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613. 

Врз основа на членот 15 од Уставниот закон за 
основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 декември 1955 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 де-
кември 1955 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ВРЕМЕНОТО Ф И Н А Н С И Р А Њ Е Н А Ф Е Д Е Р А -
ЦИЈАТА, Н А Р О Д Н И Т Е Р Е П У Б Л И К И , А В Т О Н О М -

НИТЕ Е Д И Н И Ц И И Н А Р О Д Н И Т Е О Д Б О Р И 

1. До донесувањето на општествените планови 
и буџетите за 1956 година, финансирањето на др-
жавните органи и уста,нови во текот на првото 
тримесечје на 1955 година ќе се врши врз основа 
на одлуките за временото финансирање, што ќе ги 
донесуваат: за федерацијата — Сојузниот извршен 
совет, за народните републики и автономните еди-
ници — нивните извршни совети, а за околиите и 
општините — народните одбори на околиите одно-
сно на општините. 

2. Средствата за подмирување личните расходи 
ќе се обезбедат за службениците што биле на плат-
ните списоци за месец декември 1955 година. Испла-
тата на платите за новоназначените службеници! на 
народните одбори и установи што се финансир-аат 
од нивните буџети може да се врши само со прет-
ходна согласност од извршниот совет на народната 
република. 

3. За материјалните расходи на државните ор-
гани и установи, како и за дотациите на установите 
со самостојно финансирање и на општествените 
организации, ќе се обезбедат средства најмногу до 
износот на извршените материјални расходи во 
тримееечните планови за периодот јануари—март 
1855 година. 

За органите и установите кои се финансираат 
' од буџетот, а кои се основани или реорганизира^ 
по 31 март 1955 година, извршниот совет односно 
комисијата за буџет на народниот' одбор ќе ј,а опре-
дели1 височината на материјалните расходи неоп-
ходно потребни за нивното редовно работење во 
периодот на временото финансирање. 

Оперативните и функционалните расходи на 
'администра-цијата на народни.те одбори на околиите 
и општините (на секретаријатите, одделенијата, от-
сеците) можат да се предвидат во износ од 50% од 
расходите предвидени за овие цели во периодот 
септември—декември 1955 година. 

По исклучок во случај на неопходна потреба 
републичкиот извршен совет може да им одобри 
на извршните совети на автономните единици и на 
народните' одбори на околиите и општините во сво-
ите одлуки да предвидат оперативни и функцио-
нални расходи на органите и установите што се 

финансираат од нивните буџети во поголем износ! 
од износот предвиден во претходните ставови. 

4. Кредити за инвестиции можат да се предви-
дат само по исклучок, и тоа за довршување на веќе 
започнатите работи. Републичкиот извршен совет 
ќе ј,а определи височината на средствата до која 
можат да се финансираат овие работи. 

Во тримесечните планови не можат да се пред-
видуваат функционални расходи што во себе сок 
држат кредити наменети за набавка на опрема. 

5. Сојузниот извршен совет може во одлуката 
за временото финансирање на сојузните органи и 
установи независно од одредбите на точ. 2 до 4 на 
оваа одлука да предвид.и расходи за потребите на! 
Државниот секретаријат з-а работи на народната 
одбрана. 

6. Приходите што ќе се наплатат до донесува-
њето на општествените планови за 1956 година ќе 
се уплатуваат кај Народната банка на соодветните 
собирни см,етки на приходите. 

7. За покритие на расходите од точ. 2 до 5 на 
оваа одлука Народната банка ќе и даде 'краткороч-
ни позајмици на секоја политичко-територијална' 
единица. Ако политичко-терито,ријалната единица 
по извршеното пресметување после донесувањето 
на општествениот план ќе има покритие во соп-
ствени приходи за расходите штб ги извршила, 
нема да плаќа интерес на искористените кредити. 
Под сопствени приходи се подразбираат и дотаци-
ите што ги добиваат политичко-територијалните 
единици за урамнотежување на својот буџет. 

Политичко-територијалните единици што не ќе 
имаат покритие во сопствени приходи ќе ќ платат 
на Народната банка на делот од искористениот кре-
дит што не е покриен со сопствени приходи про-
пишан интерес. 

8. Приходите на буџетот што ќе се остварат и 
расходите што ќе се извршат во текот на време-
ното финан,сирање сочинуваат составен дел на со-
одветниот буџет за 19'56 година. 

9. Поблиски упатства за спроведување на оваа. 
одлука дава сојузниот државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

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

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 103 

29 декември 1955 година 
Белград 

Претсед,ател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, ТЕ. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Иван Божиневи^, с. р. Влада Зечевиќ, с. р. 
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614. 
Врз основа на пленот 15 од Уставниот закон за 

поновите на општестевеното и политичкото устрој" 
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојуз-ниот собор од Ш декември 1955 год,ина и на 
седницата на Соборот на произведените од 28 де-
кември 1955 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОПШТЕ-

СТВЕНИТЕ ПЛАНОВИ ОД 1955 ГОДИНА 
ЗА 1956 ГОДИНА 

1. Економските инструменти и мерки: на соју-
зниот ,и републичките' општествени планови, на оп-
штествените планови на автономните единици и на 
општествените планови на околиите и општините, 
што важеле на 31 декември 1955 година остануваат 
во сила до донесувањето на с о о д в е т н и т е (општестве-
ни! планови за 1966 година. 

Економските инструменти и мерки на опште-
ствените планови како што се утврдени на 31 де-
кември 1955 година не можат да се менуваат до до-
несувањето на општествените планови на политич-
ко-територијални,те единици. 

2. Сојузниот извршен совет може до донесува-
њето на Сојузниот општествен план за 1956 година 
да го ограничи трошењето на средствата од Општи-
от инвестиционен: фонд и да определи, покрај у-сло-
вите утврдени во главата XV од Сојузниот опште-
ствен план за 1955 година, одделни; услови за извр-
шувана на договорите склучени помеѓу Народната 
банка и инвеститорите. 

3. Средствата на фон-довите и резервите пред-
видени во главата XXIX од Сојузниот општествен 
план за 1955"година можат да се трошат до висо-
,-чина што им одговара на месечните износи на утвр-
дените средства за 1955 година, а до донесувањето 
на Сојузниот општествен; план за 1956 година. 

4. Одделот^ од главата XV и одделот 6 од гла-
вата XXVII од Сојузниот општествен пл,ан за 1956 
година се ставаат вон сила. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1956 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС(А) 105 

29 декември 1955 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина 

Моша Пијаде, с. р. 
Претседател 

на Соборот на 
пр оизв оди те лите, 

Иван Божичевиќ, о. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 
Влада Зечевиќ, с. р. 

615. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА! ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за придонесот за станбената из-
градба, што го усвои Сојузната народна скупштин-а 

на сед.ницата на Сојузниот собор од 28 декември 
1955 година и на седницата на Соборот на произ-
водителите од 23 декември 1955 година. 

