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561, 
Врз основа на чл. 32 од Уредбата за расподелба 

на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ПОД КОИ ПЛАТИТЕ ЗА ПРЕКУВРЕМЕНА РАБО-
ТА И ЗА РАБОТА НА ДНИТЕ НА ДРЖАВНИ И 
НАРОДНИ ПРАЗНИЦИ ЌЕ СЕ ИЗДВОЈУВААТ ОД 
ВКУПНИОТ ПРИХОД ПРЕД ДА СЕ УТВРДИ ДО-
БИВКАТА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

I. Во Одлуката за условите под кои платите за 
прекувремена работа и за работа на дните на др-
жавни и народни празници ќе се издвојуваат од 
вкупниот приход пред да се утврди добивката на 
стопанската организација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/55) се врши следното дополнение: 

Во тон. 1 се придава нов (втор) став, кој гласи: 
„Како работници во смисла на одредбите од 

претходниот став се сметаат и следниве лица: 
а) лицата со стручната спрема на службеници 

(инженери и техничари) кои во процесот на произ-
водството и вршењето на услугите непосредно ра-
куваат со посложени машини, постројки и авто-
мати; 

б) извршниот персонал запослен во стопанските 
организации на речниот и поморскиот сообраќај, 
потоа во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај (само шалтерскиот персонал, персоналот 
за прифаќање и отпраќање, персоналот на сообра-
ќа јно-диспечерската служба и на сервисите на 
аеродромите), на патниот сообраќај и укрцаниот 
персонал на бродовите на претпријатијата на по-" 
морското стопанство; 

в) лицата кои во претпријатијата на луките и 
складовите непосредно учествуваат во процесот на 
манипулирањето со стоки во складовите и во бро-
довите, како што се: складари, бројачи, надзорници 
на товарењето и др.; 

г) лицата кои со решение од надлежниот орган 
на трговско претпријатие или дуќан се определени 
да вршат редовен попис на иивентарната состојба 
односно да вршат попис на состојбата на инвента-
рот нареден од државните органи (финансиската 
инспекција, инспекцијата на пазарот и др.); 4 

д) проектантите (инженерите и техничарите), 
лаборантите, копирантите и цртаните запослени во 
самостојни проектантски организации и во проекта.н-
тски бирои на стопанските организации, за ,преку-
времената работа што е остварена на работите на 
проектирање." 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од денот на почетокот на применување-
то на тарифниот правилник на стопанската орга-
низација за 1955 година. 

Р.п. бр. 415 
1 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

ОД" 
и централа 28-01,0. 

562. 
Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопа-нските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), а 
во врска со точ. 1 од Одлуката за условите под 
кои издатоците за дневници, патни паушали, терен- „ 
ски додатоци и километража се признаваат како 
материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕ-
РЕНСКИ ДОДАТОЦИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО 

СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

Во Одлуката за условил с од издатоците 
за теренски додатоци во градежништвото се при-
знаваат како материјални трошоци („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/55) се вршат измени и дополне-
нија, така што нејзиниот пречистен текст да гласи; 

О Д Л У К А 
за условите под кои издатоците за теренски 
додатоци во градежништвото се признаваат 

како материјални трошоци 
1. Издатоците за теренски додатоци во гра-

дежништвото се признаваат како материјални тро-
шоци во износите утврдени со тарифниот правила г 
ник на претпријатието, но најмногу просечно по 
еден работник односно службеник упатен на те-
ренска работа, и тоа: 

Динари 
дневно I 

а) на распоредениот на работно место 
за кое се бара стручна спрема на висо-
коквалифициран работник односно виша 
стручна спрема на службеник 300 

б) на распоредениот на работно место 
за кое се бара стручна спрема на квали-
фициран работник односно средна стручна 
спрема на службеник 200 

в) на распоредениот на работно место 
за кое се бара стручна спрема на полуква-
лифициран работник односно нижа струч-
на спрема на службеник 90 

2. Издатоците за теренски додатоци на проек-
тант ските претпријатија, на претпријатијата за 
истражни работи и истражни дупчења и на прет-
пријатијата за монтажни работи им се признаваат 
за првите 15 дена работа поминати на работи лигите 
како материјални трошоци до височината на изно-
сите што биле признаени во тарифниот правилник: 
на претпријатието за 1954 година, но најмногу до 
износите на дневниците за службено патување 
предвидени во точ. 1 од Одлуката за условите под 
кои издатоците за дневници, патни паушални, те-
ренски додатоци и километража се признаваат к а -
ко материјални трошоци. 

По 15 дена работа на работи л иште на стопан-
ските организации од претходниот став. а на прет-
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вриј ати јата на градежното занаетчиство од денот на 
упатувањето на теренска работа, можат издатоците 
за теренски додатоци за работниците и службени-
ците упатени -н,а теренска работа да им се признаат 
како материјални трошоци до средните износи на 
теренските додатоци од тон. 1 на оваа одлука на-
големени до 35%. Решението за процентот на наго-
лемувањето го донесува републичкиот државен 
секретаријат за работи на стопанството на чија те-
риторија се наоѓа седиштето на! претпријатието. 

Наголемува-ње на износите на теренските дода-
тоци од претходниот став може да им се одобри 
и на монтажните групи и на проектантските бирол 
во состав на производните претпријатија. 

3. Ако теренската работа, се врши на бесплатни, 
тешко пристапни или слабо населени терени или 
на работи л ишта каде не се организирани сместу-
вање и исх,рана во режија на работилиштето или 
на инвеститорот, износите на теренските додатоци 
од точ. 1 и точ. 2 ст". 2 од оваа одлука можат да се 
наголемат до 25%. Решението за процентот на на-
големувањето го донесува советот за стопанство на 
народниот одбор на околијата на чие подрачје се 
наоѓа седиштето на претпријатието. 

