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44. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНИ И Д О П О Л Н Е Н И Ј А Н А У Р Е Д Б А Т А 
З А У П Р А В У В А Њ Е СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ О Р Г А Н И З А Ц И И 

Член 1 
Во Уредбата за управување со основните сред-

ства на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/53) по чл. 7 се додава нов член 7а, 
кој гласи: 

„По исклучок од одредбите од горниот член 
кога поради виша сила ќе стане штета на основ-
ните средства што не биле осигурени а за кои не 
постои обврска за осигурување, стопанската орга-
низација се раздолжува за намалувањето или на 
полниот губиток на нивната вредност. 

Поблиски прописи за примена на одредбата од 
горниот став донесува Сојузниот извршен совет." 

Член 2 
По членот 13 се додава нов член 13а кој гласи: 
„Ако стопанска организација продава основно 

средство, Сојузниот извршен совет може да опре-
дели дека е должна да и' го продаде таквото основ-
но средство на определена стопанска организација 
или на друго општествено правно лице под најпо-
волните услови што и' се предложени. 

Ако стопанска организација веќе склучила до-
говор за продажба на основно средство, Сојузниот 
извршен совет може да донесе решение во смисла 
на горниот став во срок од 2 месеци од денот на 
склучувањето на договорот. Во таков случај сто-
панската организација е должна да и' го продаде 
основното средство на онаа стопанска организација 
или на друго општествено правно лице што се 
определени во решението на Сојузниот извршен 
совет, под условите под кои пред тоа склучила до-
говор за негова продажба. 

Ако во случај на продажба по горните ставови 
на овој член не дојде до спогодба за условите под 
кои ќе се склучи договорот, решение за тоа доне-
сува стопанскиот суд." 

Член 3 
Во чл. 40 ст. 1 се брише, а ст. 2 станува ст. 4 

во чл. 38. 
Член 4 

По чл. 52 се додава нов член 52а, кој гласи: 
„Стопанска организација може да им продаде 

па странски физички или правни лица основни 
средства кои заради изводење инвестициони работи 
во странство ги изнела од земјава или ги набавила 
во странство. 

Поблиски прописи за начинот на изнесувањето, 
за продажбата ја за осигурувањето на основните 

средства од горниот с^ав ќе донесе Сојузниот извр-
шен совет." 

Член 5 
Во чл. 90а („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54). 

во ст. 1 зборовите „до 31 декември 1954 година" се 
заменуваат со зборовите: „до 31 декември 1955 го-
дина". 

Член 6 
Во членот 906 во ст. 1, во петтиот и шестиот 

ред, зад зборовите „на основните средства" место 
запирка се става точка и се бришат зборовите до 
крајот на ставот. 

Во чл. 906, во ст. 2, во вториот и третиот ред 
се бришат зборовите „како и соодветниот дел на 
амортизациониот фонд". 

Член 7 
Во чл. 90в ст. 3 се менува така што да гласи: 
„Стопанска организација од која се пренесува 

предметот останува и натаму во обврска спрема по-
верителот што не дал согласност за преземање на 
долгот, но во тој случој таа има спрема другата 
договорна страна право на надоместување на изно-
сот што го платила на име непреземениот долг." 

Член 8 
Во чл. 90г во ст. 1, во третиот ред зад зборот 

„установи" се става точка и се бришат зборовите 
до крајот на ставот. 

Во чл. 90г, во ст. 2, во четвртиот ред зборовите 
„во буџетот" се заменуваат со зборовите „во општи-
от инвестиционен фонд". 

Во чл. 90г, по ст. 2 се додаваат нови ставови 3 
и 4, кои гласат: 

„Просветна, научна или културна установа не 
е должна да ги плаќа амортизационите износи и 
интересот на основните средства што се пренесени 
на неа, ако со договорот за пренесувањето на тие 
средства е предвидено дека тие се пренесуваат за 
наставни, научни или културни цели. 

Здравствените установи не плаќаат интерес на 
основните средства што се пренесени на нив. Оние 
здравствени^ установи што имаат амортизационен 
фонд ги уплатуваат амортизационите износи во тој 
фонд, а оние што го немаат тој фонд се ослооо-
дуваат од плаќањето на амортизацијата." 

Член 9 
Одредбата на ст. 1 чл. 7а од Уредбата за упра-

вување со основните средства на стопанските орга-
низации се применува и на случаите што наста-
пиле по 31 декември 1953 година. 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р.п. бр. 25 
9 февруари 1955 година 

Белград 
^ Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

на Сојузниот извршен совет 
Едвард Кардељ, с. р. 
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45. 
Врз основа на чл. 3 ст. 2 од Уредбата за здру-

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

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ЗАЕДНИЦА НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО 
Член 1 

Се оснива Заедница на југословенското елек-
тростопанство (во натамошниот текст: Заедница). 

Членови на Заедницата се заедниците на елек-
тростоп-анските претпријатија основани според 
Уредбата за заедниците на електростопанските 
претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

Членството во Заедницата е задолжително. 
Дејноста на Заедницата се шири на сета тери-

торија на Југославија. 
Член 2 

Заедницата има задача: 
1) да поднесува до надлежните државни органи 

предлози за организација на електростопанството 
во Југославија и за размена на електрична енер-
гија меѓу членовите на Заедницата; 

2) да поднесува предлози за перспективните и 
годишните електроенергетски биланси и планови 
на електрификацијата на Југославија; 

3) да поднесува предлози за програмата на 
основната инвестициона изградба на електроенер-
гетските извори и поврзување на електроенергет-
ските системи; 

4) да предлага единствен тарифен систем за 
електрична енергија; 

5) по општите прашања што се од заеднички 
интерес за сите членови на Заедницата да го прет-
ставува југословенското електростопанство пред др-
жавните органи, установи, стопанските и опште-
ствените организации во земјава и во странство; 

6) да предлага стандарди од областа на елек-
трос Јопанството. 

Задачите на Заедницата цитирани во горниот 
став поблиску се определуваат со правилата на 
Заедницата. 

Член 3 
Заедницата е правно лице. 
Заедницата има свои правила, што ги донесува 

управниот одбор на Заедницата а ги одобрува Со-
јузниот извршен совет. 

Правата и обврските на членовите на Заедни-
цата спрема Заедницата, како и правата и обвр-
ските на Заедницата спр.ема нејзините членови се 
определуваат со правилата на Заедницата. 

Член 4 
Органи на Заедницата се управен одбор и ди-

ректор. 
Секоја Заедница на електростопанските прет-

пријатија делегира за управниот одбор на Заедни-
цата по еден свој претставник. 

Директорот на Заедницата го назначува Соју-
зниот извршен совет. 

Директорот е член на управниот одбор на За-
едницата. 

Правата и должностите на управниот одбор и 
на директорот на Заедницата, како и начинот на 
нивната работа, се определуваат со правилата на 
Заедницата. 

Член 5 
Заедницата е член на Сојузната индустриска 

комора и ги врши работите на секција во комората. 
Член 6 , 

Членовите на Заедницата плаќаат придонес за 
покритие на расходите на Заедницата. 

Висината на овој придонес се определува со 
правилата на Заедницата 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. и. бр. 43 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

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

46. 
Врз основа на чл. 79 тон. 1 и чл. 81 од Устав-

ниот закон, а во врска со чл. 114 ст. 2 од Законот? 
за стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/54), Сојузниот извршен совет дон,есува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ТАКСИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРЕД СТОПАН-

СКИТЕ СУДОВИ 
Член 1 

Во Уредбата за таксите во постапката пред 
стопанските судови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/54) во чл. 13 по ставот 1 се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Кога е должен таксениот обврзник да го плати 
износот на таксата што е поголем од 20.000 динари, 
таксата се плаќа во готови пари. Таксата во овој 
случај должен е да ја уплати самиот таксен обвр-
зник во смисла на последниот став од овој член и 
потврдата за уплатата да ја залепи на списот за 
кој ја платил таксата. Судот на поимениот спис по-
тврдува дека е и колкава такса е платена." 

Досегашните ставови 2 и 3 стануваат ставови 
Зхи 4. 

Член 2 
Членот 14 се менува и гласи: 
„Кога таксениот обврзник не ќе ја плати так-

сата пропишана со одредбите од оваа уредба во мо-
ментот кога настанува таксената обврска или ја пла-
ти таа такса непотполно, стопанскиот суд ќе го по-
вика со писмена опомена во срок од десет дена од 
денот на врачувањето на опомената да ја плати 
неплатената такса. За писмената опомена таксениот 
обврзник плаќа такса во износ од 200 динари. Ако 
таксениот обврзник присуствува на судско дејствие, 
и не ја плати таксата веднаш, стопанскиот суд ќе го 
опомене во срок од 10 дена да ја плати должната 
такса и ќе му обрне внимание на последиците од 
неплаќање на таксата во овој срок. 

Ако таксениот обврзник не ја плати таксата ни 
во срокот определен во горниот став, ќе плати по-
кра ј редовната такса, уште и еднострук износ на 
редовната такса на име наголемена такса." 

Член 3 
Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Кога стопанскиот суд ќе утврди дека таксе-

ниот обврзник не ја платил таксата ниту во срокот 
определен во горниот член, ќе издаде налог да се 
наплати редовна такса и еднострук износ на непла-
тената редовна такса на име наголемена такса, како 
и такса за опомена." 

Член 4 
Во споровите и другите предмети по коишто 

таксената обрвска настанала пред влегувањето ЕО 
сила на оваа уредба ќе се применуваат во поглед 
на наплатата на наголемената такса досегашните 
одредби од Уредбата за таксите во постапката пред 
стопанските судови. „ 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 46 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот 

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

47. 
Врз основа на чл. 79 точ. 7 и чл. 93 од Устав-

ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ СОЈУЗНАТА УПРАВА ЗА 

ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 
Член 1 

Се укинува Сојузната управа за инвестициона 
Изградба основана со Уредбата за Сојузната управа 
еа инвестициона изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
Ср. 26/53). 

Член 2 
Финансирањето на инвеститорите што е врше-

но од сојузниот буџет за 1954 година преку Соју-
зната управа за инвестициона изградба се прене-
сува на Народната банка на ФНРЈ. 

Народната банка на ФНРЈ го презема финан-
сирањето на инвеститорите за оние објекти што се 
утврдени во главата XV одделот 3 од Сојузниот оп-
штествен план за 1955 година, а под условите и по 
постапката предвидени во Уредбата за заемите за 
инвестиции во стопанството и другите прописи за 
финансирање на инвестициите, освен оние инвести-
ции што се финансираат во 1955 година од сојузниот 
буџет. 

Член 3 
Работите што ги вршела Сојузната управа за 

инвестициона изградба врз основа на одредбите од 
чл. 17—25 на Уредбата за оснивање претпријатија 
и дуќани се пренесуваат на народната република 
на чија територија се наоѓа инвестициониот објект. 

Работите што ги вршела Сојузната управа за 
инвестициона изградба како непосреден инвеститор 
за инвестиционите објекти што се финансираат во 
1955 година од сојузниот буџет, се пренесуваат на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и за буџет. 

Работите на управен надзор што ги вршела Со-
јузната управа за инвестициона изградба над рабо-
тата на инвеститорот, а за објектите што во 1955 
година се финансираат од Општиот инвестиционен 
фонд, се пренесуваат и на народната република на 
чија територија се наоѓа инвестициониот објект. 

Член 4 
Пренесувањето на работите од Сојузната упра-

ва за инвестициона изградба на Народната банка 
на ФНРЈ и на органите од чл. 3 на оваа уредба ќе 
се изврши комисиски. Во комисијата влегуваат по 
еден претставник на Сојузната управа за инвести-
циона изградба, Народната банка на ФНРЈ и на ре-
публичкиот извршен совет. 

Во комисијата што ќе го изврши пренесувањето 
на работите од Сојузната управа за инвестициона 
изградба на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет влегуваат прет-
ставници на Сојузната управа за инвестициона из-
градба и на овој секретаријат. 

При пренесувањето на работите ќе се утврди 
состојбата на извршените работи и потрошените 
средства и ќе се изврши пренесување на догово-
рите и другата документација што се однесува до 
Шшестициониот објект. 

Комисијата за ликвидација на Сојузната упра-
ва за инвестициона изградба ќе ја определи сојуз-
ниот Државен секретар за работи на општата упра-
ва и за буџет. 

Пренесувањето на работите на Сојузната упра-
ва за инвестициона изградба на Народната банка 
на ФНРЈ и на органите од чл. 3 на оваа уредба, 
како и ликвидацијата на Сојузната управа за инве-
стициона изградба ќе се изврши до 31 март 1955 
година. 

Член 5 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Уредбата за Сојузната управа за ин-
вестициона изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/53). 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 26 

9 февруари 1955 година 
Белград 

Го заменува . 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

48. 
Врз основа на чл. 29а од Законот за државните 

службеници во врска со чл. И од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

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

ЗА ПАТНИТЕ И СЕЈШДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 
Член 1 

Во чл. 4 од Уредбата за патните и селидбените 
трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52), ст. 
1 се менува и гласи: 

„Службеник не може да биде на службено па-
тување во едно исто место во земјава повеќе од 30 
дена. Подолг престој може по исклучок да се на-
реди само во согласност со органот надлежен за 
буџет." 

Член 2 
Во чл. 6 се вршат следниве измени и допол-

ненија: 
1) На крајот на ст. 2 се додава нова реченица 

која гласи: ,,Под истите услови можат да користат 
кола за спиење и службениците од точ. 3 на овој 
член." 

2) Ст. 4 се менува и гласи: 
„Редовни превозни средства кои може службе-

никот да ги користи на службеното патување се: 
ЕШ, брод или автобус. На релации каде што има 
сообраќај со воз или брод службеник може да ко-
ристи автобус само ако цената на превозот со авто-
бус и вкупниот износ на дневниците — ако се ко-
ристи автобус — изнесуваат помалку или исто 
колку и цената на превозот со воз или брод и вкуп-
ниот износ на дневниците во случај да се користи 
воз или брод. 

Старешината што го издал налогот за службен 
пат, може да одобри превоз со автобус и вон слу-
чајот од втората реченица на предниот став, ако 
патувањето со воз или брод би повлекувало пого-
лема загуба во времето која би била штетна за 
службата. 

Ако службеникот вон случаите од предните 
ставови користел автобус на релација каде што 
има сообраќај со воз или брод, има право на надо-
местување на превозните трошоци само до износот 
на цената на превозот со брод или воз." 
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3) По ст. 5 се додава нов став 8, кој гласи: 
„На службен пат службеникот е должен да го 

користи најкусиот пат." 

Член 3 
По чл. 6 се додава нов член 6а, кој гласи: 
„Ако на патот што треба да се прејде нема 

редовни превозни средства од чл. 6 на оваа уредба, 
а растојанието од местото на службувањето до ме-
стото во кое се упатува службеникот е подолго од 
4 км, на службеникот му припаѓа надоместување 
во вид на километража за секој прејден километар. 

Исто така народниот одбор на општината може 
да воведе километража и за своите службеници. 
Ако не се донесе таква одлука, на службениците 
на народните одбори на општините не им припаѓа 
надоместување во вид на километража. 

Висината на надоместувањето според предните 
ставови ја пропишува државниот секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет. 

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

Член 4 
По чл. 8 се додава нов чл. 8а, кој гласи: 
„Дневницата за службеното патување односно 

времено упатување на службеникот на работа во 
друго место може да се намали до 25% ако за 
службениците, под условите што се поволни за нив, 
е организирана исхрана или сместување, а до 50% 
— ако се организирарш и исхрана и см,естување. 

Решение за намалување на дневницата според 
предниот став донесува старешината на надлетано-
то односно на установата." 

Член 5 
Во чл. 11 се додава нов ст. 2, кој гласи: 
„Прописи за надоместување за судски излегу-

вања извршени по барање од приватни: лица доне-
сува републичкиот државен секретар за право-
судна управа во согласност со републичкиот др-
жавен секретар за работи на општата управа и 
за буџет." 

Досегашниот ст. 2 станува ст. 3. 
Член 6 

По чл. 14 се додава нов чл. На, кој гласи: 
„Надлештвата или установите можат, по исклу-

чок, да организираат превоз на службеници со сво-
ите превозни средства со определено надоместу-
вање, но само во случаи кога службените згради се 
наоѓаат на поголема оддалеченост од центарот за 
живеење, или кога поради селидба на надлештвото 
односно установата во некое блиско место службе-
ниците со своите станови останале на поголема 
оддалеченост. 

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

Член 7 
Во чл. 15 се вршат следниве измени и допол-

ненија: 
1) Во ст. 2 место зборовите: „надокнада за слу-

жбени трошкови им припаѓа и:" се ставаат збо-
ровите: „Надоместувањето според предниот став им 
припаѓа и:" 

2) По ст. 2 се додаваат нови ставови 3 и 4, кои 
гласат: 

„Надоместувањето на селидбените трошоци спо-
ред ст. 2 им припаѓа и на службениците на коишто 
по престанокот на службата им е определена инва-
лидска пензија. 