ПР бр. 30 
29 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката' 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА 

Член 1 
Заради обезбедување финансиски средства за 

станбена изградба се установува придонес за стан-
бената изградба. 

Член 2 
Придонесот, за станбената изградба се пресме-

тува и се плаќа сразмерно износот на исплатените 
пл-ати на сите лица во работен однос и на пензиите, 
како и на другите примања кои според прописите 
на Сојузниот извршен совет се сметаат како плата. 

Придонесот за 'Станбената изградба изнесува 
10% од' основата од која се пресметува во смисла 
на претходниот став. 

По исклучок, Сојузниот извршен совет може да 
пропише пониска, норма на придонесот за станбе-
ната изградба за организациите и установите на 
поодделни стопански области. 

Член 3 
Придонес за станбената изградба плаќаат сто-

панските организации, установите, државните ор-
гани, општествените и задружните организации, 
како и други лица кои заложуваат туѓа работна 
сила. 

По исклучок, лицата со југословенско држав-
јанство запослени ка ј дипломатските и конзулар-
ните претставништва во Југославија и на нив. изед-
начените организации го плаќаат сами придонесот 
за станбената изградба. 

Член 4 
Од придонесите за станбената изградба како и 

од приходите што се определени со други одделни 
прописи, се формираат во сите општини фондови 
за кредитирање на станбената изградба. 

Фондовите за кредитирање на станбената из-
градба се општествени самостојни фондови и имаат 
својство на правно лице. 

Член 5 
Од средствата на општинските фондови за 'Кре-

дитирање на станбената изградба можат да им се 
даваат заеми за изградба, доградба или довршување 
на нови, односно ,поправање н-а станбените згради 
што постојат: 

1) на станбените задруги, 
2) на стопанските организации, 
3) на станбените заедници, 
4) на установите што имаат својство на правно 

лице, 
5) на политичко-територијалните единици и на 

нивните овластени органи, 
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6) на граѓаните на чии примања се уплатува 
придонес за станбената изградба. 

Минималните услови и начинот на давање 
заеми за станбена изградба ти пропишува Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 6 
-Со општинските фондови за кредитирање стан-

бената изградба управува управен одбор чии: чле-
- нови ги именува народниот одбор на општината. 

Заемите за станбена изградба тц̂  одобруваат 
управните одбори на фондовите за кредитирање 
станбената изградба врз основа на општите прописи 
и врз основа на своите правила. 

Член 7 
До донесувањето на општите прописи за фон-

довите, Сојузниот извршен совет ќе донесе побли-
ски прописи за обврзниците на придонесот за стан-
бената изградба, за основот за пресметка на при-
донесот и за начинот на неговото пресметување и 
наплата, за местото на уплатувањето' на придонесот, 
за постапката за именување органите на управува-
њето, за управувањето и располага-њето со сред-
,ствава на општинските фондови за кредитирање 
станбената изградба, како и прописи за правата и 
обврските и за правната положба на фондовите за 
станбена изградба основани според одредбите на 
Сојузниот општествен план за 1955 година. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да донесе прописи за формирање фондови во гра-
довите што се поделени на општини, за издвоју-
вање определени средства од општинскиот фонд 
за кредитирање станбената изградба во републич-
киот фонд за станбена изградба, за уплата на при-
донесот од страна на стопанските организации и 
установи со определена дејност непосредно во ре-
публичкиот фонд за. станбена изградба иако и по-
блиски прописи за односите на републичките и 
општинските фондови за кредитирање станбената 
изградба. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од' 1 јануари 1956 година. 

616. 

Брз основа на чл. 5 ст. 1 од Законот за важе-
њето на Уставот, на законите и другите сојузна 
праз.ни прописи на територијата на која со Меѓу-
народната спогодба е проширена цивилната упра-
ва на Федеративна Народна Република Југослави-
ја, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА З А СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ДРУГИТЕ ПРАВНИ 
ПРОПИСИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е 
ПРОШИРЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕ-

РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 
Во членот 4 од Уред,бата за спроведување на 

законите и другите сојузни правни прописи на 
територијата на која е проширена цивилната уп-
рава на Федеративна Народна Република Југосла-
вија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/54) на кра-
јот на точката 5 место точка се става точка и за-
пирка и се придава нова точка 6, која гласи: 

„6) лицата кои на 5 октомври 1954 година имале 
постојано престојувалиште на територијата на ко-

ја со Меѓународната -спогодба е проширена итали-
јанската цивилна управа, ако во срокот определен^ 
со таа Спогодба ќе се настанат на територијата 
означена во членот 1 од оваа уредба". 

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

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

^ Р. п. бр, 480 
28 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 1 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

617. 
Врз основа на членот 11 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ 
НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИ ) 

НАДЛЕШТВА и УСТАНОВИ 
Член 1 

Во членот 17 од Уредбата за платите на работ-
ниците запослени во државни надлештва и уста- / 
нови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), по ста-
вот 1 се додава нов став, кој гласи: 

„Во поглед траењето на редовното работно зре-/ 
ме на работниците од претходниот став важат од-
редбите за работното време на работниците зало--, 
елени на исти работи во с т о п а н с т в о т о (градежни-,; 
графички, селскостопански и др.), ако со одделни! 
прописи не е определено поинаку." 

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

вувањето во „Службен лист на- ФНРЈ", ^ 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 478 
28 декември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
П отпретс ед ате л 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

618. 
Врз основа на членот 100 од Законот за судо-

вите, Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА саудискиот и с п и т 
Содржина на испитот 

Член 1 
Судисхист испит може да се полага по завр-

шениот правен факултет и по определена пракса 
на правни работи. 

На судискиот испит треба да се утврди дали 
кандидатот располага со потребно стручно знаење 
за успешно вршење должноста на судија, јд,,вѕн 
обвинител или јавен правобранител. 
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Член 2 
Суданскиот испит се состои од писмен и устен дел. 
писмениот дел од испитот опфаќа решавање на 

практичен случај од областа на материјалното и 
процесното кривично ,право и на еден практичен 
случај од им-отното, стопан окото или фамилијарно-
то право и процесната постапка. 

Усниот - дел на испитот се полага од уставното 
право на ФНРЈ, од материјалното и процесното 
кривично право, од имотното право, од стопанското 
право, од магичното и чековното право1, од фами-
лијарното право, од административното право', од 
урудовото право и од граѓанското процесно право. 

На писмениот и усниот испит кандидатот треба 
да покаже не само достаточно теоретско познавање 
на предметот, туку и способност за применување 
правните прописи врз поодделни случаи од прак-
сата. 

Кој може да полага судиски испит 
Член 3 

Суданскиот испит можат да го полагаат: 
1) лицата што по завршениот правен факултет 

поминале две години на правни работи во суд (ре-
довен, стопански или воен); 

лицата што по завршениот правен факултет 
поминале една година на правни работи во јавно 
обвинителство, или во воено обвинителство, или во 
јавно прав-обранителство, или како адвокатски при-
правници, и една година на правни работи в суд; 

3) лицата што по завршениот правен факултет 
поминале две години на правни работи кај државни 
,органи или кај стопански или општествени орга-
низации и една година на правни работи в суд. 