4. Издатоците за теренски додатоц,и за работа 
на подвижни екипи на самостојни проектантски ор-
ганизации кои: претходно вршат? геодетски истражу-
вања, снимања или премерувања, трасирање и обе-
лежување на железнички пруги, патишта, мелиора-
циони! објекти, водни сообраќајници и далекувод и, 
хидролошки мерења, геолошки истражни работи и 
проектирање објекти за шумска експлоатација —-
се признаваат како материјални трошоци до висо-
чината на износите што биле признаени во тариф-
ниот правилник на претпријатието за 1954 година. 
Ако тие издатоци се поголеми од износите на днев-
ниците за службени патувања предвидени во точ. 
1 од Одлуката за условите под кои издатоците за 
дневници, патни паушали, теренски додатоци и ки-
лометража се признаваат како материјални трошо-
ци — можат да се признаат како материјални тро-
шоци само износите што се предвидени како нај -
високи во споменатата одлука. 

5. Теренските додатоци од тон. 1, 2 и 4 од оваа 
одлука можат да се признаваат како материјални 
трошоци само за стручните работници и службе-
ници што се упатени на теренска работа вон седи-
штето на претпријатието и вон местото на нивниот' 
постојанен престој. 

По исклучок, републичкиот државен секрета-
ријат за работи; на стопанството може да одобри, 
за стручните работници да се признаваат како ма-
теријални трошоци теренските додатоци и кога те-
ренската работа ја вршат во седиштето на прет-
пријатието, ако местото на постојаниот престој им 
е вон седиштето на претпријатието. Во тој случај 
износите на теренскиот додаток определени во точ. 
1 од оваа одлука се намалуваат з а 50%. 

6. Не можат да се признаваат како материјални 
трошоци теренските додатоци за неквалифицира-
ните работници и помошните службеници. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од денот кога претпријатието започнало 

^ да то применува тарифниот правилник за 1955 го-
дина. 

: Р. п. бр. 418 
1 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

563. 
Врз основа на чл. 18 ст, 2 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА 
ДНЕВНИЦИ, ПАТНИ ПАУШАЛИ, ТЕРЕНСКИ ДО-
ДАТОЦИ Н КИЛОМЕТРАЖА СЕ ПРИЗНАВААТ 

КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
I. Во Одлуката за условите под кои издатоците 

за дневници, патни паушали, теренски додатоци и 
километража се признаваат како материјални тро-
шоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) Во точ. 1 се придава нов став 5, кој тласи: 
„По исклучок од одредбите од претходниот став, 

на бироите за вршење услуги за организирање 
технолошки процес и стопанско-сметковно работе-
ње и на претпријатијата за производство на фил-ч 
мови (само за филмските екипи што вршат снима-
ње филмови) по 30 дена што нивните работници од-ѕ 
носно службеници ќе ги поминат на пат по иста ра -
бота во исто место во земјава, можат да им се при-
знаат како материјални трошоци издатоците за 
дневници најмногу до 75% од износот на дневниците 
предвидени во ст. 1." 

2) По точ. 5 се придава нова точ. в, која гласи: 
„Издатоците за дневници на странски учесници: 

(актери, продуценти итн.) претпријатието за произ-
водство на филмоеи може да ги засметува во ма-
теријалните трошоци во износи утврдени со дого-
ворот за учество во производството на филмов^ во 
меѓу народа а копродукци ј а." 

3) Досегашната точ. 6 станува точ. 7. 
II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе со 
применува од денот на почетокот на применување-
то на тарифниот правилник на стопанската органи-
зација За 1955 година. 

Р.п. бр. 414 
1 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

564. 
Врз основа на чл. 31 ст. 2 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЈГО-
ЛЕМИОТ и з н о с НА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ОДДЕЛ-
НИТЕ ДОДАТОЦИ И НАДОМЕСТОЦИ ВО РЕЧНИ-
ОТ, ВОЗДУШНИОТ И ПОМОРСКИОТ СООБРАКАЈ 
И ВО ПОМОРСКОТО СТОПАНСТВО И ВО ГРА-
ДЕЖНИШТВОТО к о и о д ВКУПНИОТ ПРИХОД 
НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕ ИЗДВО-

ЈУВААТ ПРЕД ДА СЕ УТВРДИ ДОБИВКАТА 
I. Во Одлуката за најголемиот износ на изда-

тоците за одделните додатоци и надоместоци во 
речниот, воздушниот и поморскиот сообраќај и во 
поморското стопанство и во градежништвото кои 
од вкупниот приход на стопанската организација 
се издвојуваат пред да, се утврди добивката („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/55) се вршат следните 
дополненија: 

1) Во тон. I под 3 на крајот се придава нов 
текст, кој гласи: 

,,в) — наградите на персоналот на Претприја-
тието „Бродоспас" кој со особено заложување се 
истакнал при спасувањето н-а настраданите бродо-
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ви, а во износот што ќе го определи работничкиот 
совет на Претпријатието со согласност на советот за 
стопанство на народниот одбор на околијата на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на Претпријатието." 

2) Во точ. II на крајот на вториот став се при-
дава нов текст, кој гласи: 

„3) во речниот сообраќај: хранарината на укр-
цаниот персонал, која може да (изнесува ка ј многу 
100 динари дневно по укрцано лице, односно 3.000 
динари месечно." 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули 1955 година. 