Селидбените трошци од ст. 2 и 3 ги исплатува 
надлештвото односно установата во која бил слу-
жбеникот на служба до пензионисањето, однс^ ^ 
онаа организациона единица што ги презела рабо-
тите и овластени јата на поранешното надлештво 

односно установа. Ако нема такво надлештво одно-
сно установа, исплатата на овие трошоци се врши 
од буџетските резерви." 

3) Во досегашниот ст. 3 место зборовите „прет-
ходниот став" се става „од ст. 2 и 3". 

Член 8 
Во членот 24 се брише ставот 2. 

Член 9 
Во чл. 27а, во ст. 1 по зборот „установата" се 

става точка, а другите зборови се бришат, 

Член 10 
Се овластува сојузниот Државен секретар за 

работи на општата управа и за буџет да издаде 
пречистен текст од Уредбата за патните и селид-
бени^ трошци и да ја согласи терминологијата во 
уредбата со организацијата што постои. 

Член 11 
,Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 44 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседателот на Сојузниот 

извршен совет, 
Едвард Кардељ, с. р. 

49. 
Врз основа на чл. 13 од Законот за државните 

службеници, а во врска со чл. 11 и 20 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА 
СУДИИТЕ НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ НА СУДИ-

ИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ СУДОВИ 
Член 1 

Уредбата за платите на судиите на народните 
судови („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 16/52, со по-
доцнежните измени и дополненија) ќе се применува 
и на судиите на стопанските судови, со тоа што 
одредбите кои се однесуваат до претседателите и 
судиите на окружните судови — да важат за прет-
седателите и судиите на окружните стопански су-
дови, а одредбите кои се однесуваат до претседа-
телите и судиите на републичките врховни судови: 
— да важат за претседателите и судиите на вишите 
стопански судови. 

Член 2 
Судиите на Врховниот стопански суд се распо-

редуваат во истите платни разреди и напредуваат 
под истите услови како и судиите на Сојузниот вр-
ховен суд. 

Претседателот на Врховниот стопански суд се 
распоредува во I платен разред, без обѕир на годи-
ните на службата. 

Дополнителната плата на судиите на Врховниот 
стопански суд изнесува 8.000 динари месечно. 

Дополнителната плата и положајниот додаток 
на претседателот на Врховниот стопански суд ги 
определува Сојузниот извршен совет. 

Член 3 
Платата по оваа уредба ќе се исплатува од 1 

декември 1954 година. 
Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а истиот 
ден престанува да важи Уредбата за, пла,тите на 
арбитрите на државната арбитража („Службен лист 
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на ФНРЈ", бр. 16/52, со подоцнежните измени и до-
полненија), како и другите прописи донесени за 
нејзиното спроведување. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 23 

9 февруари 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

50. 
Врз основа на чл. 13 од Законот за државните 

службеници, во врска со чл. 11 и 20 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗВАЊАТА и ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
Член 1 

Во чл. 16 од Уредбата за звањата и платите на 
службениците на Народната банка на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) по ставот 7 се дода-
ваат нови ставови 8 и 9 кои гласат: 

„По исклучок од ст. 1 на овој член, лицето што 
има потребна стручна пракса може да биде назна-
чено и во повисоко звање од она што му одговара 
на неговото школско образование, ако се утврди 
дека има способност за вршење на работите од по-
високото звање. Такво лице може да остане во зва-
њето во кое е назначено ако го положил одделниот 
стручен испит од чл. 12 ст. 3 од оваа уредба во сро-
кот што се определува со решението за назначу-
вање, а кој не може да биде подолг од две години. 

Решението за прием во служба според одред-
бата од горниот став го донесува Гувернерот на На-
родната банка на ФНРЈ." 

Член 2 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Лицата што се примаат во служба според гор-

ниот член, се распоредуваат во еден од платните 
разреди на звањето во кое се назначуваат, но не во 
повисок од оној што би го добиле со редовно на-
предување според годините на службата. 

Платниот разред го определува надлежниот 
старешина во согласност со комисијата за службе-
нички прашања од чл. 33 на оваа уредба земајќи 
ја во обѕир дотогашната пракса и должностите што 
ги вршел службеникот. 

Ако се оцени дека службеникот располага со 
особена стручна способност може, во согласност со 
сојузниот Државен секретар за работи на општата 
управа и за буџет, да се распореди во повисокиот 
платен разред од оној во кој би можел да биде ра-
спореден според ставот 1 од овој член. 

Согласноста според горниот став може да се 
даде ако Комисијата за службенички прашања при 
сојузниот Државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и за буџет даде поволно мислење." 

Член 3 
Во членот 39 ст. 1 се додава нов став 2, кој 

гласи: 
„Против р,ешението што ќе се донесе според за-

белешките од инспекцијата за плати жалба се из-
јавува до сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет." 

Член 4 
Во чл. 59 по ст. 1 се додава нов ст. 2, кој гласи: 
„Гувернерот на Народната, банка на ФНРЈ мо-

же срокот од горниот став да го продолжи најдоцна 

до 30 јуни 1955 година, ако утврди дека поодделни 
приправници до 31 декември 1954 година не можеле 
да го ^положат стручниот испит од оправдани ра-
злози. 

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

вувањето во „Службениот лист на Ф Н Р Ј " . 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 24 

9 февруари 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

51. 
Врз основа на ст. 2 одделот 2 главата XV од 

Сојузниот општествен план за 1955 година и чл. 23 
точ. е) од Уредбата за организацијата и работењето 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА СТОПАНСТВО 
ДА ЈА ПРОПИШЕ СОДРЖИНАТА НА ИНВЕСТИ-

ЦИОНИТЕ ЕЛАБОРАТИ 
1. Се овластува Одборот за стопанство на Соју-

зниот извршен совет да ја пропише содржината на 
инвестиционите елаборати што инвеститорите се 
должни според Уредбата за заемите за инвестиции 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 
да ја поднесат до Народната банка на ФНРЈ при 
предавањето на барањето за добивање заем за ин-
вестиции. 

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

Р. п. бр. 32 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

52. 
Врз основа на чл. 23 точ. е) од Уредбата за ор-

ганизацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОВЛА-
СТУВАЊЕ ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТСКИ ПРАШАЊА 
ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ ОД 

НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ 

I. Во Одлуката за овластување Одборот за бу-
џетски прашања да донесува решенија по работите 
од надлежноста на СОЈУЗНИОТ извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 43/54) во ст. I по точ. 8 се 
додаваат нови точки 9, 10 и 11 кои гласат: 

„9) за управните прашања што не се ставени 
во делокруг на секој друг одбор или комисија на 
Сојузниот извршен совет; 

10) за давање земјишта, згради и подвижни 
предмети со кои управува Сојузниот извршен совет 
на управување или користење на друг државен 
орган, установа или друго правно лице. односно за 
примање такви земјишта, згради и подвижни пред-
мети на управување или користење од страна на 
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Сојузниот извршен совет, доколку според оддел-
ните прописи за тоа не се овластени други органи; 

11) за давање согласноста за склучување дого-
вори за купување или продажба земјишта или 
згради во случаи во кои таква согласност е пред-
видена со закон." 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 29 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

53. 
Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон 

л чл. 23 точ. е) од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 19/54), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ КООРДИНАЦИОНИОТ ОД-
БОР ДА ДОНЕСУВА РЕШЕНИЈА ПО РАБОТИТЕ 
ОД НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
I. Се овластува Координациониот одбор на Со-

јузниот извршен совет да донесува решенија од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет: 

1) за одобрување меѓународни спогодби што 
не се поднесуваат на ратификација а кои немаат 
карактер на општи прописи со кои се регулираат 

^справата и обврските на граѓаните и организациите 
1 ((спогодби со кои се спроведуваат во живот или се 
извршуваат веќе ратификувани меѓународни дого-
вори: и други спогодби, со кои времено се воведу-
ваат во живот трговските спогодби, со кои се опре-
делуваат гранични премини и сл.); 

2) за доделување помош во случај на поголеми 
штети сторени од невреме и други слични случаи; 

3) за определување заменици на државните се-
кретари за време на нивната отсутност или подол-
га болест; 

4) за назначување и разрешување потсекрета-
ри. секретари во Сојузниот извршен совет, државни 
советници и други виши службеници во сојузните 
органи и установи за чиешто назначување и раз-
решување е надлежен Сојузниот извршен совет; 

5) за определување плати на сојузните државни 
секретари и други раководни службеници од чл. 1 
ст. 3 на Уредбата за платите на сојузните државни 
секретари и други раководни службеници на др-
жавните органи; 

6) за формирање одделни стручно-управни ко-
мисии и за именување членови на тие комисии од 
членовите на Советот, виши службеници на сојуз-
ните органи на управата и секретаријатот на Со-
ветот, како и стручњаци (чл. 35 ст. 1 од Уредбата 
за организацијата и работењето на Сојузниот извр-
шен совет); 

7) за разрешување поодделни членови на ко-
мисиите, комитетите, советите и другите колективни 
органи што ги именува Сојузниот извршен совет 
и за именување нови членови во тие органи на 
угтразнетите места; 

8) за назначување генерален директор и дирек-
тори на дирекциите на Југословенските железници 
и за пропишување на условите на конкурсот (чл. 
83 од Уредбата за организацијата, послувањето и 
управувањето со Југословенските железници), како 
и за назначување и сменување на генералниот 
директор на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони и за давање согласност за назначувањето 

на директор на претпријатие во состав на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони (чл. 26 и 33 
од Уредбата за организацијата, послувањето и у-
лравувањето со Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони); 

9) за престанок на установите .со самостојно 
финансирање и за именување членови на управ-
ниот одбор односно раководители на тие установи, 
ако тоа со решението за нивното оснивање му е 
ставено во надлежност на Сојузниот извршен совет 
и ако тоа не спаѓа во делокр.уг на некој одбор на 
Сојузниот извршен совет; 

10) за оснивање, укинување, преместување, 
спојување и определување претпријатија за воени 
потреби за кои важат одредбите од Уредбата за 
стопанските претпријатија што произведуваат за 
определени потреби на Југословенската народна 
армија. 

П. Координациониот одбор утврдува врз осно-
ва на заклучоците од Советот конечен текст на 
прописите усвоени на заседанието на Советот вон 
случаите предвидени во чл. 42 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет. 

Ш. Координациониот одбор донесува односно 
ги потврдува правилата на установите со самостој-
но финансирање што ги основа Сојузниот извршен 
совет или што стојат под негов непосреден надзор, 
ако тоа не спаѓа во делокруг на некој друг одбор 
на Сојузниот извршен совет. 

IV. Озаа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 28 
14 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

54. 
Врз основа на чл. 65 ст. 4 од Уредбата за земјо-, 

делските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5/54) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ЗАДРУГИ и НИВНИТЕ ОСНОВНИ И ДЕЛОВНИ 
СОЈУЗИ КАКО И ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕТО И РА-

СПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ ЗА 1954 ГОДИНА 

I. Општи одредби 
1. Според одредбите од оваа одлука се врши 

составањето, прегледувањето и одобрувањето на 
завршните сметки на земјоделските задруги (во на-
тамошниот текст: задругите) и нивните основни и 
деловни сојузи, како и пресметувањето и расподел-
бата на вкупниот приход на задругата и расподел-
бата на остатокот на добивката што и' припаѓа на 
задругата во смисла на чл. 62 ст. 3 од Уредбата за 
земјоделските задруги од стопанските претпријатија, 
дуќаните и самостојните погони, што ги основала 
задругата. 

Задругата врши конечно пресметување и распо-
делба на вкупниот приход, како и на остатокот на 
добивката споменат во предниот став, врз основа 
на завршната сметка. 

II. Пресметување на вкупниот приход 
2. Задругата врши единствено пресметување и 

расподелба на вкупниот приход без обѕир на бројот 
и видот на стопанските дејности што ги врши, до-
колку не ги врши преку своите стопански претпри-
јатија, дуќани и самостојни погони. 
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3. Вкупниот -приход на задругата го сочинуваат: 
1) паричната вредност на продадените стоки, од-

носно на извршените услуги по издадените фак-
тури, без обѕир дали наплатата е извршена, како и 
наплатените износи за продадените стоки односно 
извршените услуги за кои не се издаваат фактури; 

2) вредноста не употребените производи на соп-
ственото производство и извршените услуги за це-
лите што се финансираат на товар на фондовите на 
задругата или од долгорочен кредит; 

3) вредноста на производите на сопственото про-
изводство употребени односно предопределени за ре-
продукција во селско-стопанското производство на 
задругата; 

4) вредноста на давањата односно на услугите 
што задругата им ги врши на други лица без надо-
местување; 

5) интересот што го прима задругата („активен 
интерес"); 

6) другите приходи што настанале од работењето 
(наплатени договорни казни и пенали, позитивни 
разлики на курсевите, наплатени отпишани поба-
рувања и друго); 

7) надоместувањата за штетата што е наплатена 
по основот на осигурувањето на обртните средства; 

8) дотациите и износите за санации што задру-
гата ги прима за делско покритие на своите расходи, 
освен ако органот што је дал дотацијата, односно ја 
врши санацијата, не ја определил нивната одделна 
предопределеност; 

9) придонесите на претпријатијата, дуќаните и 
самостојните погони, што ги основала задругата. 

е Паричната вредност на производите употребени 
односно предопределени за натамошната употреба, 
како и на извршените услуги од одделот 2), 3) и 4) на 
оваа точка, се утврдува по ,продажните (пазаришни-
те) цени, намалени со трошоците на продажбата. 

4. Вкупниот приход на задругата не го сочинува 
надоместувањето за продадените основни средства 
ниту надоместувањата за штетата наплатена по 
оснознот на осигурувањето на основните средства. 

5. Од вкупниот приход на задругата се одбиваат 
отпишаните побарувања, како и другите вонредни 
расходи. 

6. Пресметувањето на работењето по отворена 
сметка со задругарите се врши пред да се пресмета 
вкупниот приход. 

7. Упатството за начинот на интерната пресметка 
на вкупниот приход во поодделни дејности на за-
другата ако тие не се вршат во рамките на стопан-
ските претпријатија, дуќаните и самостојните погони, 
го пропишуваат главните задружни сојузи на на-
родните републики. 

III. Расподелба на вкупниот приход 
8. Вкупниот приход на задругите, освен задру-

гите организирани според чл. 4 од Уредбата за зе-
мјоделските задруги, се распределува на: 

1) материјални трошоци со придонесите на за-
дружните сојузи (котизација); 

2) амортизација; 
3) постојани придонеси за општествената заед-

ница ; 
4) пресметковен платен фонд на работниците и 

службениците на задругата со придонесот за соци-
јално осигурување; 

5) добивка. 
Задругите што се организирани според чл. 4 од 

Уредбата за земјоделските задруги го распределу-
ваат вкупниот приход според одредбите од главата 
IV на оваа одлука. 

9. Материјалните трошоци на задругата ги оп-
фаќаат: 

1) вредноста на материјалите и на сопствените 
услуги истрошени односно предопределени за на-
тамошна репродукција во селско-стопанското произ-
водство, односно за извршените услуги; 

'2) издатоците за услуги од други лица; 

3) трошоците на стоковниот промет освен пла-
тите; 

4) трошоците на закупнината и одржувањето на 
работните простории освен платите; 

5) општите трошоци (режија), освен платите; 
премијата за осигурување на основните и обратните 
средства; 

6) придонесите на задружните сојузи (котиза-
ција); 

7) закупнините што ги плаќа задругата за кори-
стење на земјишта; 

8) интересот што го плаќа задругата на обртните 
средства („пасивен интерес"); 

9) другите материјални трошоци. 
10. Задругата е должна да ја пресметува аморти-

зацијата со кој и ги обезбедува паричните средства 
за замена и инвестиционо одржување на основните 
средства. 

Амортизацијата се утврдува според одделните 
прописи и се уплатува во амортизациониот фонд на 
задругата. Со амортизациониот фонд задругата рас-
полага според прописите што постојат. 

И. Постојаните придонеси за општествената за-
едница што се намируваат од вкупниот приход на 
задругата се: 

1) инвестициониот влог во вид на интерес на 
основните средства; 

2) данокот на промет; 
3) земјарината, 
12. Интересот на основните средства задругата го 

плаќа на потпишаниот дел на сите основни средства, 
ако со одделни прописи не е определено поинаку. 

Интересот на основните средства задругата го 
плаќа на сите основни средства по нормата пропи-
шана за селското стопанство. 

Обврската за плаќање интерес на основните 
средства настанува од денот кога настанува обвр-
ската за плаќање на амортизацијата, а̂  се врши на 
начинот и во сроковите во кои се плаќаат аморти-
зационите износи. 

13. Задругата плаќа данок на промет на оние 
производи, односно за вршење оние услуги за кои е 
пропишано да се плаќа овој данок. 

14. Задругата плаќа земјарина на земјиштата на 
кои се наоѓаат стопански згради и постројки, како и 
на други земјишта што служат за нејзината стопан-
ска дејност, без обѕир дали земјиштето е имот на 
задругата или го користи таа врз основа на договор 
склучен со задругарите или со други лица, или земји-
штето и' е дадено на задругата на користење од 
општоопштествениот имот. 

