
Н А Ф Е Д Е Р А Т И В Н Е 

^СЛУЖБЕН ЛИСТ в л ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет' 
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. БРОЈ 21 
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К а в о с т . -
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ГОЛ. XI I Администрација 26-276, Продажно од-
^ деление 22-619, Тел. централа 28 010. 

218. 
Врз основа на ст. 1 одделот 1 главата XXV на 

Сојузниот општествен план за 1955 година, а во вр-
ска со чл. 3 ст. 2 и 3 од Уредбата за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА 
ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЌЕ И' ГО 
ПРОДАВААТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
И ОСНОВОТ ПО КОЈ ЌЕ СЕ ОТКУПУВА ОВОЈ ДЕЛ 

1. Во Одлуката за определување делот на деви-
зните средства што стопанските организации ќе и го 
продаваат на Народната банка на ФНРЈ и основот 
по кој ќе се откупува овој дел („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/54) по тон. 4 се додава нова точка 4а, 
која гласи: 

„4а. Генералната дирекција на ПТТ, кога преку 
претпријатието за промет со марки „Југофилате-
лија" реализира девизни средства со извоз на мар-
ки, го задржува на свое слободно располагање це-
лиот износ на така реализираните девизни средства." 

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

Р.п. бр. 149 
14 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

219. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за здружување 

на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), во врска со чл. 76 од Уредбата за 
трговскава дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 66/53) Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КУПУВАЊЕТО И ЗА ПРОДАЖБАТА НА СУ-

РОВА КОЖА НЕВОЛНА НА АУКЦИИТЕ 
1. Купувањето и продажбата на сурова кожа и 

волка меѓу стопанските организации може да се 
врши исклучиво на определените места со јази о 
наддавање (на аукциите) според одредбите од оваа 
одлука. 

До оснивањето на аукцијата од страна на про-
дуктнитог берзи, купувањето и продажбата на сурова 
кожа и волна на аукциите ќе го организира Соју-
зот на трговските комори на ФНРЈ. 

2. Индустриските производители на сурова кожа 
и волна (кланиците и др.), селско-стопанските ор-
ганизации (селско-стопанските добра и земјоделски-
те задруги) и трговските претпријатија што се за-
нимаваат со откуп и со продажба на сурова кожа 
и волна можат да ги продаваат суровата кожа и 
волната само на аукциите организирани од страна 
аа Сојузот на трговските комори на ФНРЈ. 

3. Индустриските претпријатија што се занима-
ваат со преработка на сурова кожа и волна, зана-
етчиските стопански организации, набаѕио-прода-
жните задруги, претпријатијата што ги снабдуваат 
занаетчиските организации и трговските прсти; и-
јатија, што се занимаваат со извоз на сурова кожа 
и волна можат да купуваат сурова кожа и волна 
само на аукциите организирани од страна на Соју-
зот на трговските комори на ФНРЈ. 

4. На аукциите ќе се продава односно ќе се ку-
пува сурова крупна кожа, ситна кожа и свињска 
кожа, како и рунската волна од сите видови. 

Сојузот на трговските комори на ФНРЈ во спо-
годба со Сојузната индустриска комора може поо-
дделни артикли од видовите производи наведени 
во претходниот став да изземе од продажбата на 
аукциите. 

5. Начинот на организирањето на аукцијата, 
склучувањето на договорите како и на продажбата 
и на купувањето на сурова кожа и на волна на 
аукциите ќе го пропише Управниот одбор на Соју-
зот на трговските комори на ФНРЈ. 

6. Приватните занаетчиски дуќани можат да ку-
пуваат крупна сурова кожа само од претпријатијата 
што вршат снабдување на занаетчиските органи-
зации и од занаетчиските набавно-продажни - за -
други. 

- 7. Стопанските организации што купуваат од-
носно продаваат сурова кожа и волна надвор од 
аукциите, како и одговорните лица во тие органи-
зации, ќе се казнат за прекршок според чл. 79 од 
Уредбата за трговската дејност и за трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
56/53). 

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

Р. п. бр. 153 
14 мај .1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

220. ' 

Врз основа на чл. 51 од У,редбата за платите 
на работниците и службениците на стопанските 
организации („Службен лист? на ФНРЈ", бр. 54/54), 
Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИТЕ НА ПЛАТИТЕ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Претпријатијата и дуќаните, занаетчиските 

задруги, претпријатијата, л дуќаните на земјодел-
ските задруги и на Сојузот на земјоделските за -
други како и погоните на претпријатијата и на зе-
мјоделските задруги кои самостојно го пресмету-
ваат и расподелуваат вкупниот приход (во натамо-
шниот текст: стопанската организација) имаат пра-
во по истекот на месецот како и во текот на месе-
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цот да изземаат од својата жиро сметка црн бан-, 
ката аконтации за исплата на платите на работ-
ниците и службениците. 

Аконтациите според претходниот став можат да 
се изземаат најмногу до износот на платите пре-
сметани според тарифните ставови врз основа на 
времето на работата односно работниот ефект извр-
шен до денот на изземањето на аконтацијата. 

2. Покрај аконтациите за исплата на платите 
од точ. 1 на ова упатство, стопанските организации 
имаат право да изземаат во текот на месецот од 
својата жиро сметка при банката и пари за испла-
та на: 

а) издатоците кои според одредбите од чл. 31 
под б) од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации се признаваат 
како плати; 

б) издатоците за законските обврски според 
одредбите од чл. 39 точ. 1, 2 и 7 од истата уредба. 

Денот во месецот за изземање на аконтациите 
од точ. 1 на ова упатство го определува стопанската 
организација во својот тарифен правилник, по прет-
ходна спогодба со банката. 

Во текот на месецот аконтациите на платите 
можат да се изземаат најдоцна до 25-иот во ме-
сецот. 

4. При изземањето на секоја аконтација за 
исплата на "платите стопанската организција е дол-
жна да и' поднесе на банката рекапитулација на 
платниот список во , два примероци, од кои еден 
останува ка ј банката а вториот со потврда од бан-
ката за извршената исплата на аконтацијата сто-
панската организација го приложува кон платниот 
список. 

/ 5. По истекот на секој месец стопанските орга-
низации. се должни да и' поднесат на банката из-
вештај за износот на платите пресметани според 
тарифниот правилник за минатиот месец и за из-
носот на извршените исплати според тон. 1 и 2 од 
ова упатство.' Извештајот се поднесува на образе-
цот што е составен дел од ова упатство (образец,ЈП). 

6. По поднесениот извештај од претходната точ-
ка стопанските организации можат од расположи-
вите средства на својата жиро сметка при банката 
да ја изземат разликата меѓу износот на пресме-
таните плати според извештајот и износот на испла-
тените аконтации. 