Р ЈП. бр. 416 
1 декември 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

565. 
Врз основа на тон. 5 од Одлуката за измени и 

дополненија на Сојузниот општествен план за 1955 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/55), Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ НИВОТО НА ТАРИФНИТЕ 
СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗДРУЖЕНИ ВО 

ЗАЕДНИЦИТЕ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. На стопанските претпријатија здружени во 
заедниците на електростопанските претпријатија 
им се наголемува нивото на тарифните ставови 
во тарифните правилници за 1955 година просечно 
за 20 % над нивото според пресметковните плати 
од 1954 година, земајќи ги во оглед и наголемува-
њата што ги одобриле народните одбори на око-
лиите (градовите) во текот на 1954 и 1955 година. 

2. Заедницата на Југословенското електросто-
панство, заедно' со Централниот одбор на синдика-
тот на металците, ќе изврши расподелба на про-
сечното наголемување од тон. 1 на поодделни прет-
пријатија, земајќи го во оглед потребниот квали-
фикационен состав на кадровите, сегашното ниво 
на тарифните ставови, условите на работата и 
условите на животот во секое претпријатие. 

3. Ревизијата на тарифните правилници на прет-
пријатијата врз основа на нивото определено во 
смисла на тон. 2 од ова решение, ќе се изврши 
( поред прописите за донесување на тарифните пра-
вилници. 

4. Ревидираните тарифни правилници ќе се 
применуваат од денот од кој започнале да се при-
менуваат тарифните правилници на поодделни 
претпријатија во 1955 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
^ јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр. 417 
1 декември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

566. 
Врз основа на чл. П ст. 2 и чл. 12 ст. 1 од 

Уредбата за контрола! на квалитетот на селскосто-
панските производи наменети за извоз („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 32/55), а по предлог од Соју-
зната надворешнотрговска комора и од Сојузот на 
селскостонанските комори на ФНРЈ, пропишувам: 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ЛИЦАТА ШТО ВР-
ИЈАТ КОНТРОЛА НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО 

ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Лицата што вршат контрола на квалитетот на 
евежф и сувд овошје наменети за извоз во смисла 

на Уредбата за контрола ш квалитетот на селска 
стопанските производи наменети за извоз, мораат 
да ја имаат следната стручна спрема: 

1) завршен земјоделски факултет и најмалу 3 I 
години пракса на работи на растениското произ-
водство, од кои најмалу 2 години на работи на ово-
штарството или лозарството; или 

2) завршено средно земјоделско училиште и 
најмалу 5 години пракса на работи на растени окото 
производство, од мои најмалу 2 години на работи 
на овоштарството или лозарството; или 

3) ,завршено нижо земјоделско училиште и нај-
малу 8 години пракса на работи на р ает блиското 
производство, од кои најмалу 3 години на работи 
на овоштарството или лозарството. 

Член: 2 
Лицата што вршат контрола на квалитетот на 

свеж и сув зарзават наменети за извоз во смисла 
на Уредбата за контрола на квалитетот на селско-
стопанските производи наменети за извоз, мораат 
да ја имаат следната стручна спрема: 

1) завршен земјоделски факултет и најмалу 3 
години пракса на работи на растениското произ-
водство, од кои најмалу 2 години пракса на работи 
Јна градинарството или земјоделството; или 

2) завршено средно земјоделско училиште и 
најмалу 5 години пракса на работи на растениокото 
производство, од кои најмалу 2 години на работи 
на градинарството или земјоделството; или 

3) завршено нижо земјоделско училиште и на ј -
малу 8 години пракса на работи на растениокото 
производство, од кои најмалу 3 години на работи 
на градинарството или земјоделството; или 

Член 3 
Лицата определени за вршење контрола на 

квалитетот на селскостопанските производи наме-
нети за извоз не можат да вршат контрола на ква-
литетот на селскостопанските производи наменети 
за извоз на претпријатието ка ј кое се во работен: 
однос. 

Член 4 
Лицата определени за вршење на службата за 

контрола на квалитетот на с е л екостоианските про-
изводи наменети за извоз полагаат заклетва пред ре-
публичкиот државен секретар за работи на сто-
панството. 

Текстот на заклетвата гласи: 
,,Јас се заколнувам со 

својата чест дека контролата на квалитетот на сел-
ско-стопанските производи наменети за извоз ќе ја 
вршам совесно и според своето најдобро стручно 
знаење, а во склад со прописите што постојат." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот нф 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 9601 

22 ноември 1956 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на плодното стопанство, 

Ивица Гретиќ, с. р. 

567. 
Врз основа на точ. 2 ст. 2 од Одлуката за усло-

вите за продажба на трактори („Службен лист ма 
ФНРЈ", бр. 36/55), а по предлог од Сојузот на, сел-
стопанските комори на ФНРЈ, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ХИТОРОДНИТЕ ПОДРАЧЈА 
ВО СМИСЛА НА ОДЛУКАТА -ЗА УСЛОВИТЕ 

ЗА ПРОДАЖБА НА ТРАКТОРИ 
1. Како житородни подрачја во смисла на Од- ч 

луката за условите за продажба на трактори, се 
сметаат: 

а) на територијата на Народна Република Срби-
ја подрачјата на околиите: Банка Паланка, Бачка 
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Топола, Врбас, Вршац, Зрењанин, Кикинда, Суботи-
ца, Нови Сад, Панчево, Сента, Сомбор, Сремска Ми-
тровица, Стара Пазова, Обреновац, Шабац, Младено-
в а ^ Смедерево, Белград и во околијата Пожаревац 
општините: Александрсгаац, Божевац, Братинац, Ве-
лико Градиште, Вели,ко Лаеле, Жабари, Кличевап, 
Костола.ц, Маиловац, Мало Грниќе, Петровац, Пожа-
ревац, Раброво, Рановац, Рашанац, Смољинац и 
Средново; 

б) на територијата на Народна Република Хр-
ватска подрачјата на околиите: Бјеловар, Дарува , 
Славенска Пожега, Славонски Брод, Винковци, 
Вировитица, Осијек, Нашиде и Нова Градинска; 

в) на територијата на Народна Република Бо^ 
сна и Херцеговина подрачјата на околиите: Брчко, 
Вања. Лука, Дервента, ДобоЈ и Приједор. 