Судискиот испит мо-жат да го полагаат и ли-
гата што по завршениот правен факулет поминале 
две години во својство на јавен обвинител или ја-
вен правобранител, или негов заменик или по-
мошник, иако на правн,и работи во суд не го по-
минале времето определено во претходниот став. 

Испитите што се изедначуваат со судискиот испит 
Член 4 

Лицата што положиле адвокатски испит можат 
да се здобиваат со звањата за кои се бара положен 
судиски испит. 

Член 5 
Лицата што положиле стручен испит за зва-

њето на управни службеници,, чие полагање е усло-
вено со опремата на правен факултет, како и ли-
цата што положиле стручен испит за чинот капетан 
на правна служба или за вишиот чин на офицер на 
правна служба на Југословенската народна армија 

. се здобиваат со правата условени со судискиот 
испит, ако по завршениот правен факултет ќе по-
минат една година на правни работи во суд и ако 
положат дополнителен испит. 

Лицата што положиле испит за звањето на 
управни службеници, го полагаат како дополните-
лен испит писмениот дел од суданскиот и-спит во 
целост, а усниот испит само од материјалното и 
процесното кривично право, од имотното право, од 
фамилијарното право и од граѓанското процесно 
право. 

Офицерите на правната служба на Југословен-
ската народна армија што положиле испит за чи-
нот капетан на правната служба или за вишиот чин 
на офицер на правната служба, го полагаат како 
дополнителен испит писмениот дел од судискиот 
испит од имотното или од фамилијарното1 право и 
процесната постапка, а усниот испит од имотното 
право, од фамилијарното право и од граѓанското 
процесно право. 

Пријавување испит 
Член 6 

Пријавата за полагање суданскиот испит се 
поднесува до републичкиот државен секретаријат 
за правосудна управа одно-сно до секретаријатот за 
правосудна управа на Автономна Покраина Вој-
водина, на чие подрачје кандидатот живее во вре-
мето на поднесувањето на пријавата. 

Кон пријавата кандидатот поднесува и доказ 
дека завршил правен факултет, како и доказ дека 
поминал определено време на пракса (чл. 3). 

Лицата што полагаат дополнителен испит по-
днесуваат, покрај доказите од претходниот став, и 
доказ за положениот стручен испит (чл. 5). 

Член 7 
По приемот на пријавата надлежниот секретар 

за правосудна управа утврдува дали кандитатот 
ги исполнува условите за пола-гање на испитот и 
донесува решение со кое на кандидатот му се одо-
брува или не одобрува полагање на суданскиот 
испит. 

Решението од претходниот став му се доста-
вува на кандидатот, а решението со кое се одо-
брува полагање на испитот му се доставува и на 
претседателот на испитната комисија. 

Испитна комисија 
Член 8 

Суданскиот испит се полага пред испитната ко-
мисија што се формира при републичкиот држа-
вен секретаријат за правосудна управа односно 
при Секретаријатот за правосудна управа на Авто-
номна Покра,ина Војводина. 

Испитната комисија се состои од претседател 
и од четири члена. 

Член 9 
Претседателот и членовите на испитната ко-

мисија, како и нивните заменици, ги именува ре-
публичкиот државен секретар за правосудна управа 
односно секретарот за правосудна управа на Авто-
номна Покраина Војводина. 

Претседателот и членовите на испитната ко-
мисија, како и нивните заменици, се именуваат 
меѓу истакнатите правници во судот, ја,вното обви-
нителство, јавното правобранителство или ЕО други 
државни органи, како и меѓу наставниците на прав-
ниот факултет и истакнатите адвокати. 

При именувањето на претседателот и на члено-
вите на испитната комисија, како и на нивните за-
меници, надлежниот секретар за правосудна управа 
определува од кои предмети ќе испитуваат поод-
делни членови на комисијата. 

Член 10 
Административните работи на испитната коми-

сија ги врши службеникот на секретаријатот' за 
правосудна управа што ќе го определи надлежниот 
секретар за правосудна управа, Овој службеник ја 
врши и должноста на записничар на испитната ко-
мисија. 

Член 11 
Претседателот на испитната комисија го опре-

делува времето за полагање на испитот. 
За денот за полагање на испитот кандидатот се 

известува писмено, и тоа најдоцна на осум дена 
пред испитот. 

Срокот од претходниот став може да биде покус 
само со согласност на кандидатот. 

Член 12 
За текот на испитот се води записник. Запис-

никот го составува записничаров - -
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Во записникот се внесува: фамил,ијарното и 
роденото име на кандидатите што полагаат испит, 
составот на комисијата, датум и место на полага-
њето на испитот, поставените праша њ ѓ на канди-
датот на усниот испит и успехот на кандидатот на 
испитот. Кон записникот ќе се приложат писмените 
задачи на кандидатите. 

Записникот го потпишуваат претседателот на 
комисијата, сите членови на комисијата и запи-
сничарот. 

Член 13 
На претседателот, на членовите и на записни-

чарот на испитната комисија им припаѓа хонорар 
за работата во комисијата. 

Височината на хонорарот ја определува над-
лежниот секретар за правосудна управа во согла-
сност со републичкиот државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет. 

Хонорарот се исплатува од буџетските средства 
на секретаријатот за правосудна управа, 

Начин на полагање на испитот 
Член 14 

Саудискиот испит започнува со полагање на пи-
смениот дел од испитот. 

Првиот ден се полага писмен испит од мате-
ријалното и процесното кривично право а вториот 
ден — од имотното, од стопанското или фам,или-
јарното право и од процесната постапка. 

Испитната комисија го определува времето за 
траење на писмениот испит. 

При изработката на писмената задача кандида-
тот може да се служи само со законски текстови. 

Член 15 
По завршениот писмен дел од испитот се полага 

устен испит. 
Усниот испит се полага пред сите членови на 

испитната комисија. 

Оценување 

Член 16 
Успехот на испитот се оценува спрема резул-

татот што го покажал кандидатот на писмениот и 
усниот испит, и се оценува со оценката „положил" 
или „не положил". 

За успехот испитната комисија одлучува со 
мнозинство гласови. 

Резултатот на испитот му се соопштува на кан-
дидатот оо завршениот испит. 

За положениот испит на кандидатот му се из-
дава уверение, кое го потпишува претседателот на 
испитната комисија и записничарот. 

Повторување на испитот 
Член 17 

Кандидатот што не ќе го положи испитот при 
првото полагање, може испитот да го повтори по 
шест м-есеци. 

Ако кандидатот ни при второто полагање не го , 
положи испитот, може да го повтор,и само уште 
еднаш, и тоа по и с т е к о т на една година од денот 
кога го полагал испитот по втор п,ат. 
Откажување од испитот и одложување на испитот 

Член 18 
Ако ка.ндидатот не пристапи кон полага,ње на 

испитот или изјави дека се откажува од испитот, 
ќе се смета дека не го полагал испитот. 