7. Погонските и деловните единици вон седи-
штето на претпријатието, за кои не се врши само-
стојно пресметување на вкупниот приход, му ги 
доставуваат на претпријатието извештаите од тон. 
5 на ова упатство. Претпријатието ги внесува пода-
тоците од овие извештаи во збирниот извештај, кој 
го, поднесува до банката ПРИ која има жиро сметка. 

. Претпријатието може да определи погонските и 
деловните единици од претходниот став еден при-
мерок на извештајот од тон. 5 на ова упатство да 
и' поднесуваат на банката во своето ^седиште. 

8. На стопанските организации што не ќе го под-
несат извештајот од тон. 5 на ова упатство банката 
нема да им врши исплата на аконтациите за испла-

; та на платите се' додека не ќе го поднесат изве-
штајот. 

9. Ако според периодичната пресметка се утвр-
ди дека стопанската организација не реализирала 
достаточен доход за покритие на изземените акон-
тации за исплата на платите, разликата ќе се из-
мири предимствено од резервниот платен фонд на 
стопанската организација^ а ако во тој фонд нема 
достаточно средства, разликата ќе се измири од ре-
зервниот фонд на стопанската организација. 

Ако со расположивите средства од реализира-
ниот доход, од резервниот платен фонд и од резер-
вниот фонд на стопанската организација не можат 
да се покријат изземените аконтации за исплата 
на платите, народниот одбор на околијата (градот) 
ќе осигури средства за покритие на исплатените 

плати до 60% од износот според ст. 2 тон. 1 на ежа 
упатство а остатокот е должна стопанската орга-
низација да го врати во наредните пресметковни 
периоди, а најдоцна до крајот на текуштата година. 
Додека не го врати тој остаток стопанската органи-
зација има право во наредните пресметковни пе-
риоди на аконтации за исплата на платите во ви-
сина од 80% од износот според ст. 2 точ. 1 од ова 
упатство. 

,Во периодот од претходниот став стопанската 
организација има право ка ј банката да изземе по--
тревни средства за исплата во полн износ на дру-
гите издатоци кои според одредбите од чл. 31 под б) 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации се признаваат како плати. 

10. Банката може на стопанските организации 
што не реализираат достаточен доход да им дава 
аконтации за исплата на платите ^намалува јќи ги 
во смисла на одредбите од претходната точка ако 
оцени дека стопанската организација во наредните 
периоди, а најдоцна до крајот на годината ќе реа-
лизира достаточен доход за покритие на изземе-
ните аконтации. 

11. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од денот кога ќе започнал? да се при-
менуваат тарифните правилници и општествениот 
план на околијата (градот). 

Р. п. бр. 156 
17 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Стопанска организација Образец П 

МЕСЕЧЕН ИЗВЕШТАЈ 
за пресметаните плати според тарифниот правилник 
и за платите на аконтациите за време од -

д,о 1955 год. 

8 8 О п и с износ Динари 
О, 
1 2 3 

I. За месецот за кој се поднесува извештајот 
1 Пла.тите пресметани според тарифниот 

правилник за работниците и службе-
ниците: 
а) платени по време на работата 
б) платени по работен ефект 

2 Платите на учениците во стопанството -
3 Вкупно 1 ( а и б ) 4 2 " 

Платите под б) пресметани по реали- „ 
зираното работно време51;) - ' 

II. За периодот од - - до крајот на месецот за 
кој се поднесува извештајот 

4 Платите пресметани според тарифниот 
правилник за работниците и службе-
ниците : 
а) платени по време на работата — - -
б) платени по работен ефект '— ' 

5 Платите на учениците во стопанството -
6 Вкупно 4 (а и б) 4-5 

Платите под б) пресметани по реали-
зираното работно време518) —. : — 

Како ^платите аод б) пресметани по реализираното работно 
времен се внесува износот кој ѕа работниците што работат до норма 
(односите о д коч. 1 под б) и точ. 4 пол б) би ироизлегол в,рв основа 
на фактичко потрошеното ра-ботно ар е ме и од соодветните тарифн,и ста-
вови. 
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о, 

ѓ О п и с износ Динари 
-

1 2 3 
1П. Пресметка на исплатите 

10 
11 

12 

Вкупни плати според та-
рифниот правилник 
Издатоци според чл. 31 
под б) од Уредбата за 
вкупниот приход на сто-
панските организации — 
Издатоци според чл. 39 од 
Уредбата за вкупниот при-
ход на стопанските орга-
низации тон. 1, 2 и 7 
В к у п н о (7 4-8 + 9) 
Изземено од банката за1 

исплата на аконтациите — 
Разлика меѓу платите Л о -
ред тарифниот правилник 
и изземените аконтации — 

0 и о сЦч ој 

1 "Ѕ 

2? I л СО Н 
нив О ссЅ Д-О И вѓ В 03 -
ЅЅ0!5 
СО 

?Ѕ 
I се -

Л Ѕг о и О 

,ЅЅа 

1955 год. 

Директор 
на стопанската организација, 

Раководител на сметководството 
на стопанската организација 

221. 
Врз основа на чл. 46 од Уредбата за платите на 

работниците и службениците на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Соју-
зниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОДАТОЦИТЕ ШТО ГИ ДОСТАВУВААТ СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДО КОМИСИИТЕ ЗА 

ПЛАТИ ВО СТОПАНСТВОТО 
I. Стопанските организации се должни да доста-

вуваат до околиската (градската) комисија за пла-
ти податоци за движењето на платите и за извршу-
вање на нормите. 

Сојузната и републичките комисии за плати: 
можат да ги определуваат стопанските организа-
ции кои и до нив ќе ги доставуваат тие податоци. 

Податоците за движењето на платите и за 
извршување на нормите се доставуваат месечно спо-
ред одредбите од ова упатство, а спрема образецот 
што е составен дел од ова упатство (образец Ш-

III. Месечно се доставуваат следниве податоци: 
1. Бројната состојба на работниците и службе-

ниците на последниот ден во месецот според кате-
гориите на стручноста, и тоа: 

а) во производство: 
— со платата по ефект 
— со платата по време 

б) во режија: 
— со платата по ефект 
— со платата по време 

Кога се утврдува бројната состојба во обѕир се 
земаат лицата што биле во работен однос со стопан-
ската организација на задниот ден во месецот за 
кој се поднесува извештајот, изземајќи ги лицата 
кои на тој ден с ^ наоѓале на болување преку 7 
дена и на платено и неплатено отсуство, како и 

' лицата отстранети од работа. 
( Кога се утврдува бројната состојба во обѕир не 
\ се земаат лицата што биле на работа на инвестици-
\ она изградба и на изградба на општествениот стан-

дард, како и на сличните работи што т изведат сто-
панските организации во своја режија. 