2. Оваа наредба ќе се хзджменува од 10 август 
1955 година1. 

Бр. 9125 
14 ноември 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

568. 
Врз основа на чл. 9 од Правилникот за струч-

ната спрема на работниците запослени во угостич 
де л ските претпријатија и дуќани („Службен лиси 
ана ФНРЈ", бр. 23/55), а по предлог од Сојузот на! 
угостителските' комори! на Југославија, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНИ ИСПИТИ НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
I. Општа одредба 

1. Стручните испити предвидени во чл. 4, 5 и 
6 од Правилникот за стручната спрема на1 работни-
ците запослени во угостителските претпријатија и 

^дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/55), се 
(ссолагааат според програмата што е составен дел 
ЈОД ова упатство и која е објавена во од,делно издание 
на „Службен? лист на ФНРЈ" и на начинот предвиден 
со ова упатство. 

Стручните испити според ова упатство можат 
да ги полагаат само кандидатите што имаат завр-
шена основна школа. 

П. Испитна комисија 
2. Испитите се полагаат пред испитна комисија. 
Испитната комисија за лолуквалифицирани ра-

ботници: ја формира околиската угостителска комо-
ра; за квалифицираните работници, по правило, ре-
публичката угостителска комора, а околиската 
угостителска комора само ако има можности да 
формира испитна комисија и со согласност од репу-
бличката угостителска комора; за виоококвалифи-
хџтраните работници — републичката угостителска 
комора. 

По потреба, надлежната комора може да фор-
мира и повеќе испитни комисии. 

3. Испитната комисија ја сочинуваат: претсе-
,дател, двајца постојани члена! и потребен број чле-
иови-истштувачи. 

Претседателот и постојаните членови можат да 
бидат и испитувачи. 

4. Испитувачите од стручните предмети на испи-
тите за полуквалифициран работник мораат да 
имаат спрема на квалифициран работник, а на 
испитите за квалифициран и висококвалифициран 
(работник — спрема на висококвалифициран ра-
ботник. 

Испитувачите на практичниот дел на испитите 
од стручните предмети мораат да бидат од занима-
њето за кое кандидатот полага испит. 

Испитувачите од општите предмети мораат ца 
имаат средна стручна спрема како испитувачи Ш 

полуквалифицирани работници, а виша стручна 
спрема како испитувачи на ква лифицирани и висо-
коквалифицир-ани работници. 

5. Комората што ја формирала испитната коми-
сија, ја води целокупната администрација на коми-
сијата, како и регистар за положените испити. 

6. Претседателот на испитната комисија се гри-
ж и за работата на комисијата, за свикување седни-, 
ци на комисијата и за правилниот тек на испитите. 
Претседателот ги потпишува сите акти и исправи 
на испитната комисија. 

7. Испитната комисија ги донесува своите одлу-
ки и ги оценува со мнозинство гласови. 

Ш. Испитни срокови 
8. Испитите се полагаат во редовни и вонредни 

срокови, што ќе ги определи испитната комисија. 
9. Редовните испитни срокови постојат најмалу 

двапати годишно со растојанија од шест месеци. 
Вонредни испитни срокови можат да се опреде-

лат кога на испитната комисија ќе и се пријави 
поголем број кандидати за полагање и,спити: или 
кога за тоа ќе се укаже особена потреба. 

IV. Пријава за испит 
10. Кандидатот што сака да полага испит и'-

поднесува на испитната комисија пријава преку) 
претпријатието односно дуќанот во кој е запослен. 

Кандидатот што не е во работен одћос, подне-
сува пријава непосредно до испитната комисија. 

11. Пријавата за испит мора да содржи: 
1) презиме и име на кандидатот; 
2) датум и место на раѓањето; 

. 3) школска спрема; 
4) положени испити; 
5) податоци за целокупниот работен стаж, со 

ознака на работодавецот, на траењето на запослу-
вањето! и на видовите на. работите што ги вршел; 

6) сегашни), запослување со означување на ра-
ботодавецот, на работното место и на работите што 
ги врџзн; 

7) занимаше и звање за кое сака да полага 
испит; 

В) испитаа срок во кој сака да полага испит; 
9) точна адреса на кандидатот, 
Кон пријавата за испит треба да се приложат 

оригиналните документи или документите заверени 
од надлежни органи за податоците под 1, 2, 3, 4 и 5. 

На запослените кандидати нивните претприја-
тија односно дуќани им ги потврдуваат наводите 
под 6. 

12. Испитната комисија ги воведува примените 
пријави во книгата на пријавите, веднаш по при-
мањето на пријавата. 

13. Ђб срок од 30 дена по примањето на прија-
вата, испитната, комисија е должна да го извести 
кандидатот за полагањето на испитот,, односно за 
тоа, д,а-ли ги исполнува условите за полагање на 
испитот. 

Доколку кандидатот ги исполнува условите за! 
полагање на испитот, испитната комисија му доста-
вува покана, со точно означување местото' во кое 
ќе го полага испитот и денот и часот на почетокот 
на испитот. 

Помеѓу денот за полагање на испитот и денот 
на примањето на поканата за испит мора' да постои 
растојание од 15 дена, освен ако кандидатот самиов 
сака да го полага испитот и пред овој срок. 

14. Ако испитната, комисија реши кандидатов 
да нема право да го полага испитот за кој се при!^ 
јавил, за тоа му се доставува образложено ре-
шение. 