Ако кандидатот се откаже од веќе за,почнатиот 
устен или писмен испит, или не ја предаде зада-
чата на писмениот испит, ќе се смета дека не го 
положил испитот. 

Член 19 
Започнатиот испит може да се одложи ако кан-

дидатот поради болест или други оправдани разлози 
бил спречен да го продолжи испитот. 

Решението за одложување го донесува надле-
жниот се,кретар за правосудна управа по молба од 
кандидатот, која се поднесува во срок од осум дена 
од денот кога требало да се продолжи испитот. 

Ако кандидатот во 'Срокот приведен во прет-
ходниот став не поднесе молба за одложување на 
испитот, или ако неговата молба ќе биде одбиена, 
ќе се смета ,дека се откажал од веќе започнатиот 
испит (чл. 18). 

Отсуство поради полагање испит 
Член 20 

Судиските приправници и приправниците во 
јавното обвинителство и во јавното правобранител-
ство, како и лицата што полагаат дополнителен 
испит во смисла на чл. 5 од ова,а уредба, имаат 
право на платено отсуство за време траењето на 
испитот, вклучувајќи го и времето потребно за за-
минување до местото на полагањето на испитот и 
за враќање во местото на живеењето. 

Ова отсуство -не се засметува во годишниот 
одмор. 

Надоместок на патните трошоци 
Член 21 

Кога суд,иски приправниц,и или приправници во 
јавното обвинителство односно во јавното право-
бранителство, или лицата што полагаат дополните-
лен испит во смисла на чл. 5 од оваа Уредба, по-
лагаат испит надвор од местото на службување^, 
им припаѓа надоместок за патните трошоци според 
прописите за надоместокот на патните трошоци з.а 
службени патувања. 

ћ а лице од претходниот став не му припаѓа 
овој надоместок ако неоправдано изостане од испи-
тот или се откаже од веќе започнатиот испит, ка,ко 
и во случај кога испитот го полага по втор или 
трет пат. 

Преодни и завршни одредби 
Член 22 

Со правата условени со положениот судиски 
испит се здобиваат лицат,а кои на денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба работат на правни 
работи во суд (редовен, стопански или воен), во 
јавно обв-инителство или јавно правобранителство 
и кои д,о тој ден завршиле правен факултет, по-
мина,ле две години на правни работи во суд, јавно 
обвинителство, јавно правобранителство, државна 
арбитража или адвокатура и положиле еден од 
следниве испити: 

1) стручен испит за звањето помлад правен ре-
ферент, според одредбите од Правилникот з,а при-
правничката служба, стручните испити и стручните 
курсеви во правната струка и за премин на слу-
жбениците од други струки во правната струка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 71/48 и 94/49); 

2) стручен испит за звањето помлад управен 
референт, според'одредбите од Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
в-о административната струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 100/48); 

3) стручен правосуден испит како и упра,вен 
испит за звањето референт, според одредб-ите од 
Правилникот за стручната спрема на управните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/54); 

4) стручен испит за чинот капетан на правната 
служба или за вишиот чин на офицер на п,равната 
служба н,а Југословенската народна армија, според 
прописите што важат за офицерите на правната 
служба на Југословенската народна армија: 
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5) стручен! испит за звањето мајор на Народ-
ната милиција, според прописите што важат за 
офицерите на Народната милиција. 

Со судискиот испит во смисла на оваа уредба 
се изедначува целосно судискиот испит положен 
според прописите донесени пред 6 април 1941 
година. 

Одредбата од ст. 1 на овој член? ќе се приме-
нува без оглед дали потребната пракса е помината 
пред или по положениот стучен испит и без оглед 
дали стручниот испит е положен пред или по за-
вршениот правен факултет. 

Член 23 
Лицата што положиле некој од испитите при-

ведени ЕО претходниот член, а кои на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба не работат на 
правни работи во суд, јавно обвинителство или ја-
вно правобранителство, или немаат потребна пракса 
што се бара според овој член, можат да полагаат 
дополнителен испит под условите пропишани во 
пленот 5 од оваа уредба. 

Член 24 
Кога судискиот испит се предвидува како услов 

за здобивање со определено звање, овој испит не 
се должни да го полагаат лицата што по заврше-
ниот правен факултет ќе поминат повеќе од пет 

(години во својство на судија, арбитер, јавен или 
(воен обвинител или јавен правобранител, или нивни 
заменици или помошници, секретари или виши ре-

ференти или советници на врховните судови. 
Член 25 

Поблиски прописи за пријавување на испитот, 
за работата на испитната комисија, за начинот на 
полагањето и за програмата на испитот донесува 
републичкиот државен секретар за правосудна 
управа. 

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

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

Р. п. бр. 474 
27 декември 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

619. 
Врз основа на членот 7 од Законот за буџетот 

На Федеративна Народна Република Југославија 
(Сојузниот буџет) за 1956 година и чл. 18 од Уред-
бата за организацијата и "работењето на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19̂ 5 4)̂  
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПОТРЕБАТА НА ПАРИЧНИ-
ТЕ СРЕДСТВА ЗА ОБНОВА НА МАТЕРИЈАЛНИ-
ТЕ 3 АЛ АСИ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 
1. Средствата за обнава на материјалните за-

јпаеи се формираат од прих.одите од продадената 
спрема, наоружувањето и материјалите од запи-
сите на Југословенската народна армија и служат 
за обнова на запасите на опрема, наоружување и 
материјали. 

2. Средствата од точ. 1 на оваа одлука ќе се 
вложуваат на одделна сметка при Народната банка. 

Со овие средства ќе располага државниот секретар 
за работи на народната одбрана или лицето што 
ќе го овласти тој. 

Средствата на оваа сметка не се гаснат на 
крајот на буџетската-сметковн,ата годи-на. 

3. Во поглед употребата и контролата на тро-
шењето средствата од оваа сметка важат во- сето 
прописите за материјалното и финансиското работе-
ње во' Југословенската народна армија. 

4. Поблиски упатства за ракување со средства-
та за обнова и опрема во"Ју,гословенската народ-
на армија ќе донесе државниот секретар за рабо-
ти на народната одбрана. 

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

Р. п. бр. 481 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

620. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Зако-нот за држав-

ните службеници, Сојузниот извршен совет, доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНИ НАГРАДИ 
НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

И УСТАНОВИ 
1. На (службениците на државните органи и 

установи и на работниците во постојанен! работен 
однос кај државни органи и установи ќе им се 
исплати за Нова година 50% од редовната месечна 
плата како годишна награда. 

На хонорарите службеници им припаѓа на-
града ако нивното запослување има постојанен ка-
рактер и ако се запослени со полно редовно ра-
ботно време. 

2. Како редовна плата во смисла на о-ваа од-
лука се смета основната и дополнителната плата, 
положбениот и одделниот додаток. 

3. Објасненија за примена на оваа одлука изда-
ва сојузниот државен секретар за работи на општа-
та управа и за буџет. 