Податоците се земаат од исплатната листа за 
месецот за кој се поднесува извештајот и врз дено-
ва на документацијата на персоналната евиденција. 

Бројот на работници-дни и службеници-дни спо-
ред категориите на стручноста реализирани во ме-
сецот за кој се поднесува извештајот. 

Кога се пресметува бројот на работници"дни 
односно службеници"дни се земаат часовите поми-
нати на работа во текот на месецот во редовно ра-
ботно време, часовите на прекувремена работа на 
работниците (сметајќи ја и работата на работниците 
на дните на неделен одмор и на државни; и народни 
празници), дните на државни и народни празници 
за кои е исплатен надоместок, како и дните поми-
нати на годишен одмор. 

Податоците се земаат од ' исплатната листа за 
месецот за кој се поднесува извештајот. 

3. Исплатените плати според категориите на 
стручноста на работниците и службениците за ме-
сецот за кој се поднесува извештајот, и тоа: 

а) платите по ефект во редовно работно време 
и во прекувремена работа 

б) платите по време во редовно работно време 
и во прекувремена работа 

в) бројот на извршените ефективни работни 
часови во кои е реализиран вкупниот из^ 
нос на платите под а и б 

г) средно исплатените плати по ефективен ра-
ботен час 

Податоците се земаат од исплатените листи за 
месецот за кој се поднесува извештајот. ! 

Исплатените плати содржат покрај платите спо-
ред тарифните ставови пресметани по работниот ј 
ефект и по времето поминато на работа, и иоила- \ 
тенк плати за прекувремена работа на работниците ј 
(сметајќи ги и платите на работниците за работа на 
дните на неделен одмор и на државни и народни I 
празници), надоместоци за дните на државни и на- ј 
родни празници, како и надоместоци за годишен одмор. ј 

Во платите според претходниот став не влегу-
ваат: износите на материјалното осигурување за пр -
вите 7 дена болување, платите за прекувремена ра- Ј 
бота на службениците (сметајќи ги и платите на 
службениците за работа на дните на неделен одмор 
и на државни и народни празници), надоместоците 
за одвоен живот, надоместоците за платите за време 
на отстранување од работа, како и платите за дните 
на користење на платено отсуство. у ј 

4. Средно исплатената плата на работниците н , 
службениците според категориите на стручноста за1 ј 
периодот за кој се поднесува извештајот, и тоа: 1 

а) вкупно извршените ефективни работни ча- . 
СОБИ ОД почетокот на годината до крајот на? Ј 
месецот што му претходи: на месецот за КОЈ / 
се поднесува извештајот ,; 

б) вкупно исплатени плати за периодот под а) ; 

в) средно исплатената плата по ефективен ра -
ботен час за периодот игод а) ; 

Податоците се земаат од исплатните листи Здј 
периодот за кој се поднесува извештајот односно! 
од документацијата врз основа на која се составени 
исплатните листи. 

Исплатените плати се утврдуваат? врз сенова на 
истите елементи според кои се утврдуваат испла-
тените плати од точ. 3. 

5. Средното извршувана на нормите за месецот 
за кој се поднесува извештајот и од почетокот на 
годината до крајот на месецот што му претходи на 
месецот за кој се поднесува извештајот, и тоа: 

а) во границите на следните п-ооценти на из-
вршувањето 

до г120 
о 125 
и 130 
„ 140 

и повеќе 

до 90 од 116 
од 91 ДО 95 11 121 
м 96 П 100 П 126 
II 101 и 105 П 131 
И 100 „ НО Џ% 141 
М 111 11 115 
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ТАБЕЛА В - ИСПЛАТЕНИ ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
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Средно исплатена плата по 
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ТАБЕЛА Г - ПОТРОШЕНИ РАБОТНИ ЧАСОВИ 

1. Потрошени ефективни работни часови 
(вкупно (2+4) 

2. 
Потрошени ефективни работни часови 

на работни места и на работи каде 
се работи по норма 

6. 

3. 
Реализирани норма-часови на работни 

места и на работи каде се работи 
по норма 

6. 

4. 
Потрошени ефективни работни часови 
на работни места каде не се работи 
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5. Во редовно работно време 

6. Во прекувремена работа на работниците 
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У П А Т С Т В А (Грбот на образецот) 
ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ Н 

- Табела А - бројна состојба на работниците и службениците: 
Се внесуваат податоците од точ. 1 и 2 на у патеното, и тоа: 
Ад 1. бројната состојба на работниците и сл ужбениците на последниот ден во месецот за кој се 

поднесува извештајот. 
Ад 2. бројот на работници-дни односно сл ужбеници-дни се добива кога, реализираните часови 

поминати на работа во месецот за кој се поднесува извештај ќе се поделат со бројот 208. Како реали-
зиран-и часови се смета времето поминато на работа во редовно работно време и во прекув.ремен^ 
работа, без оглед на извршувањето на нормите. 
Табела Б — Исплатени плати на работниците и слу жбениците: 

Се внесуваат податоците од тон. 3 и 4 на уп атството. 
Ад 3. Исплатени плати на работниците и службениците за месецот за кој се поднесува 

извештајот. 
а) како извршени ефективни работни часови се сметаат часовите поминати на работа во 

редовно работно време и часовите на прекувремена та работа на работниците (сметајќи ја и работата на 
работниците на дни на неделен одмор и на држа вни народни празници), дните на државни и народни 
празници за кои е исплатен надоместок, како и дни те поминати на годишен одмор. 

б) платите за прекувремена работа реализирани по ефект и по време се искажуваат вкупно 
во еден; износ; 

в) средната плата по ефективен работен ч ас се добива кога збирот на платите реализирани 
по ефект и по време ќе се подели со соодветниот б рој на извршените ефективни работни часови. 

Ад 4. Средно исплатените плати на работи иците и службениците од почетокот на годината до 
крајот на месецот што му претходи на месецот за к ој се поднесува извештајот. 

Како извршени ефективни работни часови од почетокот на годината до крајот на месецот што 
му претходи на месецот за кој се поднесува изве штајот се подразбира збирот на ефективните работни 
часови од сите месеци опфатени со извештајот, ос вен од месецот за кој се поднесува извештајот. 
Табела В — Средно извршување на нормите. 