Против решението на испитната комисија, со 
кое се оспорува правото на полагање на испитот, 
кандидатот може во срок од 8 дена од денот на при-
мањето на решението да и' се жали на ком,ората 
што ја формирала испитаат^ одвоија. -
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%. , V. Тек на испитот 
15. Испитот започнува со полагање на практич-

ниот дел од испитот. 
Практичниот дел од испитот се врши во уго-

стителскиот објект што го определила комората што 
ја формирала комисијата, во спогодба со испитната 
комисија и со работниот колектив на тој објект. 

16. Практичната задача кандидатот ја израбо-
тува под надзор на определениот член на испитната 
комисија, 

За време на изработката на практичната задача, 
кандидатот е должен да му дава на испитувачот 
потребни објасненија за изработката на задачата. 

17. По изработката на задачата од практичниот 
дел на испитот, испитната комисија го оценува успе-
хот што го постигнал кандидатот на таа задача. 

18. Теорискиот дел од испитот се состои од пи-
смен и устен испит. 

Теорискиот дел од испитот започнува со изра-
ботка на писмена задача: од предметот за кој со 
програмата е предвиден писмен испит. 

19. Испитната комисија непосредно пред започ-
нувањето на писмениот испит им ги соопштува на 
кандидатите темите на задачите, дава упатства за 
изработка на задачите и го определува траењето на 
писмениот испит. 

20. Писмените задачи кандидатите ги израбо-
туваат под постојан ен надзор на еден член од 
испитната комисија. 

При изработката на писмените задачи, канди-
датите можат да се служат само со помошните 
средства што ќе ги дозволи испитната комисија. 

За време на изработката на писмените задачи, 
на кандидатите им е забранет меѓусебен разговор 
м напуштање на просториите без претходно одобре-
ние од определениот член на испитната комисија. 

21. Усниот дел од испитот започнува по завр-
шеното оценување на писмените задачи. 

Испитна.та комисија определува по кој ред ќе 
се полагаат поодделни; предмети. 

Усниот дел од испитот за поодделен кандидат 
трае најмногу 20 минути за еден предмет. 

22. На усниот испит кандидатот го испитува 
испитува,ч за определен предмет. 

На кандидатот можат да му поставуваат пра-
шања и претседателот и другите' членови на испит-
ната комисија. 

23. За испитите се води зависник, во кој се вне-
суваат: 

1) назив на испитната комисија, назив на .ор-
ганот што ја формирал комисијата и број и датум 
на решението со кое е формирана комисијата; 

2) местото во кое се полага испитот; 
3) ден и време коста неодделен дел од испитот 

започнал ага кога е завршен; 
4) име, презиме и звање на претседателот, на 

членовите на испитната комисија и на испитува-
чите; 

5) име, презиме, ден и место на раѓањето и ме-
сто на живеењето на, кандидатот; 

6) на кој начин е утврден идентитетот на кан-
дидатот; 

7) број и ден на примањето на пријавата за по-
лагање на испитот; 

8) кој пат кандидатот го полага испитот, за 
кое звање и занимање и од кои предмети; 

9) задача од практичниот дел на испитот, тема 
на писмената задача и прашања на усниот испит; 

10) оценка на задачата од практичниот дел на 
испитот, на писмената задача и на усните одговори; 

11) оценка на успехот; 
12) други податоци за испитот (откажување од 

испитот и) сл.); 
13) потписи на претседателот, на членовите на 

комисијата, на испитувачите и на записничарот. 
24. Во оправдани случаи испитната комисија 

може на кандидатот на негова молба да му го од-
ложи испитот. 

Барањето за одложување на испитот може да се 
поднесе на 10 дева пред датумот определен за по-

лагање ̂  на испитот. Дополнително полагање на ис-
питот ќе се изврши; во редовен срок, а по потреба 
и порано. 

VI. Оценување на успехот 
25. Испитната комисија го- оценува успехот на 

кандидатот со „положил" или „не положил". 
26. Кандидатот што не го положил практичниот 

дел од испитот не може да го полата теорискиот 
дел на испитот. 

27. Ако кандидатот на теорискиот дел од испи-
тот не покажал достаточен успех, се смета дека 
не го положил теорискиот дел од испитот. 

28. Кандидатот што не го положил испитот, 
може повторно да го полага по 6 месеци, 

Ако кандидатот го положил практичниот дел 
од испитот, а не го ,положил теорискиот дел сЅ 
испитот, го повторува полагањето на испитот самб 
од теорискиот дел. 

Полагањето на испитот може да се повтори 
само двапати. 

VII. Издавање на уверенија, свидетелства 
и дипломи 

29. По одржаниот испит испитната комисија ј^ 
известува комората што ја формирала комисијата! 
за успехот на испитот, како и кандидатот што г(Г 
полагал испитот. 

Комората што ја формирала испитната коми% 
сија, спрема извештајот на испитната комисија, им. 
издава: 

1) на кандидатите што го положиле испитот за 
полуквалифициран работник — уверенија; 

2) на кандидатите што го' положиле испитот за 
квалифицирак работник — свидетелства; 

3) на кандидатите што го положиле испитот за 
висококвалифициран работник — диплома. 

VIII. Трошоци на испитот 
30. Испитните трошоци ги плаќа претпријатЈ^ч 

его, односно дуќанот во кој е запослен кандидат^ 
што го полага испитот. 

31. Височината на трошоците ја определува се^ 
ноја година комората што ја формирала) испитнава 
комисија. 

32. Претседателот и членовите на испитната коч 
мисија како т записничарот имаа,т право на зшно^ 
рар за својата работа во испитната комисија. 

Височината на хонорарот ја определува) комо^ 
рата што ја формирала испитната комисија. 