Р. п. бр. 469 
23 декември 1956 година 

Белград 
Сојузен извртен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. рч 

621. 
Врз основа на Членот 31 од Законот за социјал-

ното осигуравање на работниците и службениците 
и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за спрове-
дување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со^ 
вет донесува ; 

О Д Л У К А 
ЗА ОДЛОЖУВАЊЕ ПОЧЕТОКОТ НА ПРИМЕНУ-

ВАЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ДОДАТОКОТ 
НА ДЕЦА 

1. Заради спроведување потребни приготвувања 
се одложува почетокот на применувањето на Уред-
бата за додатокот на деда („Службен лист н-а 
ФНРЈ", бр. 36/55) од 1 јануари 1956 година на 1 фе^ 
вруари 1956 година. - : - -
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2. До по-четокот на применувањето на Уредбата 
за дод,атокот на деца се продолжува важењето на 
Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51, 59/52 и 29/53) и на Упатството За 
примена на Уредбата за додатоците на деца („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 60/52). 

3. Здобивањето со правата односно губењето на 
правата, како и донесувањето на решенија за пра-
вата, што се сврзани за денот 31 декември 1955 го-
дина и за денот 1 јануари 1956 година, во смисла 

,на одредбите од чл. 61 и 67 од Уредбата за дода-
,токот на де^а и на одредбите од Одлуката за по-
днесување уверенија и за исплата на додатокот на 
деца врз основа на нови по,датоци за имотната со-
стојба на корисниците („Службен лист на. ФНРЈ", 
бр. 54/55),се одложуваат за 31 јануари односно за 
1 февруари 1956 тсдина. 

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

Р. п. бр. 479 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

622. 

Врз основа ма членот 18 ст. 3 од Законот за 
издавачките претпријатија и издавачките установи,. 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВИДОВИТЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 

I. Како видови на издавачка дејност се смета 
издавање книги, списи и други постојани или по-
времени публикации од овие области: 

1) убава книжевност, 
2) научна литература, 
3) политичка литер-атура, 
4) стручна литература (техничка, медицинска 

и слично), 
5) детска литература, 
6) научно-популарна литература, 
7) публицист ка, 
8) екциклопедија, лексикон^ речници и ин-

формативни творби, 
9) периодични публикации (списанија, весни-

ци, библиографии, зборници, годишници, споменици 
и алманаси, извештаи и сл.), 

10) училишни учебници и прирачници, 
11) ликовни репродукции, 
12) музикалн,и (ноти), 
13) географски, историски и други карти и ат-

ласи. 
14) деловни книги, обрасци и сл., 
15) званични публикации, 
16) информативни публикации (спорт, физичка 

култура, шах, туризам и сл.). 
И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 476 

28 декември 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

623. \ 
Врз основа на одделот "1 главата XVII на Соју-

з-ниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПРАВУВАНА 

СО СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ 
РАБОТИ 

1. Во Одлуката за управување со Сојузниот 
фонд за истражувачки работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45/55) во точката 17 ставот 2 се менува 
така што да гласи: 

„Средствата на-фондот непотрошени до крстот 
на годината, се пренесуваат во наредната година." 

2. Оваа од,лука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 475 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. 4 Едвард Кардељ, с. р. 

624. 
Врз основа на членот 18 од Уредбата за здру^ 

жување на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/53, 27/54 и 43/54), Сојузниот 
извршен; совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНИВА-

ЊЕ НА СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА 
1. Во точката 2 од Одлуката за оснивање на 

Сојузната градежна комора („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/54), по зборовите „организации за' 
градежно проектирање", се придаваат зборовите:1 

„монтажните претпријатија, освен претпријатијата 
што се занимаваат со монтажа на машини, со мон-
тажа и инсталирање на електрични постројки и со 
монтажа на метални постројки и конструкции." 

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

Р. п. бр. 482 
28 декември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

625. 
Врз основа на членот 119, а во врска со членот 

28 и 30 од Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ЧЛЕНАРИНАТА ЗА КОМОРИТЕ И ЗА СТРУЧ-

НИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 
1. Во Одлуката за членарината за коморите и 

за стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/55 и 37/55) се придаваат нови точки 5а и 56 
кои гласат: 

„5а. Стопанските организации што се зачленети 
во заедницата на повтори ј ати јата за промет со жита 
можат - да го одбијат од вкупниот приход пред 
утврдувањето на добивката целиот износ што го 
уплатуваат на име придонес за тие заедници. 
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Височината на придонесот ја определува собра-
нието на заедницата на претпријатијата за промет 
со жита. 

Одлуките за височината на износот од прет-
ходниот став заедницата е должна да му ги поднесе 
на согласност на сојузниот Државен секретаријат 
за работи на народното стопанство. 

Стопанските организа-ции што се здружени во 
заедниците основани според чл. 4а од Уредбата за 
измени и дополненија на Уредбата за здружување 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/54) можат да го одбијат од вкупниот 
приход пред утврдувањето на добивката делот од 
придонесот што им го плаќаат на тие заедници. 
Височината на овој дел ја определува сојузната ко-
мора во која се зачленети претпријатијата — чле-
нови на заедницата. 

Одлуките за височината на делот од претход-
ниот став сојузната комора во која се зачленети 
претпријатијата — членови на заедницата должна 
е да му ги поднесе на согласност на сојузниот Др-
,жавен секретаријат за работи на народното сто-
панство. 

55. Стопанските организации што се зачленети 
во девизните пресметковни места можат да го од-
бијат целиот износ на членарината за тие^ пре-
сметковни места од вкупниот приход пред утврду-
вањето на добивката. 

Височината на членаринат,а се определува со 
Правилата за организацијата и начинот на рабо-
тењето на девизн,ите пресметковни места. 

Стопанските организации што се зачленети во 
меѓународни стопански организации, а членството 
-во тие организации е задолжително врз основа на 
меѓународни спогодби,'можат да го одбијат целиот 
износ на членар,ината за тие меѓународни орга-
.низаци,и од вкупниот приход пред утврдувањето1 на 
добивката." 

2. Точката 6 се менува таќо што да гласи: 
„Ѕ. Средствата остварени на име членарина од-

носно придонес, коморите, стручните здруженија, 
заедниците на претпријатијата за промет со жита 
и заедниците основани со договор според чл. 4а од 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за. 
здружување на стопанските организации можат 
да ги употребат само за покритие на своите ре-
довни расходи по претсметката на приходите и 
расходите." 

3. Оваа одлука вле,гува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р, п. бр. 477 
28 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпр етсед а те л, 
Едвард Кардељ, с. р. 

I. Во точ. 3 на крајот на ставот 2 се придава 
нова реченица која гласи: 

„Спроти државните празници на Нова година, 
Народниот празник Први мај и Дваесет деветти но-
ември аконтациите на платите можат да се иззе-
маат до крајот на месецот." 