Се внесуваат податоците под точ. 5а и б од упатството. 
Ад 5.а) Средното извршување на нормите во границите на процентите на извршувањето се 

добива кога секој процент на извршувањето на нормите внатре на. границите ќе се помножи со бројот 
на работниците што го реализирал тој процент, а потоа сите умношци ќе се соберат и збирот ќе се 
подели со бројот на работниците чиешто извршување на нормите се следи: 
На пример: 

на извршу- број на % ^га извршува" % на извршу- број на работ- % на изврши 
вањето -вашето работниците њето вањето ниците 

91 10 910 101 10 1.010 
92 3 276 102 20 2.040 
93 2 186 103 25 2.575 
94 10 940 104 40 4.160 
95 10 950 105 30 3.150 

35 3.262 3.262 : 35 = 93,20 125 12.935 12.935 : 125=103,48 
Ад 5.6) Средното извршување на нормите в рз основа на реализираното извршување на нормите 

за целото претпријатие се добива кога умношците врз основа на кои е пресметан процентот на извр-
шувањето на нормите внатре на дадените граници ќе се соберат и збирот ќе се подели со вкупниот 
број на работниците чиешто извршување на нормите се следи: 
На пример; 

граници на % на извр- број на ра- 0/ извишување о распонот шувањето ботниците /0 н а извршување о 

91 до 95 93, 2 35 3.262 
101"до"105 103,48 125 12.935 

. Вкупно 160 16.197 16.197 :160 = 101,2 

Табела Г — Потрошени работни часови: 
Се внесуваат податоците од тон. 6 на упатс твото. 
Ад 6/1. Како извршени ефективни работни часови се сметаат ефективните работни часови 

реализирани во редовно работно време и во преку времена работа на работните места и на работите 
каде што се тзаботи по норма како и на работните м еста каде не се работи по норма (2 4). 

Ад 6/3. Реализираните норма часови се доб иваат кога процентот на извршувањето на нормите 
ќе се помножи со бројот на часовите на редовното работно време (8) и добивениот резултат ќе се 
подели со 100. 
. Табела Д — Исплатени плати и надоместоци од д обивката. 

Се внесуваат податоците од точ. 7 на упатството. 
. г ^—"" 1 """ " 

б) вкупно средно ^извршување на нормите за б) реализираните норма-часови на работните 
целата стопанска организација врз основа на извр- места и на работите каде се работи по^ 
шувањето под а), норма 

Податоците се земаат од оперативната евиден- в) потрошените ефективни работни, часови на 
ција на погонот односно на целата стопанска орга- работните места каде што не се работи по 
низација. норма, и тоа: 

При утврдувањето на средното извршување на - во редовно работно време, -
нормите се земаат во предвид само работниците што - во прекувремена работа на работниците, 
работат по норма Како потрошени ефективни работни часови се 

6. Потрошените работни часови, и тоа: земаат работните часови реализирани во редовно 
е) потрошените ефективни работни часови на работно време и во прекувремена работа како на ра-

работните места и на работите каде што се вотките места каде се работи по норма така и на 
работи но норма работните места каде не се работи по норма. 
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Ефективните работни часови и реализираните 
аорма-часови се земаат од документа,цијата на пого-
нот односно на целата стопанска организација врз 
основа на која е составена исплатната листа ,за ме-
сецон за кој се поднесува извештајот. 

7. Исплатените плати и надоместоци од добив-
ката на работниците и службениците, и тоа: 

а) пред расподелбата меѓу народниот одбор и 
стопанската . организација: 

— материјалното осигурување за првите 
7 дена болување 

— надоместоците за одвоен живот 
— премиите установени со сојузни прописи 
— премиите установени од страна на на-

родниот одбор на околијата (градот) 
б) од делот на добивката за плати: 

— премиите 
— предадените тарифни ставови 
— друго 

Податоците се земаат од исплатната листа за 
месецот за кој се поднесува извештајот и од доку-
ментацијата што служи за составување на исплат-

г ната листа. 
' IV. Стопанските организации со различни деј-
\ јао оти ги искажуваат податоците одвоено за секоја 
Иранка на дејноста и вкупно за целата стопанска 

' (Организација. 
Погоните со самостојно пресметување поднесу-

ваат извештај одвоено од претпријатието. 
хѕУ. Стопанските организации се должни подато-

ците да ги доставуваат најдоцна Ј 5 М Ѕ ^ ^ о истекот 
на месецот. 

Стопанските организации со индивидуално про-
г изводство) како и стопанските организации чиишто 
' погони или работилница се наоѓаат на подрачје на 
' повеќе околии, ги доставуваат податоците најдоцна 
20 дена по истекот на месецот. 

VI. 'Стопанските организации во трговијата (освен 
надворешната трговија) и угостителството, потоа за-
наетчиските дуќани и занаетчиските претпријатија 

' што го плаќаат учеството на околијата во добив-
ката во паушален износ, ги доставуваат податоците 
според ова упатство само ако го бара тоа комисијата 
за плати. 

VII. Објасненија за ова упатство ќе дава Соју-
вната комисија за плати во стопанството. 

VIII. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
фв применува од денот на влегувањето во сила на 
тарифниот правилник на стопанската организација 
и на донесувањето на општествениот план на око-
лијата (градот). 

Р. п. бр. 155 
17 мај 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Потпретседател, 
Светозар Вукмаловиќ, с . р. 

Секретару 
Вељко Зековиќ, с. р. 

222. 
Врз основа на одделот 3 главата XXV на СО-

ЈУЗНИОТ општествен план за 1956 година, а во врска 
(Со чл. 32 од Уредбата за организацијата и работе-

њ е т о на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
; на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1 од Одлуката за 
! овластување Одборот за стопанство да донесува ре-
, т ени ја по работите од надлежноста на Сојузниот 
; извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ стоки и КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и коефициенти 

за пресметување разликата во цените при увозот, 
што е составен дел на Решението за видовите стоки 

ш услуги и за висината на коефициентите за пре-
сметувана разликата во цените при увозот („Слу-
жбен! лист на ФНРЈ", бр. 50/54), се вршат следни до-
полненија: 

1. Во 1ранката 114 (црна металургија) по ред-
ниот број 11 се додава нов реден број На, кој гласи: 

„На. Гвоздена руда за фришовање — коефеци-
јент 1,00". 

2. Во гранката, 120 (хемиска индустрија) по ред-
ниот број 98 се додава нов реден број 98а, кој глисти: 

„98а. Пластични улошци за поштанске и шима 
сличне жигове, са прибором и пластичном бојом -
коефецијент 1,30". 

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

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 47 

16 мај 1965 година 
Белград 

Го застапува 
Претседателот на Одборот за 

стопанство, 
Добривоје Радосављевић, с. р. 

223, " 
Врз основа ш чл. 80 и 81 ст. 2 од Уредбата за 

организацијата, поодувањето и управувањето со Ју -
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕВИЗИЈА НА ПРОЕКТИТЕ НА ТЕЛЕГРАФ-
СКИТЕ и ТЕЛЕФОНСКИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ 
ОБЈЕКТИ И^ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР НАД ИЗВЕД-

БАТА НА ТИЕ ОБЈЕКТИ 
1) Ревизија на проектите на телеграфските и те-

лефонските инвестициони објекти место органите 
надлежни според општите прописи за ревизија на 
Проектите, вршат комисиите определени во смисла 
на одредбата од чл. 79 ст. 2 на Уредбата за органи-
зацијата, школувањето и управувањето со Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони. 