Доколку член на испитна комисија учествува 
во работата на испитната комисија надвор од мостов 
то на своето постојано запослување, има право и на 
надоместок на патните трошоци. 

33. Патните трошоци на кандидатот што полага 
испит во место надвор од своето запослување паѓаат 
на товар на претпријатието, односно на дуќанот во 
кој е запослен кандидатот. 

Ако кандидатот повторно го полага испитот, 
патните како и ,другите трошоци на испитот доаѓаат 
на негов товар, 

34. Работникот вон работен однос самиот си ги 
плаќа трошоците на испитот. 

35. За трошоците на материјалот потребен при 
полагањето на практичниот дел од испитот, ќе се 
спогоди комората што ја формирала испитната 
комисија со претпријатието во кое кандидатот го 
полага практичниот дел од испитот и со претпри-
јатието во кое е запослен кандидатот. 

IX. Преодни и завршни одредби 
36. Кандидатите за испитот за жвалифициран 

р,аботник,, кои до влегувањето во сила на ева упатство,' 
поминале преку 10 години на работите на квалифи--
цира,н работник од занимањето за кое сака,ат да / 
(п,олагаат испит и кои до тој ден наполниле 40 годинк \ 
возраст, полага,ат само практичен дел од испитот ш 
теориски дел на испитот од стручните предмети. 

Кандидатите што полагаат испит за гсиолуквали^ 
фициран работник, а кои на денот на влегувањето^ 
во сила на ова упатство имале 45 години возраст 
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не мораат да го исполнуваат условот од ст. 2 точ. 1 
на ова упатство. 

37. Надзор над работата на испитните комисии 
врши комората што ја формирала испитната ко-
мисија. 

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

Бр. 9043 
25 октомври 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Ивица Гретиќ, с. р. 

569. 
По исполнувањето условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ НАЦИОНАЛЕН ОДБОР 

ЗА СОЦИЈАЛЕН ТРУД 
Се одобрува, според поднесениот статут, осни-

вањето и работата на здружението под името Ју-
гословенски национален о,дбор за социјален труд, со 
седиште во Белград, а со дејност на целата тери-
торија на Југославија. 

11/3 бр. 20997 
17 ноември 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

570. 
Врз основа на тон. 4 од Решението за контра^ 

хирање индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на 
плду егри јата на масло на Југославија во рамките 
на Сојузната индустриска комора и во спогодба со 
Сојузот на селско-стопанските комори на ФНРЈ и 
со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, а по 
одобрение од Одборот за стопанство на Сојузниот 
извршен совет, издава 

О Б Ј А В А 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРНА ЦЕНА НА СОН-
ЧОГЛЕД ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА ЗАДОЛЖИ-
ТЕЛНА ЗА ФАБРИКИТЕ НА МАСЛО И ЗА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА КОНТРАХИРА-

ЊЕ НА СОНЧОГЛЕД 
Здружението на индустријата на масло на Ју-

гославија во рамките на Сојузната индустриска ко-
мора, на заеднички состанок со Сојуз-от на селско-
стопанските комори на ФНРЈ и со Сојузот на тр-
говските комори на ФНРЈ одржан на 25 октомври 
1956 година се договориле и спогодиле да ја утвр-
дат следната највисока цена по која фабриките на 
масло односно стопанските организации овластени 
за контрахирање сончоглед ќе вршат договарање 
и купувачка на сончоглед од родот на 1956 година 
на 31 динар за 1 кг. 

Оваа цена се подразбира франко вагон или 
шлеп, по избор на купувачот, за просечен квалитет 
вообичаен во прометот. 

Врз основната цена од дин. 31 за 1 кг сончо-
глед, фабриките на масло и стопанските органи-
зации овластени за контрахирање сончоглед ќе 
предадат дин. 1 за 1 кг сончоглед за унапредување 
на производството на сончоглед, од кој износ фа-
бриките на масло односно стопанските организации 
овластени за контрахирање сончоглед можат ДА 

вршат премирање на производителите на сончоглед 
во разни форми и според своите можности, 

Бр. 12079 
26 октомври 1955 година 

Белград 
За здружението на 

индустријата на масло ' з а Сојузната 
- на ФНРЈ, индустри,ска комора, 

Алекса Ангелковиќ, с. р. инж. Звонко Морин, с. р. 
Согласни: 

За Сојузот на За Сојузот на 
селскоетопанските трговските комори 
комори на ФНРЈ, на ФНРЈ, 

лнж. Војин Нововиќ, с. р. Ристо Бакалски, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за прода-
жните цени за солта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/55), се поткраднала долу приведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ ЗА 

СОЛТА 
Бо точ. 2 ст. 2 во четвртиот ред место зборовите 

„наро,дниот одбор на околијата" треба да стои „со-
ветот за стопанство на народниот одбор на околи-
јата". 

Од Сојузниот извршен совет, 24 ноември 1965 
година, Белград. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
. Врз основа на чл. 1 од Уредбата за оснивање 

Комисија за соработк,а со меѓународните здравстве-
ни организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/53) и точ. I под 7) од Одлуката за, овластување 
Координациониот одбор да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет, Координациониот одбор донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН НА КОМИСИЈАТА 
ЗА СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ ЗДРАВ-

СТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
Му престанува членството в-о Комисијата за 

соработка со меѓународните здравствени организа-
ции на др Миливоје Видаковиќ, професор на Ме-
дицинскиот факултет во Скопје, а за нов член на 
Комисијата се именува др Димитрије Атанацковиќ, 
декан на Медицинскиот факултет во Скопје и вон-
реден професор на истиот факултет. 