15. Од вкупниот приход на задругата се покрива 
пресметковниот фонд на платите на работниците и 
службениците на задругата утврден од народниот 
одбор на околијата во согласност со задругата. 

Пресметковните плати во задругата не можат да 
бидат поголеми од пресметковните плати пропишани 
за стопанските организации. 

Пресметковниот платен фонд е основа за утвр-
дување на тарифните ставови во поединечен или 
колективен договор што задругата го склучува со 
своите работници и службеници во смисла на Уред-
бата за платите на работниците и службениците во 
задругите и задружните организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/52). 

Во малите и неразвиените задруги што земаат на 
работа хонсрарни работници и службеници со не-
полно работно време, пресметковниот платен фонд е 
еднаков со реализираниот износ на договорените 
хонорари за кои постои согласност од народниот 
одбор на околијата, а кој не може да биде поголем 
од соодветниот пресметковен платен фонд на сто-
панските организации. 

Пресметковниот платен фонд заедно со платите 
реализирани од добивката го сочинува реализира-
ниот платен фонд на задругата. 
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На исплатениот платен фонд задругата плаќа 
придонес за социјално осигурување по пропишаната 
норма во смисла на чл. 15 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување („С^жбен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/53). 
IV. Пресметување и расподелба на вкупниот приход 
во задругите на кои се применуваат одредбите на чл. 

4 и чл. 38 од Уредбата за земјоделските задруги 
16. Вкупниот приход на задругата на која се 

применуваат одредбите на чл. 4 и 38 од Уредбата за 
земјоделските задруги се утврдува според одредбите 
од главата II на оваа одлука. 

17. Доходот на задругите од претходната точка 
се добива, во смисла на одредбите од оваа одлука, 
кога од вкупниот приход ќе се одбијат: 

1) материјалните трошоци со придонесите за 
задружните сојузи (котизација); 

2) амортизацијата; 
3) постојаните придонеси за општествената за-

едница; 
4) дополнителниот данок на доход од селското 

стопанство; 
5) ануитетот за инвестиционите заеми; 
6) придонесот за резервниот фонд на ,задругата 

во висина од најмалку 2%? од средно користените 
обртни средства во текот на годината; 

7) придонесот за инвестициониот фонд на задру-
гата во висина од најмалку 1% од износот на вкуп-
ниот приход, по одбивање износите под 1), 2) и 3) на 
оваа точка. 

Доходот што ќе се добие на тој начин, го распре-
делува највисокиот орган на задругата на заработ-
ените на задругарите и на придонесите за фондовите 
на задругата. 

Ако народниот одбор на околијата ја ослободи 
задругата од предната точка од плаќање дополните-
лен данок на доход од селското стопанство во це-
лост или делум, износот што му одговара на ослобо-
дувањето од плаќање данок на доход од селското 
стопанство се внесува во инвестициониот фонд на 
задругата. 

"V. Расподелба на добивката од стопанските дејности 
што задругата ги врши непосредно 

18. Задругата е ослободена од плаќање сојузен 
данок на добивката реализирана од селско-стопан-
ската дејност како и на оној дел на добивката од 
неселско-стопанска дејност што ќе го внесе во ин-
вестициониот фонд. 

Задругата не може со внесувањето во инвести-
циониот фонд на добивката од неселско-стопанска 
дејност да ги намали правата на работниците и слу-
жбениците на работа во оваа дејност, што произле-
гуваат од реализираната добивка за наголемување 
нивниот платен фонд. 

Делот на добивката што во смисла на претход-
ниот став служи за наголемување платниот фонд на 
работниците и службениците на неселско-стопанска 
дејност на задругата се смета во поглед плаќањето 
на данокот на добивката како дел внесен во инвести-
циониот фонд на задругата. 

Средствата од инвестициониот фонд на задругата 
можат да се употребуваат, освен за непосредни ин-
вестиции на задругата, и за други цели што служат 
за унапредување на селското стопанство, а не го 
наголемуваат непосредно потрошниот фонд на за-
другарите. 

По издвојувањето на сојузниот данок на добив-
ката со кој се оданочува делот на добивката од не-
селско-стопански дејности што не е внесен во ин-
вестициониот фонд на задругата, како и по издво-
јувањето делот на добивката од неселско-стопански 
дејности внесен во инвестициониот фонд, добивката 
на задругата се расподелува на следниов начин: 

1) се издвојува износот што претставува учество 
на околијата, а кој се утврдува во вид на процент од 

реализираната добивка, или во вид на паушален 
данок на добивката или како дополнителен данок 
на доход од селското стопанство; 

2) по издвојување износот на учеството на око-
лијата во смисла на одредбата под 1) на овој став 
задругата ги издвојува износите за ануитетите за 
инвестициони заеми; 

3) со остатокот на добивката задругата распо-
лага самостојно, со тоа што за расподелбата на овој 
остаток да решава највисокиот орган на задругата. 
При расподелбата највисокиот орган на задругата 
мора да осигури за резервниот фонд на задругата, 
најмалку 2%? од средно користените обртни средства 
во текот на годината и има право да издвои дел од 
добивката за наголемување платниот фонд над пре-
сметковниот платен фонд за работниците и слу-
жбениците до висината определена од народниот од-
бор на околијата според Уредбата за платите на ра-
ботниците и службениците на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/53, 18/54 
и 30/54); 

4) делот на добивката што останува по издвоју-
вање износите под 1) — 3) на овој став највисокиот 
орган на задругата го распределува на другите фон-
дови на задругата и на ристорно во смисла на чл. 
64 од Уредбата за земјоделските задруги. 

VI. Расподелба на остатокот на добивката што и' 
припаѓа на задругата од добивката на стопанските 
претпријатија, дуќаните и самостојните погони што 

ги основала задругата 
19. Остатокот на добивката кој во смисла на чл. 

62 ст. 3 од Уредбата за земјоделските задруги и' 
припаѓа на задругата од реализираната добивка на 
стопанските претпријатија, дуќаните и самостојните 
погони, што ги основала задругата, се распределува 
во смисла на чл. 63, 64 и чл. 66 ст. 3 од споменатата 
уредба. 

VII. Составање завршна сметка 
20. Задругите и нивните основни и деловни со-

јузи се должни да ги заклучат според состојбата на 
31 декември 1954 година деловните книги, да соста-
ват завршна сметка, да го утврдат реализираниот 
вкупен приход и да ја извршат неговата расподелба^ 
според оваа одлука и другите прописи. 

21. Завршната сметка на задругите и на нив-
ните деловни сојузи опфаќа: 

1) биланс; 
2) преглед на расходите и приходите; 
3) преглед на расподелбата на вкупниот приход 

и добивката односно покритието на загубите; 
4) образец со општи статистички податоци; 
5) извештај за работењето во текот на 1954 , 

година. 
Основните сојузи на задругите завршната смет-

ка ја составаат според упатството што го пропи-
шува надлежниот републички задружен сојуз. 

22. Задругите и нивните деловни сојузи соста-
в а т своја завршна сметка според приложените 
обрасци кои се составен дел од оваа одлука. 

Републичките задружни сојузи пропишуваат 
поблиски упатства за составањето на завршните 
сметки и нивните деловни сојузи. 

VIII. Прегледување и одобрување на завршната 
сметка 

23. Завршните сметки на задругите и нивните 
сојузи ги одобрува нивниот највисок орган нај-
доцна до 30 април 1955 година. 

24. На завршните сметки на задругите и нив-
ните деловни сојузи, што ги одобрил нивниот нај-
висок орган, дава согласност од името на народ-
ниот одбор на околијата на чие подрачје се наоѓа 
седиштето на задругата, неговиот собор на произво-
дителите. Согласноста на завршните сметки на за-
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другите со седиште на подрачјето на градските 
општини одделни права ја дава народниот одбор 
на градската општина со одделни права. 

Кога поради голем број стопански организации 
во околијата не би бил во можност да ја даде со-
гласноста на завршните сметки во пропишаниот 
срок, народниот одбор на околијата може давањето 
на согласноста на завршните сметки на помали за-
други да го пренесе, согласно со одредбата на чл. 
28 од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1954 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/54) на одделни комисии составени 
од најмалку пет одборници на околискиот (град-
скиот) собор и соборот на производителите. 

Завршната сметка што ја одобрил највисокиот 
орган на задругата односно на деловниот сојуз, 
задругите и нивните деловни сојузи ја испраќаат 
до народниот одбор на околијата на чие подрачје 
се наоѓа седиштето на задругата, односно на делов-
ниот сојуз, во срок од 7 дена од денот кога е одо-
брена завршната сметка. 

Пред да се даде согласноста на завршната смет-
ка од ст. 1 на оваа точка, завршната сметка мора 
да биде прегледана од стручњаци што ги опреде-
лува советот за стопанство на народниот одбор 
на околијата. По согласноста меѓу народниот одбор 
на околијата и задругата, завршната сметка на за-
другата може да биде прегледана од стручњаци што 
ќе ги определи советот за стопанство на народ-
ниот одбор и пред да се изнесе пред највисокиот 
орган на задругата заради одобрување. Но, овој 
преглед не го заменува прегледот на одобрената 
завршна сметка. 

25. Народниот одбор на околијата е должен да 
донесе решение за давањето или за одбивањето на 
согласноста на завршната сметка на задругата и 
деловниот сојуз на задругите во срок од 45 дена, 
сметајќи од денот на приемот на завршната сметка. 

Ако народниот одбор на околијата не ја даде 
согласноста или не го одбие давањето на соглас-
носта во срокот од предниот став, се смета дека 
согласноста е дадена на завршната сметка што ја 
одобрил највисокиот орган. Задругата, односно де-
ловниот сојуз на задругите, што на ваков начин 
добила согласност на завршната сметка е должна 
да го извести за тоа веднаш, а најдоцна во срок 
од 3 дена од денот на добивената согласност, ре-
публичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството. 

Штетите што ќе станат поради ваков начин 
на добивање согласност паѓаат на товар на народ-
ниот одбор на околијата што пропуштил да ја даде 
согласноста во пропишаниот срок. 

Ако задругата, односно деловниот сојуз на за-
другите не го поднесе извештајот од ст. 2 на оваа 
точка ќе се казни според Уредбата за книговод-
ството на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/53) по коишто се порекнуваат ка-
зни поради неподнесување други извештаи. 

26. Против решението од ст. 1 на предната точ-
ка задругата односно деловниот сојуз на задругите 
може да подаде во срок од 15 дена од денот на 
приемот на решението жалба до извршниот совет 
на народната република односно на автономната 
единица. 

Жалбата од предниот став се подава преку на-
род,ниот одбор на околијата. Народниот одбор дава 
свое мислење за подадената жалба и ја испраќа 
до државниот секретаријат за работи на стопан-
ството на народната република односно^ на авто-
номната единица. Надлежниот секретаријат за ра-
боти на стопанството ја спроведува примената жал-
ба до надлежниот орган од предниот став заедно 
со своето мислење за подадената жалба. 

27. Во срок од 10 дена од приемот на решението 
за согласноста, задругата односно деловниот сојуз 
на задругите задолжително испраќаат до околи-

скиот статистички уред на околијата во која се 
наоѓа седиштето на задругата по еден примерок од 
следниве прегледи: 

1) преглед на состојбата на активата и паси-
вата на 31 декември 1954 година; 

2) преглед на расходите и приходите во текот 
на 1954 година; 

3) преглед на расподелбата на вкупниот приход 
за 1954 година; 

4) преглед на расподелбата на добивката за 
1954 година, односно преглед на покритието на 
загубите. 

Прегледите од предниот став е должна во исти-
от срок да ги испрати до надлежниот статистички 
уред и задругата односно деловниот сојуз што ќе 
добијат согласност на завршната сметка според 
точ. 25 ст. 2 од оваа одлука. 

Републичките задружни сојузи и околиските 
задружни сојузи се должни да им укажат помош 
на статистичките органи во прибирањето и кон-
тролата на податоците за завршните сметки на 
задругите. 

28. Стопанските претпријатија, дуќаните и са-
мостојните погони на задругите и нивните сојузи 
составаат завршни сметки според прописите што 
важат за другите стопански претпријатија, дуќани 
и самостојни погони. 

Работењето на самостојните погони на задру-
гите што не водат одделно книговодство според за-
должителниот распоред на контата (контниот план) 
за односната стопанска гранка го опфаќа задру-
гата во својата завршна сметка, со тоа што за 
таков самостоен погон се искажува одделно пре-
сметката и расподелбата на вкупниот приход спо-
ХЈед прописите за односната работна (погонска) 
единица. 

По исклучок од предните ставови на оваа точ-
ка, стопанските претпријатија, дуќаните и само-
стојните погони на задругите и нивните сојузи, 1 

пред пресметувањето и расподелбата на добивката 
според прописите што важат за другите односни 
стопански организации вршат пресметување по от-
ворената сметка и ристорно. 

29. Придонесите што претпријатијата, дуќаните 
и самостојните погони, кои ги основала поодделна 
задруга, група задруги или нивни сојуз и' ги пла-
ќаат на задругата, на групата задруги или на за-
дружниот сојуз што ги основале, паѓаат на товар 
на материјалните трошоци на овие претпријатија, 
дуќани или самостојни погони. 

Висината на овој придонес ја определува нај-
високиот орган на задругата, односно на задру-
жниот сојуз на земјоделските задруги а ја одобру-
ва народниот одбор на околијата. Ако е во прашање 
сојуз на земјоделски задруги или група задруги 
чиешто подрачје преминува подрачје на една око-
лија (град) одобрението на висината на определе-
ниот придонес го дава одборот за стопанство на 
републичкиот извршен совет. 

30. Завршната сметка на стопанските претпри-
јатија и дуќани, на задругите и задружните сојузи 
ги одобруваат нивните работнички совети. Завр-
шните сметки на самостојните погони што се опфа-
тени со завршната сметка на задругите и задру-
жните сојузи ги одобрува највисокиот орган на 
задругата односно на задружниот сојуз. 

31. Задругите и нивните основни и деловни со-
јузи се должни да ја објават завршната сметка со 
истакнување на видно место во своите простории 
согласно чл. 55 од Уредбата за вкупниот приход на 
стопанската организација и неговата расподелба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр 51/53). 

IX. Завршни одредби 
32. Ако врз основа на завршната сметка на 

Којашто народниот одбор на околијата дал соглас-
ност се покаже дека задругата платила во вид на 
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аконтација на обврските спрема буџетот и фондо-
вите помалу отколку што треба да плати, таа е 
должна да ја плати таа разлика во срок од 15 дена 
по приемот на решението за согласноста. 

Задругата може да бара враќање на повеќе 
уплатените обврски спрема буџетот и фондовите 
утврдени во смисла на предниот став. 

33. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
се применува за 1954 година. 