2) Надзор над изведбата на телеграфските и те-
лефонските инвестициони објекти, место органите 
надлежни според општите прописи за вршење на тој 
надзор, вршат претпријатијата на поштенскиот, те-
леграфскиот и телефонскиот сообраќај односно 
претпријатијата на телеграфскиот и телефонскиот 
сообраќај и Генералната дирекција на југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. 

3) Оваа наредба влегува во сила со. денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 4530 
11 мај 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

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

224. 
Врз основа на чл. 47 и 79 од Уредбата за орга-

низацијата, поодувањето и управувањето со Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, Управ-
ниот одбор на Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните, во согласност со соју-
зниот Држав,ен секретар за работи на народното 
стопанство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
^А ПРОЕКТИРАЊЕТО НА ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕ. 
ФОНСКИТЕ ПОСТРОЈКИ ЗА ЈАВНИОТ ТЕЛЕ-

ГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКИ СООБРАКАЈ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се регулира проектирањето 

на телеграфско-телефонските постројк,и хзредопреде-
лени за јавниот сообраќај. , - - . - - . т-
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Како телеграфско-телефонски постројки се сме-
таат телеграфско-телефонските линии, уредите, а-
ларатите и инсталациите. 

Член 2 
Проектирањето на телеграфско-телефонските 

постројки го вршат претпријатијата и бироите за 
проектирање на телеграфско-телефонските по-
стројки. 

Претпријатијата и бироите од претходниот став 
се основаат според одредбите од Уредбата за осни-
вање претпријатија и дуќани (,.Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53, 3(У54, 47/54). 

Претпријатијата на поштенскиот, телеграфски-
от и телефонскиот сообраќај и претпријатијата на 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај можат за 
своите потреби да осниваат бирол за проектирање 
телеграфско-телефонски постројки како свои по-
гони. 

Претпријатијата за производство и поставана 
на телеграфско-телефонски постројки можат да 
имаат бирои за проектирање како свои погони. 

Претпријатијата и бироите од овој член работат 
под раководство на овластени п р о е к т а н т 
II. Здобивање со овластеното и престанок на овла-
стението за проектирање и делокруг на проектан-

тите 
Член 3 

Проектирање на телеграфско-телефонските по-
стројки во претпријатијата, бироите и погоните од 
претходниот член можат да вршат проектантите 
што имаат овластевме за проектирање. 

Со овластен и е го за проектирање се здобива со 
запишување во списокот на проектантите за проек-
тирање на телеграфско-телефонеки постројки, а на 
начинот пропишан со овој правилник. 

Овластение за проектирање може да добие лице 
што ќе докаже: 

1) дека е државјанин на ФНРЈ; 
2) дека е дипломиран инженер на електроте-

хничката струка — отсекот за телекомуникации или 
дипломиран техничар на техничко средно учили-
ште за електроврски; 

3) дека го положило пропишаниот стручен ис-
пит пред надлежна комисија, ако не е ослободено 
од полагањето на стручниот испит според пропи-
сите што важат; 

4) дека работело по завршеното училиште на 
работи од својата струка, и тоа: 

а) инженерите на електротехничката струка 
телекомуникација — барем 4 години, а од тоа на ј -
малу 2 години на поставана и одржување на теле-
графски-те л ефон ски постројки; 

б) техничарите на електротехничката струка — 
телекомуникација, - барем 5 години, а од тоа н а ј -
малу 3 години на поставање и одржување на теле-
графско-телефонски постројки; 

5) дека има потполна деловна способност; 
6) дека против него не е изрекната казната 

ограничение на граѓанските права или казната за-
брана да се занимава со занимањето на проекти-
рање на телекомуникациите, односно дека тие ка-
вни, ако биле изрекнати, престанале. 

Член 4 
Списокот на проектантите за проектирање на 

телеграфско-телефонски постројки го води репу-
бличкиот државен секретаријат за работи на сто-
панството. 

Член 5 
Молбата за запишување во списокот на проек-

тантско му се поднесува на републичкиот државен 
секретаријат за работи на стопанството преку над-
лежното претпријатие на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај. Со молбата се 
поднесуваат во заверен препис сите од надлежните 
органи издадени исправи со кои се докажува дека 
молителот ги ,исполнил пропишаните услови во чл. 
3 од овој правилник. 

Решението за. запишување во списокот на про-
ектантите го донесува републичкиот државен се-
кретаријат за работи на стопанството на чијашто 
територија молителот има живеалиште, 

Во решението со кое се позволува запишува-
њето во списокот на проектантите мораат да се 
наведат работите за кои се дава овластението. 

Член 6 
Во списокот на проектантите се внесуваат след-

ниве податоци: 
1) името, татковото име и презиме, местото на 

живеење и поблиската адреса на овластениот про-
ектант; 

2) називот на претпријатието односно устано-
вата во којашто е на работа проектантот и работата 
што ја врши; 

3) факултетот или училиштето што го завршил 
проектантот и датум кога е издадена дипломата., 
како и назив на факултетот (училиштето) што ја 
издал дипломата; 

4) името на органот пред кој проектантот го 
положил стручниот испит и датум на исправата за 
положениот испит, односно името на органот и број 
и датум на решението со кое е ослободен од пола-
гање на стручниот испит; 

5) колку време и на кои работи проектантот 
работел по завршениот факултет односно учили-
штето, име на органот и датум на исправата со која 
се докажува тоа; 

6) бројот, датумот и содржината на уверението 
што му е издадено на молителот (чл. 7). 

Член 7 
По запишувањето во списокот на проектантите 

републичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството му издава на молителот за тоа Увере-
ние во кое мораат да бидат наведени работите за 
кои се дава овластението. 

Член 8 
Никој не може да ги врши работите на овла-

стен проектант додека не биде воведен во списов 
кот на проектантите. 

Член 9 
Овластението за проектирање престанува: 
1) со бришење од списокот врз основа на ба-

рање од овластениот проектант; 
2) со губиток на државјанството на ФНРЈ; 
3) со губиток на потполната деловна способност^ 
4) со осудување на казната огралинеине на гра-

ѓанските права или на казната забрана да се зани-
мава со занимањето на проектирање телекомуни-
кации, за време додека таа казна трае. 

Бришењето од списокот на проектантите го вр-
ши органот што го води списокот по барање од 
запишаното лице (точ. 1), или штом ќе разбере дека 
настапил некој од случаите од точ. 2—4 на прет-
ходниот став. 