Б. бр. 1779 
25 ноември 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

По тпр е тсед а тел, 
. Александар Ранковиќ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
Н А НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Наредив Републико Срби-

је" во бројот 86 од 5 ноември 1955 година објавува: 
Одлука за определување и распоредување во 

полсжбени разреди во про св е тко -нау ч к ата служба; 
Решение за именување Изборна комисија за 

околијата Неготин за раководење со изборите за 
одборници на народните одбори^ 
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Исправка на Одлуката за одобрување правила-
та на Здружението на градежните и градежно-за-
наетчиските претпријатија на НР Србија; 

Исправка на Одлуката за оснивање и терито-
ријална надлежност на окружните и околиските 
судови; 

Исправка на Законот за спроведување уредува-
њето на општините и околиите; 

Исправка на Законот за вишите педагошки 
школи; 

Исправка на Законот за подрачјата на околиите 
и општините во НР Србија. 

Во бројот 87 од 9 ноември 1955 година објавува: 
Решение за расподелба на определениот износ 

од средствата на задолжителните резерви за дава-
ње социјални помошта во 1955 година; 

Решение за работни облеки и обувки на пер-
соналот на здравствените установи. 

Во бројот 88 од 12 ноември 1955 година обја-
вува : 

Одлука на Извршниот совет на НРС за време-
ниот начин на оснивање на органи на непосредното 
управување со вишите педагошки школи; 

Решение за оснивање Матичарска комисија за 
избор на наставниот персонал на Вишата педаго-
шка школа за економика на домаќинството во Бел-
град. 

Во бројот 89 од 15 ноември 1955 година обја-
вува: 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за преминување на Институтот за заштита на ра-
стенијата во Белград на работење како установа 
со самостојно финансирање; 

Решение за Поликлиниката на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на НРС во Бел-
град како здравствена установа со самостојно фи-
нансирање. 

Во бројот 90 од 19 ноември 1955 година обја-
вува: 

Одлука за овластување народните одбори на 
општините да вршат заверувања на потписи, рако-
писи и преписи; 

Решение за лекувалиштето на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на НРС во Врњач-
ка Бања, како здравствена установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за именување Изборна комисија за 
околијата Светезарево з-а раководење со изборите 
за одборници на народните одбори. 

Во бројот 91 од 22 ноември 1955 година обја-
вува: 

Решение за лекувалиштето на Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи на ИРС во Мата-
рушка Бања, како здранствена установа со само-
стојно финансирање. ч 

Во бројот 92 од 26 ноември 1955 година обја-
вува : 

Решение за определување марж.а врз прометот 
на солта во трговијата на големо. 

НАРОДНА НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКА 
„Народне новине", службени лист Народно Ре-

публико Хрватска во бројот 52 од 11 ноември 1955 
година објавуваат: 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
извршување Уредбата за оснивање Фондот за со-
цијални установи. 

Во бројот 53 од 18 ноември 1955 година обја-
вуваат: 

-Уредба за средствата за осигурување правата 
на лицата времено вон работниот однос; 

Одлука за нормите за пресметување придоне-
сот на околиските бирои за посредување на трудот 
во дополнителни средства за осигрување правата 
на лицава времено вон работниот однос; 

Упатство за постапка за упатување осигурените 
лица на лекување во здравствените установи и за 
начинот на давање здравствени услуги на такви 
лица во здравствените установи; 

Решение за надлежноста на лекарите во здрав-
ствените установи за вршење работи на здравстве-
на заштита на осигурениците; 

Наредба за определување народните одбори 
што осниваат комисии за полагање испити за ква-
лифициран и висококвалифициран работник кој ќе 
се здобие со стручната спрема со практична работа 
во претпријатието. 

Во бројот 54 од 22 ноември 1955 година и во 
бројот 55 од 25 ноември 1955 година немаат слу-
жбен дел. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНШЕ 

„Урадни лист Народно Републико Сл овени,'е'5 

во бројот 46 од 3 ноември 1955 година објавува само 
одлуки на народните одбори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ и ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републико Босна и 
Херцеговине" во бројот 25 од 12 ноември 1955 го-
дина објавува: 

Одлука за определување краишта кои прек7 
зимата се отсечени од сообраќајот во кои Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе им одобрува на трговскиве 
претпријатија одделни кредити вон конкурс; 

Одлука за хонорарната настава на вишите г. -
дагошки школи; 

Решение за оснивање Центарот за културно-
просветен и военитно-образовен филм во Сараево; 

Решение за оснивање Дом за имбецилна машка 
младеж во Прешево; 

Наредба за зимско прскање на овошките про-
тив сливината и калифорниската штитеста вошка; 

Решение за височина на трошоците на проме-
тот во продажбата на солта на големо; 

Решение за именување членови на Советот на 
вишите педагошки: школи во Сараево, Мостар Р 
Бања Лука. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
4 РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 30 од 30 септември 1955 година 
објавува: 

Програма за полагање стручен испит за звање 
квалификуван и висококвалификуван работник во 
рудаоската струка. 

Во бројот 31 од 6 октомври 1955 година објавува: 
Уредба за приватните угостителски дуќани; 
Уредба за оснивање Рударек о-металуршка ин-

спекција; 
Уредба за оснивање на Инспекција на парните 

котли; 
Уредба за изменување на Уредбата за Маке-

донскиот народен театар и на Уредбата за изме-
нување и дополнување на таа уредба; 

Одлука, за ревизија и одобрување на инвести-
ционите програми; 

Одлука за користење на средствата од фон-
дот за кадрови при Сојузот на угостителските ко-
мори на НР Македонија; 

Одлука за големината на придонесот за кадро-
ви на занаетчиските стопански организации; 

Решение за оснивање Завод за урбанизам и 
станбено-комунална техника; 

Решение за назначување членови во управ-
ниот одбор на Радио—Скопје; 

Правила на Заводот за геолошки истражувања 
на НР Македонија; 

Правилник за надомест за судски излегувања 
извршени по барања од приватни лица; 

Упатство за избирање и класирање на грлата 
за елитни и матични стада. 