И. Во точ. 5 се придава нов став кој гласи: 
„Претпријатијата на поштенско-телефон:ско-те-

леграфсктаот сообраќај и поднесуваат на Банката! 
извештај за износите на платите пресметани според 
тарифните ставови во срок од 30 ден,а по истекот 
на месецот." 

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

Р. п. бр. 472 
26 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

626. 
Врз основа на членот 51 од Уредбата за платите 

на работниците и службениците на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ИСПЛАТА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во Упатството за исплата аконтации на платите 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/55) се вршат следните измени и до-
полненија: 

627. 

Врз основа на членот 95 од Уставниот закон, 
чл. 5 од Законот за „Партизанската спомениц,а 1941" 
и чл. 6 од Правилникот за извршување на Законот 
за „Партизанска^ споменица 1941" („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 62/46), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТОКОТ НА ТРО-
ШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 

1. Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор на носителите н,а „Партизанска 
споменица 1941" во износ од 12.000 динари ќе им се 
исплатува лично на носителите на Споменицата 
само за текуштата 1956 година. 

Надоместокот на трошоците за користење на го-
дишниот о,дмор на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" 'за 1956 година може во исклучителни 
случаи да се исплати преку полномошник само по 
претходно одобрение од сојузниот Државен секре-
таријат за работи на општата управа и за буџет. 

2. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
„Парти,занска споменица 1941" ќе ја врши исклу-
чително Народната банка односно нејзините фи-
лијали. 

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" Банката ќе ја забе-
лежи во соодветната колона од Книшката на спо-
меницата. 

4. На носителите на „Партизанска споменица 
1941" на кои надоместокот на трошоците за кори-
стење на годишниот одмор за 1955 година и за по-
ранешните години не им е исплатена од која и 
да е причина, не може да 'им се исплати во 1956 
година. 

Бр. 34.424 
20 декември 1955 година 

Белград 

Државни секретар 
за работи на општата управа и за буџет, 

Неда Божиновиќ!, с. џ. 
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628. 629. 

Врз основа на членот 48 од Уредбата за кни-
говодството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОПИСОТ (ИНВЕНТАРИ-
САЊЕТО) КАЈ СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Упатството за спроведување пописот 
(инвентарисањето) кај стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/54), во точката 9 
под II ставот 7 се менува и гласи: 

„Набавените суровини, материјали, полупроиз-
води и делови, без оглед дали потекнуваат од зем-

, јата или од странство, се проценуваат според понде-
јрираната просечна набавна цена, која се доб-ива 
врз основа на количините и цените на овие набав-
к.и во текот на годината. При утврдување пондери-
раната просечна цена се земаат во оглед и цените 
на запалите искажани при пописот на крајот на 
претходната година." 

2. Во точката 16 под И место ставот 1 се внесу-
ваат следниве ставови: 

„Одделната комисија чии што членови ги име-
нува управниот одбор на стопанската организација 
ќе изврши проверка на побарувањата и обврските. 
Пред почетокот на работата комисијата треба да 

,утврди дали книговодството извршило и меѓусебно 
ускладување на состојбите на своите побарувања и 
обврски преку доставените изводи и дали добило 
потврда за согласноста. Комисијата е должна да ја 

,провери документацијата за секоја отворена ставка 
на овие конта. При тоа треба да се утврди: дали 
поетон правен основ за секое побарување и обврска; 
дали е утврдена правилно височината на побару-
вањата и обврските; зошто не е извршена наплата 
односно исплата; дали постои достаточно обезбеду-
вање; д,али е започната постапка за наплата на 
побарувањата кај кои поминало повеќе од 60 дена 
од денот на издавањето на сметката (фактурата); 
^али меѓу побарувањата има сомнителни, ненапла-
т е н или застарени и кој ја сноси одговорноста за 
утврдената состојба. Ако комисијата утврди дека 
поодделни побарувања не се ликвидни, или дека 
се ненаплативи или застарени, таа теа мора да го 
о-значи во за-белешката и да предложи: да се утврди 
ш испита личната одговорност за секој конкретен 
случај. Побар-увањата и обвр-ските за кои не постои 
документација, не можат да се внесат во погалената 
листа, туку се искажуваат одвоено и за тоа веднаш 
се известува раководителот на стопанската органи-
з-ација заради прег^мање мерки за надоместок на 
штетата и дејствија со цел на започнување постап-
ка на гонење против одговорното лице. 

За членови на одделната комисија од претход-
ниот -став не можат да се определат службеници 
на книговодството одно-сно службеници што водат 
евиденција за побарувањата и обврските на сто-
пан-ската организација. 

Извештајот од оваа комисија и документаци-
јата се составен дел на пописниот елаборат." 

3. Во ставот 2 точ. 2-1 под II м-есто зборовите 
„на крај 1954 година" се ставаат зборовите: „на 
крај на 1955 година". 

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

Бр. 10479 
20 декември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

з-а работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, сојузните прописи за квалите-
тот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТОЛЕ-

РАНЦИИТЕ НА ДОЛЖИНСКИТЕ МЕРКИ 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Објасненија 
и дефиниции на поимите ЈХЈЅ М.А1.300 

2. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Дефиниции 
на мерките на индустриските мерила ЈТЈЅ М.А1.301 

3. Толеранции на должинските 
ме-рки: Гранични мерила: Начела за 
определување толеранциите на гра-
ничните мерила ЈХЈЅ М.А 1.303 

4. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Толеранции 
на изработката и трошењето Ј1ЈЅ М.А1.310 

5. Толеранции н,а должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата н-а оски со квали-
тетот 5 Ј Ш М.А1.32Ф 

6. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за оски со квали-
тетот 6 Ј1ЈЅ М.А1.321 

7. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за о-ски со квали-
тетот 7 ЈИЅ М.А1.322 

8. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувала и толеранции на изработ-
ката на мерилата за о-ски со квали-
тетот 8 ЈТЈЅ М.А1.323 

9. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за о-ски со квали-
тетот 9 Ј1ЈЅ М.А1.324 

10. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за оски со квали-
тетот 10 ЈТЈЅ М.А1.325 

II. Толеран,ции на должинските 
мер-ки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за оски со квали-
тетот 11 ЈХЈЅ М.А1.32Ѕ 

12. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за оски со квали-
тетот 12 и 13 ЈХЈ,Ѕ М.А1.327 

13. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки од квали-
т е т 6 ЈТЈЅ М.А1.340 

14. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от- ^ 
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стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки од квали-
тетот 7 ЈТЈЅ М.А1.341 

15. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки со квали-
тетот 8 ЈХЈЅ М.А1.342 

16. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувањ.а и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки од квали-
тетот 9 ЈХЈЅ М.А1.343 

17. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-

' стапувала и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки од квали-
тетот 10 Ј1ЈЅ М.А1.344 

18. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на мерилата за дупки од квали-
тетот 11 Ј1ЈЅ М.А1.345 

19. Толеранции на должинските 
мерки: Гранични мерила: Основни от-
стапувања и толеранции на изработ-
ката на ^мерилата за дупки од квали-
тетот 12 и 13 х Ј1ЈЅ М.А1.346 

Приведените југословенски стандарди објавени 
ое во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е саставен дел од ова решение. 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 април 1956 година. 