Член 10 
Инженерите на електротехничката струка — н а 

отсекот за телекомуникации како овластени про-
ектанти можат да изработуваат проекти за сите 
телеграфско"телефонски постројки. 

Дипломираните техничари на техничко средно 
училиште за електроврски како овластени проек-
т а н т можат да изработуваат проекти за сите теле-
графско-телефонски постројки, освен на генерал-
ните инвестициони програми на телеграфско-теле-
фонските постројки, на проекти за меѓумесни каб-
лови, на проекти за УКТ врски, на проекти на 12-та 
и повеќе-канални системи и на проекти на е ми си-
он и радио-постројки. 9 

III. Изработка на проектен елаборат 
Член И 

Проектите се изработуваат за поставање нови 
к за реконструкција на те л е граф с к о- те л ефсн ските 
постројки што постојат. 
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Проектирањето на телеграфско-телефонските 
постројки опфаќа изработка на претпроект и на 
проект. 

Член 12 
Претпроектите односно проектите се изработу-

ваат врз основа на одобрената инвестициона про-
грама според Уредбата за изработка и одобрување 
на инвестиционата програма („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54). 

Претпроектите и проектите од претходниот став 
мораат да бидат во согласност со генералниот урба-
нистички план односно со основните поставки од 
Основната уредба за генералниот урбанистички 
план („Службен лист на ФНРЈ", бр. 78/49). 

Член 13 
Претароектот е елаборат врз основа на КОЈ се 

определува најповолното решение, како во технич-
ки така и во економски поглед. 

Претпроектот, по потреба-, се работи со повеќе 
варијанти и се разработува така што од него це-
лосно да се гледа концепцијата на техничкото ре-

ш е н и е и приближната вредност на телеграфско-
! телефонската постројка, 
'л Член 14 

Претпроектот содржи: 
1) барање на инвеститорот за изработка на 

^ 6 Т 2 ^ Р ^ и б л и ж н а претсметка на чинењето според 
видовите на работите и вкупно; 

3) груба статичка пѕредсметка на упоришта^ и 
) конструкциите чиишто димензии и карактеристики 
ј не постојат во техничките прописи за телеграф-
; ско-телефонските постројки; 

4) Технички извештај со економско-техничка 
упоредба на варијантите и предлог за избирање ! најповолна варијанта. 

Член 15 
? Проектот е елаборат со кој подробно се разра-

ботува техничкото решение на телеграфско-теле-
'фонската постројка. лтт , - л 

Проектот се изработува врз основа на одобре-
В И 0 ' п Ѕ е т о т ^ е б а да биде разработен така што од 
него да може неоомнително да се утврди: претсмет-
к а т а вредност, видовите и к ^ и ч и н ^ матери-
1али, в и д е в т е и обемот на работите, трансмисио-

податоци што се однесуваат за квалитетот на 
отпејувањето, конструкцијата и стабилноста на 
телеграфско-телефонската постр-ојка. 

Член416 
" 1 Проектот содржи: 

1) одобрен претпроект; ^ 2) ситуациони план на телеграфско-телефон-
С К ^3) т е х ^ ч к и ' планови (нацрти и скици) во згодни 
измери , со означени коти на димензии и со други 
м е р к и за сите работи што треба да се извршат на 
телеграфско-телефонската постројка; 

4) статичка предсметка на телеграфско-теле-
фонската постројка; „„ 

5) предсметка и претсметка на сите видови ра-
б о т и со поединечни цени и со опис на сите занает-

одделни и општи услови 
З а Т о Ѕ Г / Ѕ ^ услови за организацијата 
на работата, како и услови за изведба на претход-
ни, приготвителни и завршни работи. 

Член 17 % 

Изработка на претпроект и на проект можат да 
вршат проектните претпријатија и проектните би-
рои преку своите надворешни соработници. 

Надворешните соработници мораат да ги испол-
нуваат условите предвидени за овластените проек-
т и (ч л. 3 од овој правилник) и не можат да би-
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дат службеници на проектното претпријатие или 
Лиро чиишто се надворешни соработници, 

Односот меѓу надворешниот соработник и про^ 
ектната организација се регулира со договор, 

Член 18 
Проектите на телеграфско-телефонските по-

стројки што се приклучуваат на телеграфската л 
телефонската мрежа за јавен сообраќај, независна 
од тоа кому припаѓаат, се изработуваат според од-
редбите од овој правилник. 

Член 19 
Претпроектот односно проектот мора да биде 

спремен така што неговите составни делови што 
подобро да се запазат, полесно да се користат и ДФ 
не можат да се заменат. 

Член 20 
Одредбите од овој правилник се применуваат и 

за изработка на претпроекти и проекти за рекон-
струкција на телеграфско-телефонските постројки 
што постојат. 

IV. Ревизија на претпроектите и проектите 
Член 21 

На ревизија се подложни претпроектот и про^ 
ектот. 

Со ревизијата на претор оектот сестрано се ис-
питува економската оправданост и се утврдува ис^ 
правноста на техничкото решение на телеграфско-
телефонските постројки. 

Со ревизијата на проектот сестрано се испитува 
и утврдува техничката правилност на решенијата 
дадени во проектот. 

Член 22 
Претходната ревизија на претпроектите и на 

проектите на телеграфско-телефонските постројки: 
во смисла на чл. 79 ст. 2 од Уредбата за организа-
цијата, школувањето и управувањето со Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони ја вршат ре -
визионите комисии црн претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и 
при претпријатијата на телеграфскиот и телефон-
скиот сообраќај. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
комисијата, на Генералната дирекција врши прет-
ходна ревизија на претпроектите и проектите на1 
следниве објекти: 

1) на телеграфско-телефонските воздушни лич 
нил и водови од I ред, на сите меѓумесни каблови, 
потоа на меѓународните телеграфско-телефонскитв 
линии, како и на оние што минуваат низ подрачја 
на две или повеќе претпријатија на поштенскиот^ 
телеграфскиот и телефонскиот сообраќај; 

2) на автоматски телефонски централи; 
3) на меѓународните телефонски централи во 

местата со автоматска телефонска централа; 
4) на автоматските и рачните телеграфски цен-

трали; 
5) на 3, 12 и 15 — канални телефонски системи 

со носечки струи, а на телеграфско-телефонските 
линии од I ред и на меѓународните сите системи со 
носечки струи; 

6) на телеграфските системи со носечки струи; 
7) на уредите со усмерени радиобранови вклу-

чувајќи ги тука и телефонските и телеграфските 
уреди со носечки струи, што треба да работат по 
нив; 

8) на радиотелеграфските и телефонските по-
стројки; 

9) на телефонските мрежни групи; 
10) на месните кабловски мрежи со капацитет 

500 и повеќе приклучоци. 
Член 23 

Комисијата за ревизија на проектите в соста-
вена, од претседател и секретар, како и од потребен 
број членови. 
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Претседателот, секретарот и членовите на ко-
мисијата мораат да бидат стручњаци за телеграф. 
ско-телефонски постројки. 