Р.п. бр. 39 
14 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

БИЛАНС НА 31 ДЕКЕМВРИ 1954 ГОДИНА 
Актива 

НАЗИВ НА СМЕТКАТА ИЗНОС 

А. СРЕДСТВА 
I. Основни средства и инве-

стиции 
1. Основни средства - . -
2. Инвестиции во тек ' ' , 

В к у п н о 
3. Исправки на вредноста на 

основните средства ' - - - - ' - ^ е 
II. Обртни средства 

1. Парични средства во основна 
форма 

Благајна . . % , 
Жиро сметка на банката ' ' ' ' ' ' 

2. Парични средства во преодна 
форма 
Купувачи ' ^ ^ 

3. Материјални приготвувања за 
производство 
Добавувачи . - ^ 
Сточен подмладок . ^ ^ 
Добиток на храна ' - ^ 
Дробен добиток - ^ -
Семиња и расади ^ - -
Храна за добиток и простирки ' ^ -
Потрошни материјали . . ̂  
Дробен инвентар и амбалажа ' ' ^ 
Други материјали ' ' ' ^ ^ 

4. Недовршено производство 
Производство во тек - - -
Временски разграничувања ' ' ' ' 4 ' 

5, Сопствени производи: 
Од растениско производство . . ^ 
Од сточно производство . . -

Преработки . - ^ 
Производи на помошната 

дејност г . . 
Непланирани производи ' ' ' в л ' 

6. Стоки на туѓо производство 
Трговски стоки предопределени 

за продажба на дробно . - . 
Производи преземени од задру-

гарите ' ' 'л 

В к у п н о ^ . . 
Намалени (—) за ^реализира-

ната разлика во цената - ' - ' ' ' 

9 1 " -
НАЗИВ НА СМЕТКАТА ИЗНОС 

III. Издвоени средства 
Кусорочнл средства 
Долгорочни средства 

В. ДРУГА АКТИВА 
Удели 
Хартии од вредност 
Разлика при проценката на 

основните средства 
Позајмици на задругарите — 

кусорочни 
Побарување од организацио-ните 

единици на задругата за 
дадените средства на тие 
единици 

Позајмици на задругарите-дол-
горочни 

Други односи со задругарите 
Други побарувања 
Загуби од поранешните години 
Загуба од текуштата година 

В к у п н о 
Задбилансна евиденција 

Пасива 
НАЗИВ НА СМЕТКАТА ИЗНОС 

А. РЕДОВНИ ИЗВОРИ 
I. ЈИзвори на основните средства 

Фонд на основните средства . е 9 
Обврски спрема задругарите за 

внесените основни средства 
Долгорочни кредити за финан-

сирање на инвестициите . . . 
Добавувачи за инвестиции . . . 9 41 0 

II. Извори на обртните средства 
Фонд на обртните средства ... 
Банка — постојан кредит . . . 
Банка — дополнителен кредит . . . 
Банка — други односи . . . 
Удели на задругарите . . . 1 1 1 

III. Дополнителни извори 
Инвестиционен фонд . . в 
Амортизационен фонд 

за замена ^ % 0 
Амортизационен фонд за инве-

стиционо одржување . . Ф 
Резервен фонд ( ' в 
Други фондови 

Б. ДРУГА ПАСИВА 
Штедни влогови ^ 9 9 
Други односи со задругарите в А в 
Вредност на средствата дадени 

на сопствените организациони 
единици . г Л 

Добавувачи . . 9 
Купувачи , , л 
Обврски за придонеси на 

општествената заедница Ф . в 
Други обврски А.С 
Временски разграничувања 9 9 9 
Нераспоредена добивка од 

поранешните години с . е 
Добивка . . . в Ф Ф 1 ф 0 

В к у п н о 
Задбилансна евиденција 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА РАСПОДЕЛБАТА НА РЕАЛИЗИРАНИОТ 

ВКУПЕН ПРИХОД ВО 1954 ГОДИНА 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 
ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКАТА ЗАДРУГА 

Елементи на 
расподелбата 

д да 

р I I 

членовите о Удели на задругарите 
. Ѕ запишани уплатени 

? Ѕ ѕ? број износ број износ 
Ѕ ^ со 

Динари 

Состојба на почето-
кот на годината 

Состојба на крајот 
на годината 

55. 
Врз основа на ст. 2 одделот 2 главата XV на 

СОЈУЗНИОТ општествен план за 1965 година, чл. 3 5 
ст. 3 од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) и 
чл. 30 од Уредбата за кредитите за обртни средства 
и други краткорочни кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54), Сојузниот извршен совет донесува 

ВКУПЕН ПРИХОД 
а) Материјални 

трошоци 
б) Амортизација 
в) Постојани придоне-

си за општествената -
заедница 

— интерес на основ-
ните средства 

— данок на промет 
— земјарина 
г) Пресметковен пла- О Д Л У К А 

тен фонд З А ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
д) Придонес за соци- КАТА ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛ-

јално осигурување НИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
ѓ) Добивка — загуба , . ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1. Се продолжува важењето на Одлуката за 

кредитирање на индивидуалните селско-стопански 
П Р Е Г Л Е Д производители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

НА РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНАТА ДОБИВКА дополненијата (Службен лист 
З А 1954 ГОДИНА н , а Ф Н Р Ј ' бР- 4 3 / 5 4 ) и во 1955 година. 

^ „ ^ 2. Оваа одлука влегува во сила со денот обја-
Елементи на расподелбата на добивката Динари вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

" ; " "" Р. п. бр. 35 
I Вкупна добивка од дејностите што ги 9 ф е в р у а р и 1 9 5 5 Г0ДИна 

врши задругата сама . . . . . . Белград 
1) Сојузен данок на добивката Солзен извошен совет 
2) Општ дополнителен придонес за солзен извршен совет 

социјално осигурување . . . . . . Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
3) Дел на добивката за околијата Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 
4) Дел од добивката за платниот фонд . . . . . . 
5) Добивка на слободно располагање 

на задругата 
И Добивка од самостојните погони, ду-

каните и претпријатијата на задру- Врз основа на ст. 2 одделот 2 од главата XV на 
г а т а . . . . . - Сојузниот општествен план за 1955 година, Соју-

. . . „ - , ,т , ттч сниот извршен совет донесува Ш Вкупна добивка (I Ч- П) , , . , . е ^ 
IV Расподелба на добивката со која О Д Л У К А 

задругата самостојно располага з д П Р О Д О Л Ж у В А Њ Е ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУ-
1) Оставено на самостој. погон дуќан к д Т А з д Д Д В А Њ Е ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ 

и на претпријатие за ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИО-
2) Поделено на задругарите на име ^ ^ Н А Б Д В К А Т Р А К Т О Р И , СЕЛСКО-

ристорно ' ' ' СТОПАНСКИ МАШИНИ И НАПРАВИ 
3) Ануитет 4 ' ' 
4) Инвестиционен фонд . . . . . . . ^ с е продолжува важењето на Одлуката за да-
5) Резервен фонд . . . . . . вање инвестициони заеми од средствата на Општи-
6) Други фондови от инвестиционен фонд за набавка трактори, сѕл-

В к у п и о ско-стопански машини и направи („Службен лист 
^ - На ФНРЈ", бр. 29/54) и во 1955 година, со тоа што 
" " " " " во 1955 година заемите за набавка трактори, сел-

П Р Е Г Л Е Д ско-стопански машини и направи ќе се даваат со 
НА ПОКРИТИЕТО НА ЗАГУБИТЕ ЗА 1954 ГОДИНА конкурс од средствата што ќе се издвојат одделно 
г - за таа цел. 

З а г у б а 2 Оваа одлука влегува во сила до денот на 
Начин на покритието од п о р а н е - од тек . објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

на загубата шиите год. година 
а - - - - - Р. п. бр. 36 А Загуба ' ^ 9 февруари 1955 година 

Белград Б. Покритие 
'1) На товар на резервниот фонд . . . . 
2) На товар на обртните средства . . . . . . . - -
3) На товар на задругарите . . . . . % . - ' 
4) Пренос во идната година . . . . . . . . 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 

Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 
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57. 
Врз основа на ст. 2 тон. 3 одделот 1 главата XV 

на Сојузниот општествен план за 1955 година Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНА ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ НА СТОЧНИОТ ФОНД ОД 

СОПСТВЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО 
I. Народната банка на ФНРЈ ќе им одобрува од 

средствата на Општиот инвестиционен фонд 'на зе-
мјоделски ге стопанства и на земјоделските задруги 
инвестициони заеми за наголемување на сточниот 
фонд од сопственото производство што настанало 
во текот на 1954 година, и тоа до висината на по-
зитивната разлика во вредноста на прирастот на 
основното стадо. 

На земјоделските стопанства и на земјоделски-
те задруги — одгледувачи на коњи може да им се 
одобри инвестиционен заем само за одгледување 
коњи од квалитетни соеви и типови што како так-
ви се предвидени за одгледување во односниот крај. 

II. Инвестиционите заеми за покритие на пози-
тивната разлика во вредноста на прирастот на 
основното стадо ќе ги одобрува Народната банка на 
ФНРЈ врз основа на позитивната разлика што се 
појавува во тежината на сточниот фонд на заемо-
барачите меѓу состојбата на почетокот и состојбата 
на крајот на 1954 година. 

III. Овие заеми ќе ги одобрува Народната банка 
на ФНРЈ без конкурс, по утврдена интересна норма 
од 3% годишно и со најдолг срок за отплата од 5 
години. 

Заемите се отплатуваат во годишните ануитети, 
од кои првиот стасува на 1 ноември 1955 година. 

IV. Со барањето за добивање заем заемобара-
чите се должни да и' ги поднесат на Банката попи-
сните листови на сточниот фонд со состојбата на 
неговата тежина и одобрените биланси за 1953 и 
1954 година,. 

Исто така заемобарачите се должни да подне-
сат и податоци за пазарните цени на добитокот 
што биле во важност на подрачјето на нивната око-
лија на 31 декември 1954 година, со потврда од над-
лежниот орган на народниот одбор на околијата 
(градот) за исправноста на тие податоци. 

Заемобарачите што бараат заем за одгледување 
коњи, должни се кен барањето за добивање заем 
да поднесат и доказ дека одгледуваат квалитетни 
соеви и типови коњи, што му одговараат на крајот 
во кој се врши одгледувањето. 

V. Барањето за добивање заем треба да содржи 
податоци за: 

1) висината на бараниот заем со пресметка на 
позитивната разлика во прирастот на основното 
стадо извршен во смисла на одредбите од оваа од-
лука ; 

2) видот на добитокот; 
3) други податоци предвидени во образецот за 

заем што го издава Народната банка на ФНРЈ. 
VI. Заемите им се одобруваат само на кредитно 

способни заемобарачи. Народната банка на ФНРЈ 
може да го обуслови одобрувањето на заемот со 
поднесувањето на гаранција од народниот одбор на 
околијата (градот) или градската општина со од-
делни права', ако најде дека е потребно тоа. 

VII. Барањето за добивање заем се поднесува 
до филијалата на Народната банка на ФНРЈ при: 
која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. 

VIII. Народните републики со свој пропис ќе 
определат за кој вид неквалитетен добиток не мо-
же да се одобрува инвестиционен заем, 

IX. Во сето друго за заемите според оваа од-
лука согласно ќе се применуваат одредбите од Уред-
бата за заемите за инвестиции во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54). 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 37 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, -
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

58. 
Врз основа -на одделот 1 главата XXVII на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет -донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА 

ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
1. Во Времената одлука за регпесите во стопан-

ството („Службен лист на ФНРЈ"." бр. 52/53), во од-
делот I по точката 6 се додава нова точка 6а, која 
гласи: 

„6а На стопанските организации за продадениот 
октански бензин на претпријатието „Југословенски 
аеротранспорт" — Белград, за специјалните вон-
плански летања, за секој продаден кг дин. 55." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 4 март 1954 до крајот на 1955 го-
дина. 

Р. п. бр. 33 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р. 

59. 
Врз основа на одделот 2 под ѓ) главата II, а во 

врска со одделот 1 главата XXVII и точ. 1Т1 од гла-
вата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБАТА 
НА УВЕЗЕНИОТ РАСПЛОДЕН ДОБИТОК ОД 

ФРАНЦУСКИОТ ДЕЛ НА ТРШ1АРТИТНАТА 
ПОМОШ 

1. Во одделот I од Одлуката за давање надоме-
стување (регрес) при продажбата на увезениот ра-
сплоден добиток од францускиот дел на трипар-
партитната помош („Службен лист на ФНРЈ", број 
47/54), по точката 4 се додаваат нови точки 5 и 6, 
кои гласат: 
„5. за кобили од полнокрвен арапски сој 65% 
6. за кобили од полнокрвен англиски сој 80%" 

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

Р. п. бр. 34 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб ^одако^иќ, С. рл 
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60. 

Врз основа на одделот 2 под б) главата И, а во 
врска со одделот 1 главата XXVII и тон. ЈП главата 
XXXIX на Сојузниот општествен план за 1955 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВА-

ЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДА-
ЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА, СРЕДСТВА 
ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА, ВРЗУВАЧКИ, 

ГОРИВА И МАЗИВА ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 
1. Во тон. 1 под а) од Одлуката за давање на-

доместување (регрес) при продажбата на вештачки 
ѓубриња, средства за заштита на растенијата, врзу-
вачки, горива и мазива за земјоделството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54 и 32/54), по зборо-
вите „амон сулфат за мешани ѓубриња . . . . 
19.000" се додава нов ред, кој гласи: 

„амониум нитрат (34%?) за мешани ѓубриња . . . . 
47.000". 

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

Р.п. бр. 31 
14 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

61. 
Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот заков 

во врска со чл. 18 ст. 2 и чл. 20 од Женевската 
конвенција за заштита на граѓанските лица во 
војна, ратифицирана со Указот на Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ, бр. 36 од 28 март 
1950 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/50), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВИ ЗА СВОЈСТВОТО НА 

ГРАЃАНСКА БОЛНИЦА ВО ВОЈНА И ЗА 
СВОЈСТВОТО НА ГРАЃАНСКО ЛИЦЕ НА 

РАБОТА ВО ТАКВА БОЛНИЦА 
1. Граѓанските болници организирани заради 

укажување нега на ранетите, болните, немошните 
и жените на раѓање, мораат во војна да бидат снаб-
дени со исправа со која им се потврдува својството 
на граѓанска болница и се утврдува дека зградите 
што ги заземаат тие служат за укажување нега на 

, ранетите, болните, немошните и жените на раѓање. 
2: Граѓанските лица на коишто работата во 

граѓанска болница им е е д и н о и редовно запослу-
вање, добиваат во војна легитимација со своја фо-
тографија и натиснат сув жиг, со која што^ на 
лицето кое едино и редовно е на работа во граѓан-

ската болница, му се потврдува СВОЈСТВОТО на гра-
ѓанско лице. 

Како граѓанско лице од горниот став се смета 
секое граѓанско лице на работа во граѓанска болни-
ца било да работи на пронајдување, собирање, пре-
несување, лекување и нега на граѓански ранети, 
болни и немошни лица и жени на раѓање, било да 
работи во администрацијата на граѓанската болница. 

Сиот друг персонал определен за работа или 
за администрирање на граѓанските болници, ќе би-
де снабден со легитимација во која ќе бидат озна-
чени задачите што им се доверени. 

3 Лицата од горната точка, додека се на слу-
жба, носат на левата рака трака со жиг отпорен 
на влага. 

4. Образецот на исправата од точ. 1, легитима-
Ѕ Ш в од 104. а ст. 1 (И трагате и формата на ж и -

гот од точ. 3 на оваа одлука ги определува Соју-
зниот извршен совет. у 

Обрасците на исправо те и легитимациите се 
составел дел од оваа одлука. 

5 Исправата од точ. 1, легитимацијата од точ. 
2 ст. 1 и траката од точ. 3 на оваа одлука ги изда-
ваат репуоличките совети за народно здравје и со-
цијална политика. 

Исправите, легитимациите и траките ги чуваат ' 
граѓанските болници, и тие смеат да се употргбу-
ваат само ако избувне непријателство. 

6. Во случај на пренесување или раскинување 
на работниот однос односно службенлчкиот однос 
на лицата од точ. 2 на оваа одлика, граѓанската 
болница е должна на републичкиот совет за народ-
но здравје и социјална политика да му ја в^ати 
легитимацијата издадена на име на такво лице. 

7. Републичките совети за народно здравје и 
социјална политика должни се да водат евиденцита 
за издадените исправи и легитимации и повремено 
да вршат контрола на начинот на чувањето и ко-
ристењето на издадените исправи, легитимации и 
траки. 

Технички упатства 'за водење на евиденцијата 
пропишува секретарот за народно здравје и соци-
јална заштита на Сојузниот изршен совет. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот н а 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 27 
9 февруари 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р^ 

62. 
Врз основа на ст. 2 одделот 1 од главата. XXVI 

на Сојузниот општествен план за 1955 година Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ВО ПОМОРСКИОТ 

ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 

1. Редовните возни цени за превозење патници 
во поморскиот сообраќај пропишани со Одлуката 
еа измена на Тарифата во железничкиот, поморски-
от и речниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/53), се наголемуваат до 20%, со тоа што во-
зните цени да бидат повисоки во време на тури-
стичката сезона, а помали вон сезоната. 

Решение за наголемување на редовната возна 
цена во смисла на горниот став донесува Јадран-
с к а линиска пловидба. 

2. Цените на патничките кревети во кабините 
за спиење на бродовите во поморскиот патнички 
сообраќај се наголемуваат за 100%. 

3. Возните цени за превозење патници во помор-
скиот сообраќај во 1955 година мораат да се објават 
три месеци пред почетокот на нивната примена, а 
во следните години на шест месеци порано. 

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

Р. п. бр. 38 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р, 
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63. 
Врз основа на одделот 2 под б) од главата II, а 

во врска со одделот 1 главата XXVII и точ. Ш гла-
вата XXIX на Сојузниот општествен план за 1955 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ 
ПРОДАЖБАТА НА МАШИНИ, НАПРАВА И РЕ-
ЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО УВЕ-

ЗЕНИ ОД СТРАНСТВО ВО 1953 ГОДИНА 
1. Претпријатијата за промет на земјоделски 

машини и направи можат непродадените количини 
земјоделски машини, направи и резервни делови 
за истите, што ги набавиле (увезле и платиле) од 
странство во 1953 година, да ги продадат со попуст 
(по намалени цени) според одредбите од оваа од-
лука. 