Бр. 2875 
22 декември 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
Инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

630. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации; („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СИЈА-
ЛИЦИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА И ЗА СИЈАЛИЧНИ 

ПОДНОЖЈА 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

1) Ознаки на си ја личните подно-
жја и грла Ј1ЈЅ ЗЅГ.1ЛШ2 

2) Сијалици со влакно од волфрам 
за општа употреба. - Прописи за из-
работка и испорака Ј1ЈЅ ЈМ.О.ООЗ 

3) Подножја со навој Е 10 ЈХЈЅ КХ1.050 
4) Подножја со навој Е 14 ЈТЈЅ 1ЅГ.1Л.055 
5) Подножја со навој Е 27 Ј1ЈЅ Н.1Л.060 
6) Подножја со навој Е 40 ЈХЈЅ 1ЅГ.1Л.065 
7) Гранично мерило „иде" за по-

дножја Е 10 на готови сијалици Ј1ЈЅ КЛЛ.070 
8) Гранично мерило „иде" за по-

дножја Е 14, Е 17 и Е 40 на готови 
сијалици ЈИЅ М.1Л.071 

^ 9) Гранично мерило „не идо" за 
подножја Е 10, Е 14, Е 27 и Е 40 на 
^готови сијалици ЈТЈЅ 1ЧХ1.072 

'10) Бајонет на подножје за автомо-
били: ВЛ 9 ЈТЈЅ Н.1Л.100 

11) Бајонет на подножје за автомо-
били ВЛ 15 ЈТЈЅ К.1Л.105 

12) Бајонет на подножје за автомо-
били ВА 20 ЈТЈЅ М.1Л.110 

13) Бајонет на подножје В 22 ЈТЈЅ Н.1Л.120 
Приведените југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение." 

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 февруари 1956 година. 

Бр. 3996 
22 декември 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р.' 

631. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДЕ-
НОТ НА ОДРЖУВАЊЕТО НА ДОПОЛНИТЕЛНИ-

ТЕ ИЗБОРИ ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
СТРУМИЦА 

Дополнителните избори за избирање народен пра-
теник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина во групата индустрија, трго-
вија и занаетчиство во Изборната околија Струмица 
распишани со решение на Сојузната изборна ко-
мисија број 40 од 19 ноември 1955 година („Службен 
.--И1СТ на ФНРЈ", бр. 5.1/55) за 8 јануари 1956 година, 
ќе се одржат на 22 јануари 1956 тодина. 

Бр. 42 
23 декември 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдело е дека во текстот на Листата на стручните 
лица овластени за вршење контрола на квалитетот 
на свежото и сувото овошје наменето за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/55) се потерале долу 
приведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛА-
СТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИ-
ТЕТОТ НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ НА-

МЕНЕТО ЗА ИЗВОЗ 
Во точ. 1 за територијата на Народна Република 

Србија под ред. бр. 40 место ,,Златиќ Бухра" треба 
да стои „Златаниќ Бухра". 

Во точ. 2 за територијата на Народна Репу-
блика Хрватска под редниот бр. 4 место „Вркљан 
инж. Јелена" треба да стои „Вркљан инж. Ирена% 
под редниот број 7 место „Оруричен Силвијо" тре-
да да стои „Омрчен Силвијо", а под редниот број, 
15 место „Рига инж. Лукета" треба да стои „Лукета 
инж. Анте (Риго)". 

Во точ. 3 за територијата на Народна Републи-
ка Словенија под редниот број 1 место „Јерже инж. 
Владо" треба да стои „Јерше инж. Ладо", под р а -
ниот број 10 место „Врицељ инж. Звонко", треба да 
стои „Брицељ инж. Звонка", а под редниот број 25 
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место „Черга инж. Видо" треба да стои „Черне 
инж. Вида". 

Во тон. 5 за територијата на Народна Репу-
блика Босн-а и Херцеговина под редниот број 9 
место „ Протушигав инж. ѓорѓе" треба да стои „Про-
топопов инж. ѓорѓе", а под ред,ниот број 20 место 
„Бул,ка Мухамед" треба да стои „Буљко Мухамед". 

Од Сојузната надворешнотрговска комора, 14 
декември 1955 година, Белград. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДИЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 93 од 3 декември 1955 година објавува: 

Наредба за времена дозвола на сообраќајот со 
запрежни возила на Автопатот Белград—Загреб; 

Решение за именување Изборна комисија за 
околијата Врање за р аксе одење со изборите за од-
борници на народните одбори. 

Во бројот 94 од 7 декември 1955 година обја-
вува : 

Одлука за измени и дополненија на Опште-
ствениот план на Народна Република Србија за 
1855 год,ина 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за оснивањето и територијалната надлежност на 
окружните и околиските судови; 

Решение за па.ушални износи за трошоците на 
сместувањето и прехраната во природните лекува-
лишта. 

Во бројот 95 од 10 декември 1955 година обја-
вува: 

Упатство за категоризација на установите во 
областа на просветата и културата за кои се опре-
делени положбените додатоци во повеќе положбени 
разреди. 

Во бројот 96 од 14 декември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судиите на окружните судови; 

Одлука за избирање судии на окружните су-
дови; 

Наредба за времена забрана на ловење зајаци. 
Во бројот 97 од 17 декември 1955 година обја-

вува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на Народна Република Србија (Републич-
киот буџет) за 1955 година; 

Закон за шумите; 
Одлука за расподелба на добивката на прет-

пријатијата во составот на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на југословенските пошти, те-
леграфи и телефониГ 

Решение за именување Изборна комисија за 
околијата Смедерево за раководење со изборите за 
одборници на народните одбори. 

НАРОДНА НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ЖРВА1СКЕ 
„Народие новине" службени лист Народине Ре-

публико Хрватско, во бројот 56 од 3 декември 1955 
година објавуваат: 

Упатство за спроведување Одлуката за евиден-
цијата на неподвижниот општонароден имот. 

Во бројот 57 од 10 декември 1955 година обја-
вуваат: 

Одлука за седиште и територијална надлежност 
на уредбите, за катастар на околиските народни од-
бори; 

Наредба за забрана на ловење шри со употреба 
на крајбрежни куќурки (тартани) на подрачјето на 
општината Вис; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за оснивање Домот на стари и изн,емогнати во 
Ловран како установа со самостојно финансирање 
под името Здравствена станица во Даљ; 

Решение за оснивање Ученичката работилница 
на Електро-индустриската школа во Риека како 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за оснивање Шумарија — Риека И. 

Во бројот 58 од 16 декември 1955 година обја-
вуваат: 

Наредба за забрана на лов на јастоги и кра-
пови; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за оснивање Народната апотека во Бакар, како 
здравствена установа со самостојно финансирање^ 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„У радин лист Народине Републико Словеније" ,во 
бројот 47 од 24 ное-мври 1955 година објавува: 

Решение за втори измени и дополненија на Ре-
шението за прогласување Ревизискиот завод на!; 
НР Словенија - за установа со самостојно финанси-
рање. 