Во комисијата за ревизија на проектите влегу-
ваат, по потреба, и претставници на Југословен-
ската н-ародна армија, на републичкиот и сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, на 
лротивавионската заштита, на инспекцијата на тру-
дот и на другите инспекции. 

Ревизионата комисија ја определува управниот 
одбор на Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните односно управниот одбор на 
претпријатието на поштенскиот, телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај при кое постои комисијата. 

Член 24 
Составот на комисијата за . ревизија мора да 

биде стручен по проблематиката на претпроектот 
односно проектот што се ревидира. 

Член 25 
Член на комисијата за ревизија не може да 

биде лице што работело на проектот односно лице 
што е во работен однос со испорачачот на проектот 
што се ревидира. 

; Член 26 
При ревизијата на ггретпроектот и проектот при 

работата на комисијата по потреба присуствува 
проектантот и претставник на инвеститорот. 

Член 27 
Ј По извршената ревизија на претпроектот или 
проектот комисијата донесува решение со кое го 
одобрува или одбива претпроектот или проектот 
или става забелешки и му го враќа на инвестито-
рот за да изврши измени. 

'Комисијата е должна да изврши ревизија на 
проектот најдоцна во срок од 30 дена од денот на 
приемот на целиот проектен елаборат. 

Член 28 
Против решението на комисијата за ревизија 

на претпроектот и проектот при претпријатијата на 
поштенскиот, телеграфскиот и^ телефонскиот соо-
браќај, на претпријатијата на телеграфскиот и 
телефонскиот сообраќај и при Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните, може 
да му се изјави жалба на генералниот директор на 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена по 
приемот на решението, прек.у комисијата што го 
донесла решението. 
V. Склучување на договор за изработка на прет-

проект односно проект 
Член 29 

За изработка на претпроект и проект проект^ 
ната организација склучува договор со инвести-
торот. 

За склучување на договорот за изработка на 
претпроект и проект со странски проект анти по-
требно е одобрение од сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на народното стопанство. 

Член 30 
Договорот за изработка на претпроект и проект 

мора да ги содржи следниве податоци: 
1) назив на нарачачот; 
2) назив на проектната организација; 
3) име на овластениот проектант; 
4) вид и големина на телеграфско-телефонска-

та постројка; 
5) цена за изработка на проектниот елаборат и 

начин на плаќањето; 
6) срок за изработка. 
Странките можат да ,предвидат и договорни 

казни за случај на неисполнување на обврските од 
договорот, како . и други услови на договорот. 

Член 31 
Инвеститорите се должни при склучувањето на 

договорот да и? ги стават на располагање на про-
ектната организација сите елементи потребни за 
Изработка на п о е т о т . 

Член 32 I 
Претпроектот односно проектот ги потпишуваат 

и за нив одговараат овластените проектант 
Лицата што учествувале во изработката и те-

хничката обработка на претпроектот односно про-
ектот, како и лицата! што извршиле сметковна џ 
техничка контрола, исто така го потпишуваат прет^ 
проектот односно проектот. 
I VI. Преодни и завршни одредби 
I Член 33 

Проектните организации што постојат Кои ^е 
занимаваат и со проектирање на телеграфско-тел 3 -
фоневи постројки! за јавниот сообраќај ќе го согла-
сат своето работење со овој цравишниќ во еро?! од 
90 дена по неговото влегување во сила). 

Член 84 
По исклучок од одредбата од чл. 8 ст, 8 тон. 8 

од овој правилник, овластени проектант можат да 
бидат и сите оние дипломирани! инженери и дипло? 
мир ани техничари на електротехничката!, електро% 
машинската и машинската струка што до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник: поминал% 
на практични работи на телекомуникации! најмала 
10 години, ако ги исполнуваат условите од чл, е 
ст. 8 точ^ 1, 3, 5 и 6 од овој правилник, 

Член 85 
Овој правилник влегува во сила 

објавувањето во „Службениот лет на Ф1 
Бр, 2077 

28 Јануари 1955 година 
Белград 

Претседател на Управниот, Одбор, 
Генералната дирекција на Пошт" 

телеграфите и телефоните^ 
ѓорѓе Бал мазови^, о. р. 
Согласен, 

Др-жавен секрета.р 
за работи! на народното стопанство, 

Ивица Гретиќ, с. р. 

У К А З И 

Претседателот на Републиката врз основа да) 
чл, 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог ОЈјЈ 
Државниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

ЛИБИЈА 
I 

Се назначува V, 
Марко Никезиќ, вонреден пратеник и ополно- : 

мошен министер на! ФНРЈ во Египет за вонреден Џ 
ополномоштен министер на Федеративна Народна 
Република Југославија во Либија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ш 

го изврши овој уиае. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш., 

У. бр, 6 
15 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Република-та^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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Претседателот на Републиката врз основа на 
чл 71 тон. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Држаниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ШВЕДСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-

СТЕР НА ФНРЈ ВО ШВЕДСКА 

I 
Се отповикува: 
Др Дарко Чернеј од должноста вонреден прате-

ник и ополномошен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Шведска. 

И 
Се назначува: 
Макс Баќе, досегашен вонреден пратеник и 

ополномошен министер на ФНРЈ во Јапонија за 
вонреден пратеник и ополномошен министер на Фе-
деративна Народна Република Југославија во 
Шведска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
15 април 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГА. 

ШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОДО Л ПОМО-
ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ФИНСКА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШТЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
ФИНСКА 

I 
Се отповикува 
Др Славко Зоре, од должноста вонреден прате-

ник и ополномоштен министер на Федеративна На-
родна Република Југославија во Финска. 

II 
Се назначува 
Мирко Сарделиќ, досегашен ополномошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи за вонреден пратеник и ополномоштен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Финска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 10 
30 април 1955 година 

Белград 
Претседател на РепуСликата^ 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
-чл 71 тон. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДНИОТ 
ПРАТЕНИК И ОПОЈШОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ЈОРДАН И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-

СТЕР НА ФНРЈ ВО ЈОРДАН 
I 

Се отповикува 
Михајло Јаворски, од должноста вонреден пра-

теник и ополномошен министер на . Федеративна 
Народна Република Југославија во Јордан. 

II 
Се назначува 
Др Славко Зоре, вонреден пратеник и ополно-

моштен министер на ФНРЈ во Сирија и за вонреден 
пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Јордан. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
27 април 1955 година 

. Белград 
Претседател на Републиката, 

. Д^гип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл, 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ДОСЕГАШНИОТ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР ИТА 
ФНРЈ ВО ФРАНЦУСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
НОВ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСА-

ДОР НА ФНРЈ ВО ФРАНЦУСКА 

I 
Се отповикува 
Срђан Прица, од должноста вонреден и ополно-

мошен амбасадор на Федеративна Народна Репуб-
лика Југославија во Француска. 