2. Попустот за поодделни видови машини, на-
прави и резервни делови изнесува: 

Наименование на производот на попустот 
а) опрема за риголовање лозја 70 
б) спрема за винарски визби: 

комплетни моторни пумпи и гнеталки, 
^ хадраулични преси, филтери од сите 

видови, елеватори, машини за полнење 
шишиња и други машини со електри-
чен и моторен погон 70 

в) трактори од сите видови; мотори со вна-
трешно согорување за погон на рибар-
ски чамци и бродови 45 

г) вршалки 0,70 мм и поголеми; трактор-
ски: сеј алки, косачки, самоврзачки и 
растурувачи на ѓубре; моторни: прево-
зни прскалки, преси за сено и слама; 

^ запрашувачи со електромотор, како и 
агрегати за наводнување и вештачки 
дожд 50 

д) други вршалки; елеватори и селектори; 
моторни: запрашувачи, пумпи за навод-
нување, ронилки, сечкалки; рачни: пре-

I си и гнеталки за грозје и друго ово-
штие; тракторски: превртувачи на сено 
и грибла ^ 40 

ѓ) сите други земјоделец тракторски и 
други машини и направи; електромо-
тори за погон на земјоделски машини и 
кревалки за земјоделски машини 30 

е) резервни делови за сите земјоделски ма-
шини, трактори и мотори со внатрешно 
согорување за земјоделството и рудар-
ството 50 

3. Земјоделските машини, направи и резервни 
делови од горната точка можат да ги купуваат по 
намалени цени: земјоделските производителни ор-
ганизации (земјоделски стопанства, земјоделски у-
станови, економии, земјоделски задруги, како и 
рибарски претпријатија и задруги, што имаат зе-
мјоделски погони или вршат услуги со машини), 
фабриките и трговските претпријатија што преку 
контрахирање со земјоделски производители оси-
гуруваат производство на еден или повеќе земјо-
делски производи со цел на нивна преработка или 
продажба (фабрики за шеќер, масло, цикорија и 
конзерви, каде лари, претпријатија за промет на 
земјоделски производи, семенски и слични прет-
пријатија). 

На корисниците на попустот од горниот став не 
се однесува ограничувањето на користењето на пре-
допределените средства предвидено во одделот 4 
главата XXV на Сојузниот општествен план за 
1955 година. 

4. За Земјоделските машини, направи и резер-
вни делови продадени во намалените цени во сми-
сла на оваа олдука, претпријатијата за промет на 
земјоделски машини и направи имаат право на ре-
грес во висина на одобрениот попуст од точ. 2. 

Како основа за пресметување на попустот се 
зема набавната цена на машините, направите и 
резервните делови во странство франко југосло-
венската граница, пресметана според званичниот 
курс и наголемена со износот на увозниот кое-
фициент. 

5. Се овластува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство, по потреба, да 
донесе поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

6. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Р. п. бр. 45 

14 февруари 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

64. 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 6 и чл. 81 ст. 1 

од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДИРЕКТОРОТ НА УПРА-

ВАТА ЗА ПОМОРСТВО И РЕЧЕН СООБРАКАЈ 
ДА ДОНЕСУВА ПРАВИЛНИЦИ ЗА СРЕДСТВАТА 
ЗА СПАСУВАЊЕ И ЗА НАВИГАЦИОНМТЕ СРЕД-
СТВА НА БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОР-

НАРИЦА НА ФНРЈ 
1. Се овластува директорот на Управата за по-

морство и речен сообраќај да може, во согласност 
со Сојузниот извршен ,совет, да донесе правилници 
за средствата за спасување и за навигациските 
средства на бродовите на Трговската морнарица на 
ФНРЈ. 

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

Р. п. бр. 30 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

65. 
Врз основа на чл. 79 тон. 1 од Уставниот закон, 

а во согласност со Туристичкиот сојуз на Југосла-
вија, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОВЕРУВАЊЕ РАБОТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА 

ТУРИЗМОТ НА ТУРИСТИЧКИОТ СОЈУЗ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. На Туристичкиот сојуз на Југославија, во 
областа на туризмот, му се доверува вршење на 
следни работи: 

а) реализирање на соработката на сите стопан-
ски, општествени и други организации и органи 
што дејствуваат во областа на туризмот; 

б) проучување прашања на туризмот и подне-
сување до Сојузниот извршен совет и до други над-
лежни државни органи предлози за донесување 
прописи и преземање мерки со цел да се унапреди 
туризмот во земјава и туристичкиот промет со 
странство; 

в) укажување на надлежните државни органи 
на забележените неправилности при спроведува^ 
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њето и примената на прописите и мерките во обла-
ста на туризмот; 

г) организирање на туристичка пропаганда во 
земјава и странство со оснивање одделни тури-
стички бирои, со организирање информативна слу-
жба 1н.; 

д) одржување врски со меѓународни владини и 
невладини организации и странски национални ор-
ганизации по прашањата на туризмот; 

ѓ) давање помош за стручно образование на 
лицата што работат на работи од областа на тури-
змот. х 

2. Членството во Туристичкиот сојуз на Југо-
славија е задолжително за Сојузот на угостител-
ските комори на Југославија, Сојузот на сообраќај-
ните комори на Југославија, Сојузната надворешно 
трговска комора, Здружението на претпријатијата 
за сообраќај на патници и туристи на Југославија 
и Ауто-мото сојузот на Југославија, како и за по-
големи стопански организации (угостителски, тури-
стички и сообраќајни претпријатија) чијашто ра-
бота е од особено значење за туризмот, а кои се 
определуваат со статутот на Туристичкиот сојуз. 

3. Со статутот на Туристичкиот сојуз ќе се 
определи висината и предопределеноста на придо-
несот што се должни да го уплатуваат задолжител-
ните членови на Туристичкиот сојуз. 

4. Сојузниот извршен совет дава согласност на 
именувањето на генералниот секретар на Туристич-
киот сојуз на Југославија. 

5. Надзор над законитоста на работата на Ту-
ристичкиот сојуз на Југославија при вршењето на 
работите од точ. 1 на оваа одлука врши Сојузниот 
извршен совет непосредно или преку органот што 
ќе го определи тој. 

6. Статутот на Туристичкиот сојуз на Југосла-
вија го потврдува Сојузниот извршен совет. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п, бр. 40 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

66. 

Врз основа на чл. 32 ст. 2 од Законот за инспек-
цијата на трудот, во врска со чл. 12 точ. 8 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ И ЗДРАВСТВЕНО-ТЕХНИЧКИ-
ТЕ ЗАШТИТНИ МЕРКМ ПРИ РАБОТАТА ВО ЦР-

НАТА МЕТАЛУРГИЈА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Со цел да се спречат и отстранат опасностите 
по животот и здравјето на лицата на работа во про-
изводството на сурово"железо во високите печки, во 
производство на челик во Сименс-Мартиновите и 
електричните печки, како и при обработка на че-
лик во валјалниците, се применуваат техничките и 
здравствено-техничките заштитни мерки предвидени 
со овој правилник. 

2. Ако со овој правилник поодделни технички и 
здравствено-технички заштитни мерки не се пред-
видени или не се поинаку определени, ќе се при-
менуваат од,редбите од Општиот правилник за хи-
гиенските и техничките заштитни мерки при рабо-
тењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/47 и 36,50) 
и од Правилникот за службата на спасување и да-
вање прва помош во рудниците и топилниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/52). 

И. ЗАШТИТНИ МЕРКИ ВО ПОГЛЕД НА ПООД-
ДЕЛНИ УРЕДИ И ПРИ РАБОТИТЕ 

А. Производство на сурово железо 
а) Високи печки 

З а ш т и т н и м е р к и в о п о г л е д н а у р е д и т е 
3. Високи печки и нивните уреди мораат да би-

дат изведени и заштитени така што работите на про-
изводството на сурово железо можат да се вршат 
без опасност и штетни последици. 

4. Заштитата на високите печки и на нивните 
уреди мора да биде спроведена на следен начин: 

а) Со цел да се заштити од штркање на железо 
и згура, излезниот отвор на печката мора да биде 
снабден со подвижна брана која кон крајот на 
пробивањето на отворот се впушта на жлебот. Пред 
излевниот отвор од обете страни на коритото (ен-
декот) по кое тече испуштеното железо мора да има 
достаточно широк простор ненатрупан со ништо 
(го алат, со скали и сл.), кој треба да биде рамен. 
Пролазите мораат да бидат уредени по можност од 
страната на левното поле, и оградени и добро осве-
тлени. 

б) За време на излевањето на железото, како и 
при затворањето на отворот на печката, било тоа 
да се врши рачно или механички, во воздушниов 
вод мора да се одржува наднатиск најмалку од 0,2 
атм, за да се спречат евентуални експлозии. 

в) Кога згурата се гранулира, жлебот за гра-
нулација мора да биде направен така што гасовите 
и парата да излегуваат во оџакот. 

г) Кога садовите со течно железо и со згура се 
превозат со вагонетки, садовите на нив мораат да 
бидат осигурени така што да не можат да се пре-
вртат. 

д) На топилничарите мора да им се овозможи 
коритата за течно железо и згура, како и алатот, а 
особено лажипите за опити и нивните калапи пред 
употребата добро да се исушат. 

ѓ) Кај печките што постојат при кои полнењето 
се врши со раце, на гротлото мораат да се наоѓаат 
најмалу 2 работници што го истресуваат материјал-
лот во печката (засилувачи). Кога се прават нови 
високи печки, мора да се предвиди механичко пол-
нење. 

Ако затворачот на отворот за истресување се 
движи од отворот, работното место на кое се наоѓа 
ракувачот со направата за движење на затворачот 
мора да биде запазено од пламен и гасови. 

е) Направата за движење на затворачот на за-
с и п н а т отвор мора да биде направена така што при 
вршењето на работите на одржување и поправките 
на затвораните и во шахтот на печката затворачот 
и направата што го движи можат на сигурен начин 
да се фиксираат за да не можат самите да се по-
местат. 

Кога се работи над гротлото при отворени за-
творачи на засипниот отвор, работните душемиња 
молчат да даваат заштита од паѓање во печката. 
Според условите треба да се предвидат специјални 
заштитни скелиња или некој вид уреди за фаќање 
(на пр. мрежа). 

ж) Високата печка мора да биде скротена со на-
права со која може да се надгледува како се сложува 
засинниот материјал во печката. 

Работниците на гротлото, топилничарите при 
дното на печката и рануваните со направите за по-
местување на затвораните односно на машината за 
засипување мораат да бидат меѓусебно поврзани со 
уред за догорување 

з) Вагонетките со шаржирни садови (засилни 
коли) мораат да бидат напрарени така што на ра-
ботниците, кога се наоѓаат врз нич додека се дви-
жат Еагонетките, да им даваат полна сигурност, и 
садовите врз нив да не можат да се превртат. 

ѕ) Со цел да се надблјут^ва оклопот и ѕидовите 
на високата печка, оваа сразмерно со својата ви-
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сина мора да има потребен број душемиња широки 
најмалу 1 м и заградени и заштитени од невреме. 
О б в р с к и на р а б о т н и ц и т е и на д р у г и о т 

п е р с о н а л в о р а б о т а 
5. На лицата на работа околу печката, како и на 

сите други лица забрането им е преминување на ко-
ритото по кое тече железо и згура, како и минување 
и запирање пред излевниот отвор, што е особено 
опасно при крајот на пробивањето. Кога глетката 
поради пара или чад е слаба, на тие места мора да 
се движи многу внимателно и да се придржува за 
поставената ограда. 

За време на работата забрането е непотребно 
запирање до високата печка. 

6. При полнењето на садовите со течно железо 
и згура или при нивното празнење, како и за време 
на движењето на вагонетките со садови со течно 
железо или згура, забрането е запирање покрај овие 
садови односно стоење врз овие вагонетки. По исклу-
,чок, позволено е стоење врз вагонетките за превоз 
на згура само ако врз вагонетките има заклон што 
запазува од топлотно зрачење. 

Садовите за течно железо или згура не смеат да 
се полнат до врвот. 

Течното железо не смее да се допира со мокар 
и студен алат. 

7. Ако за пробивање на отворот на печката се 
употребува кио пород, топилкичарите мора да се гри-
жат шишињата со кислород да бидат запазени од 
топлина и да се наоѓаат вон непосредното подрачје 
на печката (поради евентуално навлегување на теч-
ното железо . 

8. Кога при излевањето на железото отворот на 
печката се проширува со раце, работниците мора да 
ведат сметка за тоа дека од печката излегува ја-
глен-моноксид а често и пара од олово, кои за 
здравјето се многу штетни. Затоа оваа работа тие 
мора да ја вршат служејќи се соодветни маски. 

9. За да се спречи прегорување на дувачни-
цата и на ладилникот и да се оневозможи навлегу-
вале на течното железо низ оклопот на високата 
печка, топплничарот определен за тоа е должен да 
се грижи и да презема потребни мерки за правилно 
ладење на високата печка и на дувачницата, како и 
за засилено ладење на прекумерно стоплените де-
лови од оклопот. 

На секо-з, во поглед на сторувањето, сомнително 
место топилничарот е должен веднаш да му обрне 
внимание на надзорникот на високата печка. 

10. Кога движењето на засипниот материјал во 
печката ќе се закачи (печката „виси") за надгледу-
вање на движењето на тој материјал лицето опреде-
лено за тоа мора да го извести надзорниот на печ-
ката, кој е должен веднаш да преземе мерки запирот 
да се отстрани 

31 При работите над заспаните отвори лицето 
определено за вршење надзор над тие работи е дол-
жно според условите на самото место да презема 
мерки за сигурност против опасноста од гасови. 
Такви мерки се: употреба на заштитни апарати 
против гасови, правење работни скелиња осигурени 
од нив да не може да се падне, земање на работа 
работници во групи а не поединечно, дозборување 
меѓу работниците со викање или со знаци и сл. При 
работите што траат повеќе (како на пр: при зако-
вана, симнување 'рѓа и премачкување), работните 
места треба по можност да се поставаат така што 
ветерот на нив да не носи гасови што излегуваат 
од печката. 

Ако има опасност од урнување, работниците мо-
раат да се врзат, освен ако работат на скелиња што 
се осигурени така што да не може да се падне 
од нив. 

12. Прегледите на оклопот на печката, поправки-
те на печките, како и работите на душемињата на 
печката, не смеат да се вршат поединечно. Ваквите 
работи секогаш мора да ги вршат повеќе лица со 
извесно меѓусебно растојание, така што едно лице 
може да го гледа другото. При ваквите работи, ако 

е потребно овие лица се должни да употребуваат 
заштитни апарати против гасози. 

За работите на одржување и поправки на затво-
рачите на засипниот отвор и во шахтот на печката, 
водачот на работната екипа е должен да го извести 
ракувачот со направата за движење на затворано г 
пред да почне работата и само водачот на работната 
екипа смее да ги отповика определените мерки за 
сигурноста. 

При работите во шахтот на печката, работниците 
мора да се врзат; тие работници постојано треба да 
се надзираваат. 
О д д е л н и о б в р с к и на п р е т п р и ј а т и е т о 

13. Управата на топилницата мора да ја контро-
лира содржината на оловото во добавената железна 
руда. Штом ќе утврди дека содржината на оловото 
е толкава да го загрозува здравјето и животот на 
лицата на работа, управата на топилницата е должна 
да преземе, и по потреба, да го поостри мерките за 
да се спречи штетното дејство на оловото. 

14. При работите на излевање железо или згура, 
на чистење на дувачниците или на другите работи 
што ги загрозуваат очите, претпријатието мора на 
работниците да им осигури заштитни окалки. Прет-
пријатието е должно на работниците на овие работи, 
по потреба, да им стави на располагање соодветни 
маски против гасови. 

При работењето со течно железо или згура, како 
и при работата во левното поле, претпријатието мора 
да ги снабде работниците со заштитни обувки, со 
несогорливи заштитни облеки и со нараквици. 

На засипувачите на гротлото од печката што се 
во работа на рачно полнење претпријатието мора да 
им стави на располагање маски против јаглен-мо-
ноксид. 

15. На посетителите, во случаи на масовни ви-
зита, претпријатието не смее да им позволи пристап 
близу опасните места во кругот на високата печка. 

о) Гасни водови и други гасни уреди 
З а ш т и т н и м е р к и во п о г л е д на у р е д и т е 

16. На гасните водови што треба да се оби-
колуваат, патеките мораат да имаат о,д двете страни 
ограда висока 1,5 м и прирабни скали до душемето. 
Ако патеката се поставува само од едната страна 
од гасниот вод, околу неговата средина — патеката 
треба да се заштити само од надворешната страна. 

Огрдата на патеките, ходниците за обиколување 
и дутемињата мора во подрачјата загрозени од га-
сови да биде направена така што човекот лежечки 
да не може да падне од нив. Растојанието меѓу на-
пречните скали на оградата и прирабните скали до 
душемето не смее да изнесува повеќе од 25 см. 

Одредбите од ст. 2 на оваа точка се однесуваат 
и до скелињата што се прават за работите на одр-
жување и за поправања. 

17. Влезовите и пристапите (кон славеите, па-
теките за обиколување, отворите за влез во гасните 
водови) што се наоѓаат во подрачјето опасно поради 
гас, треба да се уредат така што минувачите да би-
дат осигурени од паѓање со заштита од грбот, и тоа: 
со кошеви, обрачи и ел. 

18 Гасните водови и апарати за чистење гас мо-
раат да бидат изведени така што за време на рабо-
тата можат да се чистат а да не се влегува во нив. 

Отворите за влез во водовите треба да се 
големи најмалу 60 X 60 см и да се наоѓаат што по-
блиску до земја. 