Во бројот 48 од 1 декември 1955 година обја-
вува: 

Решение за измена на Решението за Управата 
на одгледаните ловишта на НРС како установа со 
самостојно финансирање; 

На-редба за д,ополнение на Списокот на стопан-
ските дејности што им се слични на занаетите; 

Решение за ставање под заштита на Бледскиот 
град и ридот Стража над Бледеното Езеро. 

Во бројот 49 од 8 декември 1955 година обја^ 
вува: 

Закон за гробиштата; 
Заков за потврда на Завршната сметка за извр-г 

шувањето на Републичкиот буџет на НР Словенија 
за 1954 година; 

Одлука за измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР Словенија за 1955 година; 

Одлука за управување со културно-пр осветени-
те, уметничките и научните установи; 

Одлука за оснивање, укинување и определува-
ње седиштата на некои окружни и околиски судови 
во НР Словенија; 

Одлука за определување месната надлежност 
на окружните стопански судови во НР Словенија; 

Одлука за избирање судии на окружниот суд 
во Цеље, на окружниот суд во Марибор и на окру-
жниот стопански суд в-о Копер; 

Одлука за измени на Одлуката за наградите на 
пратениците на Народното собрание на НР Слове-
нија, за надоместоците на пратениците и за платите 
На пратениците што вршат постојани функции во 
Народното собрание,, домовите, одборите и коми-
сиите. 

Во бројот 50 од 15 декември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за оснивање Комисија за физичка кул-
тура на НР Словенија; 

Решение за именување членови на Комисијата 
за физичка! култура на НР Словенија; 



Страна 862 - Број 57 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Четврток, 29 декем;ври 1955 

Наредба за определување народните одбори што 
основаат исп-итни комисии за полагање на струч-
ните испити во поодделни звања на квалифицирани 
и виоококва л дефинирани работници од земјоделска-
та струка. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВКИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Боше и 
Херцеговине" во бројот 26 с ^ 3 декември 1955 го-
дина објавува: 

Одлука за расподелба на наплатената утрина за 
планинските пасишта; 

На,редба за надлежностите на лекарите при ра-
ботите на здравствената, заштита на осигурениците; 

Решение за определување паушалните износи 
за трошоците на сместувањето и исхраната во при-
родните лекувалишта на подрачјето на НР БиХ на 
товар на заводите за социјално осигурување; 

Решение за разрешување од должноста на ди-
ректорот на Геодетската управа на НР БиХ и за 
назначување нов директор. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народ,на Република Маке-
донија" во бројот 36 од 5 декември 1955 година об-
јавува: 

Решение за отворање курс за стручно оспосо-
бување на управните' и канцелариските службеници 
на државните органи; 

Решение за изменување на Решението за пре-
минување Институтот за тутун во Прилеп на по-
пување како установа со самостојно финансирање; 

Правила за оснивање и работење на заеднич-
ките фондови (амортизационен фонд и фонд за де-
визни средства) на задружните организации од об-
ласта на земјоделието и стопанските организации 
основани од земјоделските задруги и нивните со-
.јузи: во НРМ; 

Решение за висината на износот на надоместо-
кот за службените патувања во вид на киломе-
тража; 

Правилник за условите и начинот на образува-
ње на елитни матични стада; 

Извештај од Републичката изборна, комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник за Со-
борот на производителите на Народното собрание 

,на НРМ одржан,и во изборната околија Скопска II; 
Исправка на Уредбата за надлежност и органи-

зацијата на Државниот секретаријат за работи на 
,општата управа и буџетот. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народно Републико Црне Горе" 
во бројот 25 од, 5 декември 1955 година објавува 
само решенија на народните одбори. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

613. Одлука' за временото финансирање на 
федерацијата, народните републики, ав-
тономните единици и народните одбори 841 

614. Одлука за продолжување важењето на 
општествените планови од 1955 година за 
1956 година 842 

615. Указ за прогласување Законот за придо-
донесот за станбената изградба — — - 842 

616. Уредба за дополнение на Уредбата за 
спроведување на законите и другите 
правни прописи на територијата на која 

^ , е̂  проширена цивилната управа на Феде-
ѓ - ративна Народна Република Југославија 843 1 617; Уредба за дополнение на Уредбата за 

.,/ платите на работниците запослени во-др-
жавни надлештва и установи 843 

618. Уредба за судискиот испит 843 
619. Одлука за начинот на употребата на па-

ричните средства за обнова, на материјал-
ните запаси во Југословенската народна 
армија - 846 

620. Одлука за доделување новогодишни на-
гради на службениците на државните ор-
гани и установи 846 

621. Одлука за одложување почето-кот на при-
мената на Уредбата за додатокот на деца 846 

622. Одлука за видовите на издавачката деј-
ност 847 

623. Одлука за измена на Одлуката за упра-
вување со Сојузниот фонд за истражу-
вачки работи 847, 

624. Одлука за дополнение на Одлуката за 
оснивање на Сојузната градежна комора 847 

625. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за членарината за коморите и за 
стручните здружени а 847 

626. Упатство за измени и дополненија на 
Упатството за исплата аконтации на пла-
тите на стопанските организации 848 

627. Наредба за исплатување надоместокот на 
трошоците за користење на годишниот 
од,мор на носителите ^Партизанска споме-
ница 1941" 848 

628. Упатство' за измени и дополненија на 
^Упатството за спроведување пописот (ин-
ветарисањето) кај стопанските органи-
зации 849 

629. Решение за југословенските стандарди за 
толеранциите на должинските мерки — 849 

630. Решение за југословенските стандарди за 
сијалици за општа употреба и за сија-
лични подножја 850 

631. Решение на Сојузната изборна комисија 
за денот на одржувањето на дополнител-
ните избори во Изборната околија Стру-
мица - 850 

Исправка на листата на стручните лица овла-
стени за вршење контрола на квалите-
тот на свежото и сувото овошје наменето 
за извоз 850 

Сооишшение до претплатниците на 

„Службен лист на ФНРЈ" 
На сите претплатници на „Службен лист 

на ФНРЈ44 кои до 25 декември не ја обновиле 
претплатата за 1956 година, ќе им се препрати 
испраќањето на весникот од 1 јануари 1956 
година. 

Повторно се обрнува внимание уплатува^ 
чите да означуваат четлива ш точна адреса,, 
за да не дојде до запирање во испраќањето на 
весникот. 

Претплатата изнесува за нашата земја 
1.200 динари, а за странство 1.900 динари. 

Претплата се полага на жиро сметка 
бр. 1032-Т-220 кај Народната банка во Бел-
град. 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - повинско-из давачко претпријатие - Белград, Улица Крал -вика 
Марка бр. 9, - Директор и одговорев уредник Слободан М. Нешовиќ, Улица Краљевиќ% Марка бр. Л 
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