Во бројот 32 од 31 октомври 1955 година обја-
вува: 

Упатство за дополнување на Упатството за 
пресметување и исплатување на надокнадата за 
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?олуште во здравствените установи со самостојно 
,финансирање; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на инженерите и техничарите-тек-
стилци на НР Македонија. 

Во бројот 33 од 4 ноември 1955 година обја-
вува: 

Уредба за изменување и дополнување на Уред-
бата еп издавање пасишта од општонароден имот 
На користење по пат на јавно наддавање; 

Уредба за надлежноста и организацијата на 
Државниот секретаријат за работи на стопанството; 

Уредба за надлежноста и организацијата на 
Државниот секретаријат за работи на општата 
управа и за буџет; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Државниот секретаријат за правосудна управа; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Управата за земјоделство на НР Македонија; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Управата за ветеринарна слуажба на НР Македо-
нија; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Управата за порои на НР Македонија; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Управата за во достоттанство на НР Македонија; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Управата за метеоролошка и хидролошка служба 
на НР Македонија; 

Уредба за надлежностите и организацијата на 
Геодетската управа; 

Одлука за одредување установи и организации 
што делегираат свои' претставници за членови на 
Советот за просвета на НРМ; 

Одлука за одредување установи и организации 
што делегираат свои претставници за членови на 
'Советот за народно здравје и социјална заштита 
на НРМ; 

Решение за определување краишта што се сме-
таат за отсечени од сообраќајот преку зимата; 

Во бројот 34 од 8 ноември 1956 година објавува: 
Наредба за превозење мерки за спречување и 

отстранување сакагијата кај еднокопитниот до-
биток; 

Наредба за преземање мерки за сузбивање чу-
мата по птиците; 

Програма за полагање стручен испит за звање 
квалифициран ш висококвалифициран работник од 
кожарската струка; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на про-
изводителите во производителн-ата група на селско-
то стопанство во Изборната околија струмичка II. 

Во бројот 36 од 23 ноември 1955 година обја-
вува: 

Уредба за унапредување и користење на фон-
довите за одржување и унапредување на патишта-
та и утрините од општонародниот имот; 

Уредба за програмите за стопанисување со па-
сиштата и утрините од општонароден имот; 

Уредба за домашна ракотворба; 
Уредба за надлежностите и организацијата на^ 

Управата за шумарство на НР Македонија; 
Уредба за надлежноста и организацијата на 

Управата за патишта, патен и "езерски сообраќај на 
НР Македонија; 

Одлука за висината на надокнадата за паси-
штата и утрините што ги користат селата; 

Одлука за укинување посебната сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за делот од данокот на 
промет од продаден во 1954 година тутун наменет 
за извоз; 

Одлука за оснивање Заедница на претпријати-
јата за промет со жита на НРМ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
ЦРНЕ ГОРЕ 

г „Службени лист Народно Републико Црне Горе" 
во бројот 24 од 15 ноември 1955 година) објавува: 

Одлука за оснивање Републичка комисија за 
физичка култура; 

Одлука за овластување Координациониот од-
бор да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Одборот за стопанство 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Одборот за буџетски 
прашања да донесува решенија по работите од над-
лежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Одборот за просвета да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Р1звршниот совет; 

Одлука за овластување Административната ко-
мисија да донесува решенија по работите од надле-
жноста на Извршниот совет; 

Решение за назначување членови на Советот за 
просвета на НР Црна Гора; 

Решение за именување Околиска изборна ко-
мисија за околијата Иванград. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

561. Одлука за доп^нување Одлуката за усло-
вите под кои платите за преку времен а ра-

. бота и за работа на дните на државни и 
народни празници ќе се издвојуваат од 
вкупниот приход пред да се утврди добив-
ката на стопанската организација — — 797 

562. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за' условите под кои издатоците за 
теренски додатоци во градежништвото се 

признаваат како- материјални трошоци 797 
563. Одлука за измени и дополненија на Одлу-

ката за условите под кбк издатоците за 
дневници, патни пуашали, теренски дода-
тоци и километража се признаваат како 
материјални трошоци — — — — — 798 

564. Одлука за дополнение на Одлуката за нај-
големиот износ на издатоците за оддел-
ните додатоци и надоместоци во речниот, ^ 
воздушниот и поморскиот сообраќај и во ' 
поморското стопанство и во градежништво' \ . 
то кои од вкупниот приход на стопанската 
организација се издвојуваат пред да се 
утврди добивката — — — — — — 798 

565. Решение за наголемување нивото на та-
рифните ставови во тарифните правилни-
ци на стопанските претпријатија здружени 

р во заедниците на електростопанските 
претпријатија — — — — — — — 799 

566. Правилник за стручната опрема на лицата 
кои вршат контрола на селсксстспанските 
производи наменети за извоз — — — — 799, 

567. Наредба за определување житородните 
подрачја во смисла на Одлуката за усло-
вите за продажба на трактори — — — 799 

568. Упатство за полагање стручни испити на 
работниците запослени во угостителските 
претпријатија и дуќани — — — — — 800 

569. Решение за одобрување оснивањето и, ра-
ботата на Југословенскиот национален од-
бор за социјален труд — — — — — 802 

570. Објава за највисоката цена на сончо-
глед од родот на 1956 година задолжител- , 
на за фабриките на масло и за стопански- . 1 

те организации за контрахирање на сон-
чоглед — — — — — — — — — 802 

Исправка на Одлуката за продажните цени на 
солта — — — — — — — 802 
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