19. Отворените затворачи со водот на направи-
те за одведување на гасот, на направите за чистење 
и слично, а кои се под натиск за време на работата, 
не смеат да се наоѓаат во затворени простори ниту 
во дупките и просториите непосредно сврзани со за-
творени простории. 

Ваквите затворачи со вода кога се сместени 
надвор, мораат да бидат уредени така што длабо-
чината на норкањето на гасната цевка да биде нај-
малку трипати поголема отколку што изнесува дла-
бочината што му одговара на најголемиот нати'ск 
за време на работата. ^ ^ 
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20. Вентилите или славеше за доведување на во-
дата за дополнување на затвораните со вода мораат 
да се постават вон засегањето на опасноста од гас, 
што би можела да се случи поради исфрлувањето 
на водата од затворачот. 

Кога исцедена вода од гасот нема толку затво-
раните да бидат наполнети со вода, мораат да се 
преземаат потребни мерки водата постојано да при-
течува. При тоа мора да се овозможи лесно контро-
лирање на притечувањето на водата. 

21. Мерилата за гас во форма на буквата „ТЈ" со 
отворена слободна крачка, смеаат да се употребуваат 
во затворени простории само тогаш кога може си-
гурно да се спречи високиот натиск на гасот да не 
ја исфрли течноста. 

Доводните гасни цевки до мерилото мора со ова 
да бидат сигурно составени за да биде исклучена 
можноста од мерилото да паднат. 

22. Гасните водови мора да бидат снабдени со за-
суни и со вентили за затворање и достаточен број 
капаци за проветрување, за чистење и за случај на 
експлозија, или некои други направи што служат за 
истите цели. 

За да и' одговараат капаците на својата предо-
пределеност за случај на експлозија, не смеат да 
бидат закачени, претоварени ниту врзани, туку само, 
по потреба, излепени со глина. 

23. Кога гасните водови се наоѓаат покрај или 
над просториите определени за престој на луѓето, 
или кога водовите минуваат низ места каде се дви-
жат луѓето, капаците (приклопците) за случај на 
експлозија не смеат да се постават на тие делови 
од водот односно во нивна близина. Ако движењето 
на луѓето во подрачјето на водовите ,не може да се 
одбегне, капаците треба да се заштитат. 

24. За да може заради работа да се влегува во 
гасните водови, направите и апаратите, затвораните 
на гасот мораат да бидат наполно сигурни како про-
тив наднатискот и варирањето на натискот на гасот, 
така и против пропуштањето на гасот. Затоа не смее 
поединечно да се употребува засун или затворач со 
вода зашто тие поединечно не даваат полна си-
гурност. 

Ако се употребат два засуна просторот меѓу нив 
мора да се проветрува или да се одвои од гасни-
от вод. 

25. По затвораните со вода на оние делови на 
гасниот вод каде што се работи водата постојано 
мора да притечува и од нив да истечува. 

Заштитните мерки од горната и од оваа точка 
мора да се применуваат и (при отцепување на висо-
ката печка од гасниот собирен вод. 

26. Кацаците за случај на експлозија и капа-
ците на отворите за чистење мора да бидат напра-
вени така што да можат со јаже или синџир одда-
л,еку да се движат. 
О б в р с к и на р а б о т н и ц и т е и на д р у г и о т 

п е р с о н а л в о р а б о т а 
27. Во гасните водови, направите и апаратите 

смее да се влегува дури откога сигурно ќе се затво-
рат односно одделат од гасната мрежа и откога, спо-
ред условите, достаточно ќе се издуваат со водена 
пара, оладат и добро проветрат. И за време на рабо-
тата во нив тие мораат да се ветрат. 

2-8. Работите во внатрешноста на гасните водови, 
направи и апарати мора да се вршат озгора надолу, 
така што над работниците да не висат наслаги прав 
или кал. При тоа мора да се води сметка за тоа дека 
од правот и од калта излегува гас. 

За време на овие работи работниците мораат да 
имаат заштитни облеки и нараквици од гума и мора 
да бидат врзани со јаже за да може во случај на 
нужда чуварот да ги извлече. 

Сите работи на чистење на споменатите уреди 
мора да се вршат според упаствата и под рако-
водство на лицето овластено за вршење надзор. Без 
негово знаење никој не смее да ги менува неговите 
упатства за работа. 

29. По затворањето на пролазеа на гасот, ка-
раните за случај на експлозија и капаците на отво-

рите за чистење што се наоѓаат до вентилите и на 
водовите, мора да се отворат додека уште има пад-
натион: на гасот. При нивното отворање пред отво-
рите не смее никој да се запира. 

По отворањето на капаците, најмалку 10 минути 
НИКОЈ не смее да се доближи до отворените капаци, 
зашто има опасност од отворот да избувне пламен, 
или да се случи експлозија поради мешањето на 
гасот и на ваздухот што навлегува или од палењето 
на садите. 

30. Лицата на работа при високата печка штом 
ќе забележат дека од гасните водови, направи или 
апарати излегува гас или за ова се сомнева, должни 
се веднаш да го известат за тоа лицето што врши 
надзор. 

31. Кога гасните водови, направи и апарати не 
работа, мора да се прегледаат сите нивни составни 
делови и да се испита дали функционираат пра-
вилно. 

При тоа мора да се отстранат сите недостатоци 
што би се случиле за време на работата, ако порано 
не биле отстранети. 

Исто така, мора да се отстрани и измие сета кал 
од гасните водови и од ѕидовите на чистачите на га-
сот, да се испушти водата од сите водни уреди и да 
се отстрани калта насобрана во нив. 

32. Забранета е работа на гасните водови, напра-
вите и апаратите при светлоста на светилки со отво-
рен пламен. При тие работи мора да се употребуваат 
сигурносни електрични ламби. 

При работата на гасните водови, направи и апа-
рати работниците не смеат ниту со маски без по-
треба да го свртат лицето кон местото каде што из-
легува гасот. Очите треба да им бидат запазени со 
гумени окалки со безбојно стакло. 

О д д е л н и о б в р с к и н а п р е т п р и ј а т и е т о 
33. При работата на гасните водови, направите и 

апаратите и воопшто секаде каде што има опасност 
од труење со гасови од високата печка смеат да се 
земаат на работа само работници специјално за 
такви места извежбани, кои мора да бидат снабдени 
со исправни и испитани гасни маски со цедилки за 
ј агл ен-моноксид. 

На секои два работници со маска треба да им се 
определи по еден професионален чувар (спасител), 
кој треба да има на располагање изолационен апа-
рат за дишење со кислород. Чуварот не смее да би-е 
многу оддалечен од работниците, и овие мора по-
стојано, да ги надгле^уза за ђа им дотрча во помош 
кога ќе им се слоши. 

Ј1а опасни места ра-ботниците мора да бидат 
осигурени со заштитен појас и врзани со јаже. 

.. Претпријатието е должно да забрани секое 
непотребно доближување или запирање на странски 
лица каЈ водовите и чистачите на гасот и на места-
та каде што е можно труење со гас. Тоа мора да со 
грижи сите влезови во просториите каде што се 
наоѓаат гасни направи да бидат затворени и на вра-
тата да се стави натписот „Внимание — гас". 

Влезот во таквите простории е позволен само на 
лицата што работат таму и на лицата што вршат 
надзор над работата, што мора да се напише на 
вратата. 

35. Распоредот на сите работи при пуштањето на 
гасот во гасниот вод и при пуштањето во работа на 
чистачите на гас и на другите гасни направи при 
запирањето на работата на поодделни групи високи 
печки и на поодделни високи печки, делови или на 
целата гасна мрежа и на гасните направи; како и во 
сите вонредни случаи за време на работата или при 
особено опасните работи, — го врши и определува 
одговорниот технички управник, односно неговиот 
заменик, или од него определен работоводител на 
погонот на високата печка. 

Одговорното лице мора да биде постојано на са-
мото место ^ тоа го определува почетокот на шод^ 
десните фази од споменатите работи. 
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Врз основа на одредбите од овој правилник и 
прописите за устрој ството на гасната служба при 
високите печки, одговорниот технички управник на 
високата печка мора да издаде поблиски писмени 
упатства за преведување на заштитните мерки при 
пуштањето на Јасните водови, направи и апарати во 
погон, за време на нивната работа и при запирањето 
на работата на поодделни делови на гасната мрежа 
и високите печки, при работите на одржување и 
поправки на гасната мрежа, направи и апарати, како 
и при работите на гасните пламеници. 

Со овие упатства мора да се запознае надзори 
ни01 персонал на високите печки и работниците на 
работа на споменатите работи. 

Најважните одредби од овие упатства мора да 
бидат објавени накусо на видно место во односните 
одделенија на погонот. 

Б. Производство на челик 
а) Генератори на гас 

З а ш т и т н и м е р к и в о п о г л е д н а у р е д и т е 
37. Кај генераторите на гас мора да се спрове-

дат следниве заштитни мерки: 
а) Генераторите за производство на гас смеат да 

се постават само на отворени простори или во добро 
кзветрени простории. Покрај просториите за извле-

. дување на пепел и за полнење на генераторите, гра-
дежот за генератори не смее да има никакви други 

'простории ниту катови. 
Ако просторијата за извлечување пепел се на-

оѓа под нивото на дворот, таа мора особено добро 
да се ветри. Ваквата просторија мора да биде свет-
ла, лесно пристапна и со повеќе пристапи кон ска-
лите, а со цел на одведување на водата —сврзана со 

; канализацијата. 
б) Секој генератор мора да има направа со која 

може да се затвори врската со главниот гасен вод 
(канал). 

Ако гасот се спроведува под земја, тој мора да 
се води со железни цевки. 

Забрането е да се градат ѕидани канали за спро-
ведување на гас. 

в) За да може гасот што уште се развива во 
генераторот откога ќе се затвори врската со главниот 

(гасен вод да се пушти во слободан простор, мора да 
^биде поставен достаточно широк и долг цевкин вод 
^ до над покривот на генераторот. 

Исто така мора да постои можност непосредно 
покрај генераторот овој испусен вод бргу и лесно да 

' се отвора со вентил или со засун. 
г) Инката за полнење на генераторот со јаглен 

нора ди има капак за затворање кој може на него 
' херметички да се прицврсти така што да не пропу-

шта гас. Кога се отвора долниот коничен затворач 
да испушта јаглен од инката во генераторот, капа-
кот на инката мора да биде затворен и прицврстен 
на инката 

д) Отворите на генераторот за мешање мора да 
имаат парни или воздушни затворачи, кои и за 
време на мешањето треба да го спречуваат излегу-
вањето на гласот. 

ѓ) Воздушниот вод мора да биде снабден со на-
прави кои ќе го заштитат од експлозија поради вра-
ќањето на гасот (капаци против повратен удар, 
улошци што даваат мал отпор во случај на експло-
зија и сл.), ако враќањето на гасот не може на некој 
друг начин да се спречи. 

Мора да постои можност непосредно пред влегу-
вањето во генераторот да се затвори воздушниот вод. 
Уредот за затворање мора да биде направен така 
што со него да се ракува од платформата за полне-
ње на генераторски 

е) На платформата за полнење на генераторот 
мораат да бидат поставени направи за мерење на 
натискот на гасот и воздухот. 

ж) Меѓу генераторот и местото за трошење на 
тасот мора да има врска за дозборување. 

О б в р с к и на р а б о т н и ц и т е и на д р у г и о т 
п е р с о н а л во р а б о т а 

38. Кога се запира работата на некој генератор, 
гасот мора да се изведе низ испусниот вод во сло-
боден простор. Ако има на располагање водена пара, 
едновремено треба толку пара ,да се воведува во 1г-
нераторот за да биде во него незначителен падна-
тиов При тоа засуните на воздушните водови треба 
да се затворат. 

^39. Ако при доводот на воздухот има пречки, мо-
раат да се преземат заштитните мерки од горната 
точка ако нема на располагање за работа спремна 
дувалка. 

Пред да се пушти дувалката повторно во работа, 
мора под скарата на генераторот да се дува пара, за 
да се потурне гасот што евентуално се наоѓа тука. 
Во секој случај гасот од генераторот мора уште некое 
време да се пушта низ испуониот вод во слободен 
простор. 

Во случаи на недостиг на гас или на поднатиск, 
за тоа определеното лице мора да им го ограничи 
давањето на гасот на потрошувачите, или да го 
запре давањето. 

40. При изведбата на гасните водови и направи 
како и при работите на нивното одржување и по-
правање^ мораат согласно да се применуваат одред-
бите на тон. 22—29 и 31—34 од овој правилник. 

41. Сите поважни работи, како: пуштање на ге-
нераторот во работа, пуштање на гасот во главниот 
вод и апаратите, како и празнење на овие, запирање 
на работата на генераторите и вршење поправки за 
време на работата, смеат да се вршат само во прису-
ство на работ ов одите л от на погонот на генераторите 
или неговиот заменик, и тоа според неговите побли-
ски упатства. 

Со сите вонредни и опасни работи на генерато-
рите, гасните водови и направи непосредно мора да 
раководи одговорниот технички управник или него-
виот заменик. 
О д д е л н и о б в р с к и на п р е т п р и ј а т и е т о 

42. Врз основа на одредбите од овој правилник 
за устројство^ на гасната служба во металуршките 
одделенија што ги снабдуваат генератори^ сз гас, 
одговорниот технички управник на погонот на ге-
нераторите мора да издаде поблиски писмени упат-
ства со цел да се заштити работата при пуштањето 
на гасот во главниот гасен вод и апаратите, како и 
празнењето на овие, при запирањето на работата на 
поодделни генератори или групи генератори, при 
работите на нивното одржување и вршењето по-
правки за време на работата. 

Со овие писмени упатства мора да се запознае 
како надзорниот персонал на погонот на генерато-
рот, така и работниците на работа на споменатите 
работи. 

43. Извод од најважните точки на упатствата од 
горната точка мора да се објави :на видно место во 
односните одделенија на погонот. 

6) Симеис-Мартинови печки 
З а ш т и т н и м е р к и во п о г л е д на у р е д и т е 

44. Поради опасноста од гасови, просторот под 
платформата за полнење и просторот меѓу коморите 
од печката (генераторите) мора да биде постојано 
осветлен. 

45. Платформата за полнење на печката мора да 
биде толку истурена кон дворот при манипулира-
њето со шаржирните корита за да не може од ко-
ритата да испаѓа материјалот во дворот на челича-
ната. 

46. Шаржирните корита мораат на дното да 
имаат отвор низ кој ќе се цеди водата. 

Придадениот материјал (фер о силициум и сл.) 
што се става во печката мора да биде сув. 

47. Платформа^ за испуштање челик мора да 
е на згоден начин заградена до одлевниот олук, за 
да бидат работниците на работа на пробивање и за-
творање на отворот на печката заштитени од па-
ѓање од просторот за излевање. 
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48. Деловите од кревалките изложени на то-

плинско зрачење мораат да бидат добро заштитени 
(на пр. со лимови што изолираат на извесно расто-
јание од вжарената маса), или мораат да бидат по-
јако изработени отколку што би го барало тоа нив-
ного оптоварување (на пр. куки за пренесување 
одлевни казани). 

Споменатите носиви делови мораат повремено 
да се контролираат да не се пукнати. 

О б в р с к и н а р а б о т н и ц и т е и н а д р у г и о т 
п е р с о н а л в о р а б о т а 

49. Во просторите под платформата за нолне-
не и меѓу коморите на печката (генераторите) никој 
не смее да се запира без потреба. 

50. Згурата не смее да се испушта на влажна 
земја односно во влажна дупка. Поради опасност од 
експлозија, во подрачјето на излевањето на згурата 
не смее Да има барички со вода. 

51 Додека се менува правецот на струјањето на 
гасот во коморите со разводен вентил, забрането е 
запирање пред вратата на печката. Исто така за-
брането е запирање на коморите додека гасот минува 
низ нив 

О д д е л н и о б в р с к и н а п р е т п р и ј а т и е т о 
52. Претпријатието е должно на влезовите каде 

што поради гасот е забранет пристап да се стави 
натписот: „Опасно по живот — поради гас" и „За-
пирањето е забрането". 

Овие натписи кога е темнина мораат да бидат 
осветлени. 

53. Претпријатието е должно да ги снабде со 
окалки со темно-сино (кобалт) стакло работниците 
што работат непосредно ка ј Сименс-Мартиновата 
печка и кои поради природата на работата мораат 
да ја гледаат вжарената маса. 

Исто така, претпријатието е должно работни-
ците да ги снабде со заштитни скутници од несо-
горлив материјал и со нараквици или наддленки. 

При !излевањето на челикот, на работниците мо-
ра да им се стават на располагање средства за за-
штита на лицето. 

в) Електрични печки 
З а ш т и т н и м е р к и в о п о г л е д н а у р е д и т е 

54. Електричните печки мораат да бидат уредени 
така што ракувањето со електроди да се врши од 
сигурно место а не од сводот на печката. 

Металното тело на печката мора да биде взе-
мјено. 

55. Вратата на печката мора да е заштитена. 
Таа мора да ја затвора печката така што од неа да 
не можат да излегуваат искри и да ја загрозуваат 
околината. 
О б в р с к и н а р а б о т н и ц и т е и н а д р у г и о т 

п е р с о н а л в о р а б о т а 
56. За време на работата на електричната печка 

забрането е стапување на сводот од печката, како и 
да се допира носачот на електродите, електродните 
цилиндри и електричните спроводници. 

57. Сиот алат што при работата доаѓа во допир 
со челикот во печката, мора да се прифати со за-
штитни нараквици. 

Работниците на работа ка ј печката мораат да 
носат чевли со дрвени ѓонови. 

58. При посматрањето на вжарената маса во 
електричните печки работниците мораат да бидат 
снабдени со соодветни заштитни окалки. 
О д д е л н и о б в р с к и н а п р е т п р и ј а т и е т о 

59. Претпријатието е должно работниците да ги 
снабде со личните заштитни средства споменати во 
точ. 57 и 58 од овој правилник и да бара од работ-
ниците при работата да се користат со нив. 

В.4 Обработка на челик во валјалниците 
З а ш т и т н и м е р к и в о п о г л е д н а у р е д и т е ) 

60. Во валјалниците мораат да бидат преземени 
следните заштитни мерки: 

а) Дутемињата во валјалниците мораат да бидат 
рамни и без никакви пречки. 

б) Платформите и премините преку составците 
на цилиндрите мораат да бидат солидно и цврсто 
изведени. Тие мораат да бидат снабдени со прираб-
ни скали и, ако го позволува тоа работата, загра-
дени ед обете страни. 

Слободните ракави на цилиндрите што над 
тлото или над премините избиваат вон цилиндрич-
ниот стан мораат да се заштитат. 

Масите со кои се крева зажареното железо при 
валјањето, мораат да бидат заштитени така што на 
валјачите да не им се повредат нозете при поме-
стувањето на масата (застори, високи прирабни 
скали на достаточно растојание). 

в) Додека работат валјачките пруги, вретената, 
составките и гребенастите цилиндри мораат да би-
дат заштитени од обете страни на валјачките ста-
нови. Ако е потребно за време на работата да се 
регулираат или подмачкуваат лежаите, мора да 
постои можност тоа да се врши, а заштитата да не 
се отстрани исцело (тесно вратиче, решеткаесто на-
правен покров и сл.). На составките на цилиндрите 
смее да се работи само кога мирува валјачката 
пруга. 

Краевите на тељот со кој се врзуваат дрвените 
улошци на составните не смеат да се отсечуваат, 
туку мораат да бидат свиткани. ^ 

г) Ако лежаите на цилиндрите се осигуруваат 
со заштитни капчиња, околу овие капчиња мораат 
да се постават достаточно јаки обрачи од ковано 
железо, кои ќе ги запираат одломците на капчето, 
еко би пукнало тоа. Меѓу капчињата и обрачите 
мора да има достаточен меѓупростор. 

д) Приодите на цилхшдричните станови и душе-
мињата на нив за качување на цилиндричните ста-
нови во случај на потреба мораат да бидат изве-
дени така што на нив да не се пренесуваат потреси: 
од движењето на цилиндрите и да даваат потполна 
сигурност да не може од нив да се падне. 

ѓ) Во валјалииците за тељ, каде што го бараат 
тоа погонските услови, пред и зад валјачките пруги 
мораат да се обесат заштитни мрежи со цел да се 
заштитат валјачите од тељот што би се извиткал 
во висина. 

е) Работните места на цилиндричните пр^пт за 
тељ и ситни профили мораат да се осигурат со за-
штитни столбови всадени цврсто во дутемето и 
свиткани на горниот крај. Забрането е место вакви 
столбови да се употребуваат составки од цилиндрите 
прицврстени со колје запукани во душемето. 

Валјаниот материјал (тељ и ситки профили) 
мора меѓу валјалничките станови да се спроведува 
по отворени или затворени олуци, за да не налетне 
на валјачите. 

Исто така, меѓу кружните опроводни олуци мо-
раат да се постават заштитни столбови или видови 
против железото што би искочило при валЈањето. 

ж) Мотовилата (намотувачите) мораат да бидат 
снабдени со спроеодни олуци. Мотовилата мораат 
да бидат направени така што работното место на 
ракувачот да биде отспреди и отстрана заштитено 
и да може ракувачот работниот простор добро да го 
надблјудува. 

О б в р с к и н а р а б о т н и ц и т е и н а д р у г и о т 
п е р с о н а л в о р а б о т а 

61. Кога го бараат тоа нужно погонските услови,, 
за време на валјањето на цилиндричните станови 
смее да се качува само тогаш ако за таа цел се и з -
градени приоди и душемиња (точ. 60 под е) од овоЈ 
правилник). 
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62. Ако при намотување^ на мотовило тељот 
ќе се свирка во јамка, овој смее да се расплете 
дури откога ќе се запре мотовилото. 

СЗ. Ако парче од валјан материјал ќе се заглави 
на влезниот отвор меѓу цилиндрите, парчето мора 
пред влезот да се одбие. Потребниот алат за ова 
мора секогаш да е при рака. 

64. Забрането е непотребно приднување и сто-
ење пред цшшндрите каде што излегува валјаниот 
материјал, како и задржување вон појасот на за-
штитните столбови. За време на работата не смее 
без нарочна потреба да се преминува преку јамките 
настанати при валјањето на тељот. 

65. Собраната вжарена згура која се одлева од 
за.гревните печки смее да се излева само во суви 
садови, и да се истресува дури кога ќе се олади. 
' О д д е л н и о б в р с к и н а п р е т п р и ј а т и е т о 

66. Пуштањето во работа на валјалничките пру-
ги мора да се огласи со определен јасен звучен знак. 

Ако нема сигурни премини, забранет е сообра-
ќајот преку патиштата по кои при валјањето се 

1 движи вжареното железо или преку уредите за 
'ладење на валјаното железо на лицата што не се 
, на работата непосредно во овие работи. 

На особено опасните места, како што се некои 
I меѓупростори, оваа забрана на сообраќајот мора осо-
б е н о да се објави со натпис или мораат да се по-
' ставаат браници. 

Ако условите на работата бараат, за движење 
ј на споменатите места мораат да се уредат сигурни 
! премини. 

67. За да се заштитат од штркање на згурата, 
ј претпријатието мора на работниците да им стави на 
ј располагање заштитни мрежички на лицето или 
ј штитници. 

68. Претпријатието мора да се грижи поправа-
ј њата или преправањата на тркалките, столбовите за 
I подигање материјал при валјањето, направите за 
\ ладење валјано железо итн. да се вршат дури от-
/ кога според природата на работата и условите на 

самото место ќе се презематс^ите потребни заштитни 
. тмерки. При овие работи мора да истакне натпис за 
х забрана на нивното пуштање во работа претприја-

в е т о на односните места за да не дојде до поместу-
вање на спомените уреди од страна на поканети 
лица. 

Г. Машински кревалки (кранови) 
З а ш т и т н и м е р к и в о п о г л е д н а у р е д и т е 

69. Машинските кревалки (кревалки со електро-
магнети, кревалки за полнење на Сименс-Марти-
таозите печки, за снабдување на генераторите со ја-
глен, за пренесување на одлевните казани, за од-
м е н у в а њ е и пренесување на ингот и сл.) мораат да 
бидат во сите свои делови направени според општи-
те признаени правила на современата техника. 

70. На краиштата на патеката од кревалката 
мораат да бидат јаки одбојници на перо, кои мораат 
да бидат добро прицврстени и осигурени. Исто така, 
краиштата од патеката на превозната мачка мораат 
д,а бидат снабдени со гранични папуни или со од-
бојници. 

71. Секоја кревалка мора да биде снабдена со 
кочници и со ѕвонче за давање сигнали. 

Челични јажиња по-правени со доплетување, или 
кои се оштетени или имаат некакав јазол, не 
смеат да се употребуваат при работата на крѕвал-
ката 

72. За качување на креналката и за слегување 
од неа, по правило, мораат скалите да бидат уредени 
така што работниците на работа на кревалката на 
сигурен начин да можат да дојдат до своето работно 
место. Каде што за таа цел се поставени скали, дви-
жењето по нив мора да биде осигурено против па-
ѓање со заштита од грбот (како: со обрачи и сл.). 

Исто така, со цел да се осигури обиколување^ 
на мостот и превозната мачка, на нив мораат да би-
дат уредени заградени платформи за премин. 

73. Во случај на потреба (расипувања на меха-
низмите, прекин на струја и сл.), на работниците 
на кревалката мора да им биде овозможено зами-
нување или пристап на секое место каде што ќе се 
најде кревалката. За таа цел, покрај патеката на 
кревалката мора да биде уредена платформа за ми-
нување, од која без опасност ќе може да се дојде на 
кревалката. По потреба, платформата мора да биде 
снабдена со ограда од едната или од обете страни. 

74. На управувачот на кревалката мора да му 
биде овозможен преглед на сето подрачје на рабо-
тата. Просторот (кабината), каде што се наоѓа упра-
вувачот мора да биде достаточно голем, како би 
можел уиравувачот несмеќавано да раководи со та-
му сместените уреди за движење и запирање на 
работните елементи на кревалката. 

На местото каде што престојува управуваног со 
кревалката душемето мора да биде направено од 
дрво или од некој друг материјал што не спрове-
дува електрична струја. 

О б в р с к и н а р а б о т н и ц и т е и н а д р у г и о т 
п е р с о н а л в о р а б о т а 

75. Работниците на работа на кревалката смеат 
да се служат само со пристапите определени ЕО тон. 
72 од овој правилник. 

Пристап кон направите на кревалката им е по-
зволен само на управувачот и на работниците на 
работа на одржување, поправки или преглед на 
кревалката, кои мораат да бидат запознаени со сите 
опасности што им се закануваат при вршењето на 
нивните должности. 

76. На почетокот на секоја смена управувачот 
мора да ги испита кочниците, да ги прегледа ј ажи-
њата и да го контролира правилното функционира-
ње на електричните уреди. Ако установи пред по-
четокот или за време на работата некои недостатоци, 
не смее да почне односно да ја продолжи работата 
со кревалката додека определеното лице за тоа не 
ќе ги доведе во исправна состојба споменатите на-
прави и уреди. 

77. Управувачот на кревалката мора да употре-
бува уреди за движење на превозните направи на 
кревалката (командни полуги или копчиња) така 
што кревањето, спуштањето и превозот на товарот 
да се врши без тргање. Исто така, управувачот ме-
ра, особено при спуштањето, да го одбегнува наглото 
запирање на товарот, како и мостот или превозната 
мачка, како би се одбегнало посилно нишање на 
обесениот товар. 

78. Влечењето во кос правец, по правило е за-
брането. Само во исклучителни случаи такво вле-
чење смее да се врши во пра,вец на движењето на 
мостот или мачката, и тоа само во согласност и под 
раководство на лицата што вршат надзор, како и 
под услов челичното јаже при тоа да не ги струже 
деловите на кревалката или некои други конструк-
ции односно предмети. 

Забрането е да се стави ЕО движење вагон или 
други возила со крезалки. Исто така, со кревалка не 
смеат да се откачуваат прицврстени или всадени 
предмети. Забрането е да се ниша товарот за да се 
спушти товарот на местото кое може и инаку да се 
дофати со кревалката. 

79. За време на превозењето улравузачот со 
кревалката мора постојано да го гледа товарот. Ако 
забележи дека поврзаните парчиња од товарот (ши-
ни, цевки и сл.) меѓусебно се поместуваат, товарот 
мора да се спушти на земја, за да се поврзат пар-
чињата од товарот подобро. 

Управувачот мора да одбегнува со товар да пре-
минува над луѓе. Ако не може тоа да се одбегне, за 
време на такво преминување управувачот мора да 
дава одделни сигнали. 

Ако за превоз на железни товари се употребу^ 
ваат електромагнети, под обие, кога се носи товарот, 
во ниеден случај не смеат ,да се наоѓаат луѓе. 

80. Пред да ја остави кревалката, управувано! 
мора да го стави на земја евентуално закачениот 
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вар, да ја подигне закачалката до највисокото по-
болено место, по можност кревалката да ја донесе 
до слезните скали, сите командни полуги да ги стави 
во неутрална положба и со главниот прекинувач да 
ја ископча погонската струја. 

Управувачот не смее да ја остави крева л ката 
додека виси товарот за неа. 

Кога кревалките се наоѓаат на слободен простор, 
при оставањето на кревалката управувачот мора да 
го осигури мостот со уредот што е определен за тоа, 
за да не тргне мостот. 

81. На крај на смешната, при предавањето на кре-
ва л ката, управувачот мора својот наследник да го 
запознае со евентуалните недостатоци забележени 
при работата, и овие да му ги пријави и на лицето 
што врши надзор. 

82. Управувачите со кревалките мораат строго 
да се придржуваат кон писмените упатства пропи-
шани од страна на одговорниот технички управник 
на машинскиот погон. 

О д д е л н и о б в р с к и на п р е т п р и ј а т и е т о 
83. Претпријатието е должно на видно место 

од секоја кревалка да ја истакне ознаката за нејзи-
ната носивост, која мора да биде и озгора јасно 
видлива. Секое пречекорување на оваа носивост нај-
строго е забрането. 

84. Никакви предмети, како што се: алат, садови 
со мазиво и сл., не смеат да се оставаат на душемето 
или на конструкцијата на кревалката што носи, туку 
мораат да се чуваат во долапче определено за тоа. 

Запалителни материјали (масло, маст, крпи за 
чистење и сл.) смеат да се држат на кревалката 
само во нужни количини, и тоа во од огин сигурни 
и добро затворени садови на специјално место на 
мостот. 

85. На лицата што не се на работа на кревал-
ката, забранет им е пристап на кревалката. Оваа 
забрана мора да се објави со натпис при дното од 
скалите. 

86. Управувачите со кревалките мораат да бидат 
искусни и сигурни лица, постари од 18 години, што 
за оваа работа се специјално изучени и оспособени. 

За секој управувач со кревалката пред да биде 
на работа на тоа работно место мора да биде лекар-
ски утврдено дека не болува од некоја болест или 
дека нема некоја мана поради која би било загро-
зено здравјето или животот негов или на другите 
работници. 

87. Сите делови од машинските кревалки и нив-
ните патеки мораат одвреме навреме темелно да 
се прегледаат. Во така наречените топли погони 
(високи печки, челимани и валј алинци) ваквите 
прегледи мораат да се вршат двапати годишно, а 
во другите погони (генератори, дворови и сл.) — 
еднаш годишно. Покрај тоа, во топлите погони но-
сивите направи и електрични уреди од кревалката 
мораат да се прегледаат ед,наш месечно, а во дру-
гите погони еднаш на два месеци. 

Прегледите ги врш,ат лицата овластени за кон-
трола определени од одговорниот технички управ-
ник на машинскиот погон кој едновремено е должен 
да се грижи и за навременото отстранување на 
утврдените недостатоци. Овие лица мораат да го 
запишат својот наод во книгата за преглед на кре-
валката. 

При прегледот, лицата што го вршат прегледот 
мораат да водат сметка и за тоа дали управувачите 
ја одржуваат кревалката во чиста состојба и дали 
ги подмачкуваат достаточно механичките делови. 

88. Врз сенова на одредбите од овој правилник 
и прописите што важат одговорниот технички 
управни,к на машинскиот погон е должен да издаде 
потребни упатства за спроведување на техничките 
заштитни мерки при работата на механичките кре-
вала. Овие упатства мораат да ги опфатат сите 
работи на управувачот со кревалката и закачувачот 
(врзувачот) на товарот и нивното меѓусебно дозво-
лување. како и одржувањето, поправањата и врше-

њето на испитувања и прегледи на сите делови од 
кревалките и нивните патеки. 

III. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
89. Повредата на одредбите од точ. 4, 13—26, 

33—37, 42—48, 52—55, 69—60, 66—74 и 83—88 од овој 
правилник од страна на претпријатието, директорот 
на претпријатието и другото одговорно лице на 
претпријатието повлечува одговорност според од-
редбите од чл. 94 на Законот за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците односно 
од чл. 28 и 29 на Законот за инспекцијата на трудот. 

90. Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 
за прекршок работникот односно друго лице на ра-
бота во претпријатието ако не постапи според одред-
бите ,од точ 7. 9—11, 12 ст. 2 и 3, 27, 29 ст. 1, 30, 32 
ет. \1 38—41, 50, 65 и 76—82 на овој правилник или 
ако постапи спротивно на тие одредби. 

91. Непреземање или непридржување кон за-
штитните мерки кои според точ. 2 од овој правилник 
треба да се преземат во смисла на одредбите од Оп-
штиот правилник за хигиенските и техничките за-
штитни мерки при работата повлечува одговорност 
според одредбите од чл. 101 на Уредбата за согласу-
вање на одделните прописи за прекршоците во уред-
бите и другите прописи на Владата на ФНРЈ и неј-
зините органи со одредбите од Основниот закон за 
прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/51), 
а непреземањето или непридржувањето кон за-
штитните мерки кои според тон. 2 од овој правилник ( 
треба да се преземат во смисла на одредбите од 
Правилникот за службата на спасувале и давање 
прва помош во рудниците и топилниците („Службен\ 
лист на ФНРЈ", бр. 29/52) повлечува одговорност 
според одредбите на чл. 38 од тој правилник. 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
92. Одредбите од овој правилник ќе се примену-

ваат во сите топилници, челичани и валјалинци на 
железо, што ќе се подигнат по неговото влегување 
во сила. 

Претпријатијата на црната металургија што по-
стојат кои не ги исполнуваат одредбите од овој пра-
вилник во поглед на сигурноста при работата, дол-
жни се заштитните мерки при уредите и работите во 
што покус срок, а најдоцна во срок од две години, 
постапно да ги согласат со одредбите од овој пра-
вилник. 

Сроковите за постапно применување на одред-
бите од овој правилник во претпријатијата што века 
постојат ќе ги определува надлежната инспекција 
на трудот откога ќе прибави мислење од рударско-
металуршката инспекција, водејќи сметка за објек-
тивните материјални и технички можности. 

93. Овој правилник влегува во сил,а со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 7 
31 јануари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

67. 
Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставн,иот закон 

Сојузниот извршен совет донесува 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ЗАВОД ЗА ПРОУЧУ-
ВАЊЕ ШКОЛСКИ И ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА 

1. Се оснива Сојузен завод за проучување школ-
ски и просветни прашања (во натамошниот текст: 
Завод). 

2. Заводот е сојузна установа што ги врши осо-
бено овие работи: 
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а) присобира, систематизира и обработува до-
кументација за просветни, школски и педагошки 
прашања; 

б) ги помага просветните установи, здруженија 
и просветните работници во нивната работа снаб-
дувајќи ги со информации и педагошки материјали; 

в) врз основа на потребите на нашиот соција-
листички општествен развиток и современите на-
учни педагошки достасувања, - ја проучува содр-
жината и методите на работата и школите и пред-
лага мерки за да се унапреди воспитната и науч-
ната работа; 

г) ја проучува современата наставно-материјал-
на база на школите и дава документација и мисле-
ња во поглед на изградбата на школскиот простор, 
устројство^ и опремата на школите со современи 
наставн,и средства и сл.; 

д) го проучува развитокот и унапредувањето 
на образованието на возрасните; 

ѓ) соработува со слични установи во земјава и 
во странство. 

3. Со Заводот управува директорот. 
Директорот на Заводот го назначува Сојузниот 

извршен совет. 
^ Заводот има одделна претсметка. 
Директорот на Заводот е наредбодавец за из-

вршување на претсметката. 
5. Во Заводот се формира совет, кој ги врши: 

правата и должностите определени со ова решение. 
Советот има од 5'—7 члена што ги именува Од-

борот за просвета на Сојузниот извршен совет меѓу 
научните, просветните и другите јавни работници. 

^ректорат на Заводот по положбата е член на 
советот. 

С. Советот го утврдува планот за работа на За-
водот, ги разгледува предлозите на Заводот упате-
ни до државните органи и дава за нив свое ми-
слење. 

7. Работењето и внатрешната организација на 
Заводот ги пропишува директорот во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 42 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

68. 
Врз основа на чл. 79 точ. 7 од Уставниот закон, 

а во врска со чл. 2, 11 и 37 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ „ФИЛМСКИ НОВОСТИ" КАКО 
УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Се оснива установа со самостојно финанси-
рање со име „Филмски новости". 

Седиштето на „Филмски новости" е во Белград. 
2. Задачата на „Филмски новости" е преку 

филмски репортажи и документарни филмови што 
ги снима да ја известува јавноста во земјава и во 
странство за значителните економски, културни и 
политички настани. 

3. Имотот со кој управуваат „Филмски новости" 
се состави од уреди и апарати за снимање, фото-
лаборатории, превозни средства и други апарати, 
алат и канцелариски намештај. 

4. Со „Филмски новости" управува управен од-
бор што се состои од седум до единаесет членови. 

Членовите на управниот одбор ги именува Со-
јузниот извршен совет меѓу културните и други 
јавни работници и меѓу членовите на колективот 
што ги избира колективот. 

Директорот и главниот одговорен уредник на 
„Филмски новости" по својата положба се членови 
на управниот одбор. 

5. Директорот на „Филмски новости" го наз,на-
чува Сојузниот извршен совет, а главниот одговорен 
уредник уп,равниот одбор на „Филмски новости". 

6. „Филмски новости" можат да формираат 
следни фондови со кои самостојно располагаат: 

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

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

7. Платите на службениците и работниците на 
„Филмски новости" ќе се определат со правилни-
кот за платите што го донесува управниот одбор во 
согласност со Сојузниот извршен совет. 

8. Надзор над работата на „Филмски новости" 
врши Сојузниот извршен совет. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 41 
9 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

ГО' заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолановиќ, с. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување на текстот од Уредбата за измени и допол-
ненија на Уредбата за дано-кот на промет и Тари-
фата за данокот на промет, објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 55/54, со изворниот текст, уста-
новил дека во објавениот текст се поткрале долу 
цитираните грешки, и дава 

И С П Р А В К А 
хНА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ И 
ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 

1. Во чл. 16 точ. 3 под г) на Уредбата место 
зборовите: „ако тоа место се наоѓа" треба да стои: 
„ако тоа место не се наоѓа". 

2. Во ЧЈ7-. 18 ст. 2 место зборовите: „одредбите 
од Забелешката 4)" треба да стои: „одредбите од 
втората реченица на забелешката 4)"; 

3. Во тар. бр. 37 точ. 2 делот А од Тарифата 
место даночната норма од 67% треба да стои да-
ночна норма од 60%?; 

4. Во тар. бр. 39 точ. 2 место даночната норма 
од 66% треба да стои даночна норма од 40%: 

5. Во тар. бр. 71 м,есто даночната норма од 259^ 
треба да стои даночна норма од 15 с/о\ 

6. Во тар. бр. 91 место зборовите: ,,Биљно и 
јестиво уље" треба да стои: „Биљно јестиво уље"; 

7. Во тар. бр. 100 во колоната под А место да-
ночната норма од 40% треба да стои даночна норма 
од 10%; 

8. Во тар. бр. 8 делот Б од Тарифата изоставен 
е вториот став од забелешката 2, кој гласи: 

„Изузетно,' на накнаду за вршење монтажних и 
других услуга предвиѓених у делу А ове Тарифе 
плаќа се порез на промет по односним одредбама 
дела А Тарифе". 

Од Сојузниот извршен совет, 4 февруари 19-55 
година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
е утврдено дека во текстот на „Привремени тех-
нички прописи за пројектовање путева", објавен 
во Додатокот на „Службениот лист на ФНРЈ", се 
потерале долу наведените грешки, и се дава 

И С П Р А В К А ' 
НА „ПРИВРЕМЕНИ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА 

ПРОЈЕКТОВАЊЕ ПУТЕВА" 

1. На стр. 3 под тач 1-с (це) во првиот став во 
третиот ред се брише зборот „највеќе". 

2. На стр. 5 во текстот со поднаслов „Ширина 
банкина" во втората реченица на првиот став по 
зборот „усеку" се брише зборот „и". 

3. На стр. 5 во текстот со поднаслов „Ширина 
ригола" во последниот став место зборовите „у при-
роди тла" треба да стои „и природи тла". 

4. На стр. 5 во текстот со поднаслов „4) По-
пречни нагиб коловоза у правој" почетокот на вто-
риот став треба да гласи: „На правиш деловима 
трасе 

Во третиот став од истиот текст место „ПТТ" 
треба да стои „ПТП". 

5. На стр. 8 во табелата бр. 1 во рубриката „пла-
нински терен" и во колоните „Тежак", некои вред-
ности во табелата не се внесени, а тие треба да 
гласат: 

ВРСТА ТЕРЕНА 
Т Е Ж А К 

ВРСТА ТЕРЕНА 
С а ђ а ђ д С Е 

ПЛАНИНСКИ 

насип 0,75 - 0,50 6,00 0,50 - 0,75 8,50 

ПЛАНИНСКИ усек - 0,75 0,50 6,00 0,50 0,75 - 8,50 ПЛАНИНСКИ 

асен 0,75 - 0,50 6,00 0,50 0,75 - 8,50 

6. На стр. 8 во табелата бр. 2 којашто носи на-
слов „Ширине појединих елемеиата попречних 
профили аутопута" треба да се внесат следни ис-
правки: во колоната „в" (бе) во последниот ред оздо-
ла место О,СО треба да стои 0.50; во колоната 
„ћ1" (бе) во третиот ред озгора место О,ОО треба да 
стои 0,50. 

7. На стр. 9 во текстот со поднаслов „7) Проши-
рена коловози у кривинама" третиот став треба 
да гласи: 

„Изузетно од пропиев предњег става, може се 
проширење извршити са спољне стране при рекон-
струкции постојеќих путева, ако специјални ло-
кални услови отежавају или онемогуќавају про-
ширење са унутрашње стране." 

8. На стр. 9 во текстот со поднаслов „8) Делфина 
прегледности лута" во претпоследниот ред место 
„за увоѓење" треба да стои „за у свој ене". 

9. На стр. 9 во забелешката што се наоѓа на 
крајот на текстот од втората колона образецот тре-
ба да гласи: 
Бр = 3,5 ѕес X (VI т / ѕес -Ј- у2 гпУѕес) = 2 V гас к т / ћ . 

10. На стр. 10 во текстот со поднаслов „9) Ми-
моилазнице" во вториот став место „7,5 — 9,0 см" 
треба да стои „7.5 — 9.0 м". 

11. На. стр. 10 во текстот со поднаслов „Ц. Сер-
пентине" во шестиот став во втората реченица ме-
сто „За сваки даљи 1,0 смањења " треба да 
стои „За сваки даљи 1,0 м смањења " 

12. На стр. 11 во текстот со поднаслов „7) Си-
4 гнализација и обележавање" во четвртиот став ме-

сто „и другим угроженим" треба да стои „и другим 
опасним". 

Од Државниот секретаријат за работи на на -
родното стопанство, бр. 701 од 22 јануари 1955 
содана. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 6 од 2 февруари 1955 годино објавува: 

Уредба за постапка на оценката за хабилата-
циони работи при избирањето на универзитетските 
наставници. 

Во бројот 7 од 5 февруари 1955 година објавува: 
Одлука на Заводот за социјално осигурување на 

НР Србија за висината на надоместувањето на тро-
шоците за време на патување и престој во друго 
место; 

Одлука на Заводот за социјално осигурување 
на НР Србија за плаќање на трошоците за за-
копнина; 

Препорака од Заводот за социјално осигурува-
ње на Н Р Србија за начинот на исплатување помош 
за спрема на новородено дете. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватске во бројот 3 од 28 јануари 1955 
година објавуваат: 

Попис на постојаните судски вешти лица ка ј 
стопанските судови во НР Хрватска за 1955 година, 
(крај). 

Во бројот 4 од 31 јануари 1955 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 5 од 3 февруари 1955 година обја-
вуваат: 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работнички совети во 1955 
година; 

Решение за Радио Загреб како установа со са-
мостојно финансирање; 

Решение за именување постојана изборна ко-
мисија за избирање одборници на народните одбори 
на подрачјето на околијата Вује; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избирање народни 
пратеници за Соборот на производителите на Са-
борот на НР Хрватска; 

Правилник за дополнување на Правилникот за 
вршење занаетчиска дејност без постојано работно 
место. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републико Словеније" во 
бројот 2 од 20 Јануари 1955 година објавува: 

Решение за именување околиска изборна коми-
сија за Околијата Копер; 

Одлука за пренесување обврските и средствата 
од републичкиот кредитен фонд за инвестиции на 
околиските односно градските кредитни фотт "оси 
за инвестиции; 

Решение за тоа кои земјоделски стопански орга-
низации освен веќе прогласените се сметаат во 18(34 
година како пробни погони; 

Решение за Текстилниот институт како уста-
нова со самостојно финансирање; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за прогласување Ревизискиот завод на НР Сло-
венија за установа со самостојно финансирање; 

Решение за приправниот курс за полагање при-
ватни испити на Економската средна школа во 
Љубљана. 

Во бројот 3 од 27 јануари 1955 година објавува: 
Наредба за определување бројот на учениците 

односно питомците во школите и други занови. 
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Во бројот 4 од 3 февруари 1955 Година објавува: 
Закон за Општествениот план на НР Словенија 

за 1955 година; 
Закон за буџетот на НР Словенија (Републич-

киот буџет) за 1955 година; 
Закон за потврда на завршната сметка за из-

вршување на Републичкиот буџет на НР Словенија 
за 1953 година; 

Закон за избирање народни пратеници за На-
родната скупштина на НР Словенија на подрачјето 
ка Околијата Копер, 

Закон за делба на Прешернови награди; 
Закон за погонските амбуланти во стопанските 

организации; 
Одлука за времено финансирање на ^републич-

ките потреби за јануари 1955 година; 
Одлука за возни олесненија на автобусите за 

учениците во стопанските школи; 
Наредба за заштитното Бреме, како и за нај-

малите должини на рибите и раковите за ловење. 
СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 3 од 29 јануари 1955 година 
објавува: 

Одлука за разрешување на досегашниот и 
Ј^збор на нов потпретседател на Народното собра-
ние на НРМ; 

Одлука за разрешување на претседателот на 
Окружниот суд во Штип и за избирање нов прет-
седател; 

Одлука за изменување Одлуката за награди и 
накнади на народните пратеници на Народното 
собрание; 

Одлука за избор претседател на Републичкиот 
собор; 

Одлука за избор на потпретседател на Репуб-
личкиот собор; 

Одлука за избор записничари на Републичкиот 
собор, 

Одлука за зголемување бројот на членовите и 
избор нови членови на факултетските совети од 
Универзитетот во Скопје; 

Одлука за разрешување од должноста членови 
во Универзитетскиот совет на Универзитетот во 
Скопје и за именување на нови членови; 

Одлука за избор на претседател на Соборот на 
производителите, 

Одлука за избор на потпретседател на Соборот 
на производителите; 

Одлука за избор на записничари на Соборот на 
лр ^^водителите, 

С О Д Р Ж И Н А ; 
Страна 

44. Уредба за гг^ени и дополненија на Уред-
бата за управување со основните средства 
на стопанските организации 81 

45. Уредба за оснивање Заедница на југосло-
венското електростопанство 82 

46. Уредба за измени и дополнеше на Уред-
б.ата за таксите во постапката пред сто-
панските судови 82 

47. Уредба за укинување Сојузната управа за 
инвестициона изградба 83 

48. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за патните и селидбените трошоци — 83 

49. Уредба за примена на Уредбата за плати-
те на судиите на народните судови на су-
диите на стопанските судови 84 

50. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за звањата и платите на службени-
ците на Народната банка на ФНРЈ 85 
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51. Одлука за овластување Одборот за сто-

панство да ја пропише содржината на ин-
вестиционите елаборати 85 

52. Одлука за дополнување на Одлуката за 
овластување Одборот за буџетски праша-
ња да донесува реш,енија по работите од 
надлежноста на Сојузниот извршен совет 85 

53. Одлука за овластување Координациониот 
одбор да донесува решенија по работите 
од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет 86 

54. Одлука за завршните сметки на земјодел-
ските задруги и нивните основни и делов-
ни сојузи како и за пресметувањето и 
расподелбата на вкупниот приход на зем-
јоделските задруги за 1954 година 86 

55. Одлука за продолжување важењето на 
Одлуката за кредитирање на индивиду-
алните земјоделски производители 91 

56. Одлука за продолжување важењето на 
Одлуката за давање инвестициони заеми 
од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за набавка трактори, селско-сто-
пански машини и направи 91 

57. Одлука за давање инвестициони заеми од 
средствата на Општиот инвестиционен 

фонд за наголемување на сточниот фонд 
од сопственото производство 92 

58. Одлука за дополнување на Времената 
одлука за регресите во стопанството 92 

59. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање надоместување (регрес) при про-
дажбата на увезениот расплоден добиток 
од францускиот дел на трипартитната по-
мош 92 

60. Одлука за дополнување на Одлуката за 
давање надоместување (регрес) при про-
дажбата на вештачки ѓубриња, средства 
за заштита на растенијата, врзувачки, 
горива и мазива за земјоделството 93 

61. Одлука за издавање исправи за својство-
то на граѓанска болница во војна и за 
својството на граѓанско лице на работа 
во таква болница 93 

62. Одлука за измена на тарифите во помор-
скиот патнички сообраќај 93 

63. Одлука за давање надоместување (регрес) 
при продажбата на машини, направи и 
резервни делови за потребите на земјо-
делството увезени од странство во 1953 
година 94 

64. Одлука за овластување директорот на 
Управата за поморство и речен сообра-
ќај да донесува правилници за средствата 
за спасување и за навигационите сред-
ства на бродовите на Трговската морна-
рица на ФНРЈ 94 

65. Одлука за доверување работите од обла-
ста на туризмот на Туристичкиот сојуз 
на Југославија 94 

66. Правилник за техничките и здравствено-
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