II 
Се назначува 
Др Алеш Беблер, досегашен државен потсекре-

тар за надворешни работи за вонреден и ополно-
моштен амбасадор на Федеративна Народ,на Репуб-
лика Југославија во Француска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 11 
4 мај 1955 година 

Белград 

Претседател на Републиката^ 
Јосип Броз-Гито, с. џ. 
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Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ДОСЕГАШНИОТ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ 
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ГРЦИЈА 
I 

Се отповикува 
Радош Јовановиќ, од должноста вонреден и о-

полномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Грција. 

II 
Се назначува 
Миша Павиќевиќ, досегашен вонреден и опол-

номошен амбасадор на ФНРЈ во Турција за вон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Грција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 12 

6 мај 1955 година 
Белград 

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

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 9 од Уставниот 

закон и точ. I под 4) од Одлуката за овластување 
Координациониот одбор да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет, а во врска со чл. 32 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Сојузниот извршен совет, 
Координациониот одбор на Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И ПРЕМЕСТУВАЊЕ НА ВИ-

ШИ СЛУЖБЕНИЦИ 
1. Срган Прица, досегашен амбасадор на ФНРЈ 

во Париз, се назначува за државен потсекретар во 
Државниот секретаријат за надворешни работи; 

2. Јово Капичиќ, досегашен потсекретар во со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни рабо-
ти, се назначува за државен советник во Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи; 

3. Никола Чобељиќ, државен советник на Со-
јузниот завод за стопанско планирање, се назначу-
ва за заменик на директор на Сојузниот завод за 
стопанско планирање; 

4. Инж. Јоже Валентинчич, државен советник 
на сојузниот Државен секретаријат за работи на 
народното стопанство, се преместува во Сојузниот 
завод за стопанско планирање; 

5. Леон Рип, советник на Сојузниот завод за 
стопанско планирање, се назначува за државен со-
ветник во Сојузниот завод за стопанско планирање; 

6. Инж. Виктор Корошец, советник на Соју-
зниот завод за стопанско планирање, се назначува 
за државен, советник во Сојузниот завод за сто-
панско планирање; 

7. Инж. Џемал Драче, советник, досегашен на-
чалник на Одделението за селско-стопанство на 

Заводот за стопанско планирање на НР Босна и 
Херцеговина, се назначува за државен советник во 
Сојузниот завод за стопанско планирање; 

8. Блажо Радуновиќ, досегашен директор на 
Претпријатието за увоз и извоз на опрема „Инвест-
импорт", се назначува за директор на Управата на 
државни материјални запаси; 

9. Антон Роб, советник во Секретаријатот за 
прашања на трудот и работните односи на Соју-
зниот извршен совет, се назначува за сојузен ин-
спектор на трудот. 

Сојузен извршен совет 

Б. бр. 1553 
29 април 1955 година 

Белград 
I; оетседагсел 

на Координациониот одбор, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Врз основа на точ. 3 од Решението за оснивање 
на Сојузниот завод за проучување училишни ш про- -
светни прашања и точ. I под 4) од Одлуката за овла-
стување Координациониот одбор да донесува реше-
нија по работите од надлежноста на Сојузниот из-
вршен совет, а во врска со чл, 32 од Уредбата за 
организацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет, Координациониот одбор на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ 
ЗАВОД ЗА ПРОУЧУВАЊЕ УЧИЛИШНИ И ПРО-

СВЕТНИ ПРАШАЊА 
Се назначува за директор на Сојузниот завод за 

проучување училишни и просветни прашања Јосип 
Лукатела, досегашен помошник на секретарот на 
Советот за просвета и култура на Народна Репу-
блика Хрватска. 

Сојузен извршен совет 

Б. бр, 1577 
14 мај 1955 година 

Белград 
За Претседателот 

на Координациониот одбор 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Алексадар Ранковиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републико -Срби-

је" во бројот 23 од 6 април 1955 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за надоместувањата, наградите и платите за посто-
јаните функции на народните (пратеници на На-
родната скупштина на НР Србија; 

Уредба за дополненија на Уредбата за Држав-
ниот секретаријат за работи на општата управа и 
за буџет; 

Решение за определување тарифа за употреба 
на локомотивската вуча на Стилскиот канал; 

Исправка на Законот за завршната сметка на 
НР Србија (Републичката завршнггтметка) за 1953 
година; ^ 

Исправка на Општествениот план на НР Срби-
ја за 1950 ^годи-на. 
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Во бројот 24 од 9 април 1965 година објавува: 
Закон за социјалните установи. 
Во бројот 25 од 12 април 1955 година објавува: 
Закон за заштита на добитокот од заразните 

болести ка ј добитокот; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Ловот; 
Закон за месниот самопридонес; 
Одлука за процентот на годишниот данок на 

доход од селско-стопанските домаќинства што ќе 
се наплатува во другото тримесечје на 1955 година; 

Одлука за највисокиот процент на учеството 
на седиштето на градежните претпријатија во до-
бивката на градежните претпријатија; 

Одлука за определување нивото на платите за 
самостојните проектни организации во 1955 година; 

Решение за дополнение на Решението на Вла-
дата на НРС ВС бр. 494/48 за определување месн.ите 
народни одбори за заверка на потписи, ракописи 
и преписи. 

Во број,от 26 од 16 април 1055 година објавува: 
Закон за задолжително испраќање деца во учи-

лиште; 
Упатство за определување подрачјето и за ор-

ганизацијата и работењето на техничката секција 
за патишта. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕН ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народине Ре-
публико Хрватске во бројот 16 од 8 април 1955 го-
дина објавуваат: 

Решение за прогласување Домот за народно 
здравје на Државниот секретаријат за внатрешни 
работи на НР Хрватска за установа со самостојно 
финансирање; 

Решение за прогласување Климатското леку-
валиште Плешивица на Државн.иот секретаријат 

,за внатрешни работи на НР Хрватска за установа 
со смостојно финансирање; 

Решение за прогласување Климатското леку-
валиште Фужине на Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на НР Хрватска за установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за оснивање Апотеката на Државниот 
секретаријат за внатрешни работи на НР Хрватска 
како установа со самостојно финансирање; 

Упатство за измена и дополнение на Упатството 
за начинот на финансирањето и финансиското ра-
ботење во здравствните установи на подрачјето на 
НР Хрватска. 

Во бројот 17 од 15 април 1955 година објавуваат: 
Одлука за начинот и постапката за утврдување 

данокот на доход во постојан из-нос; 
Одлука за највисоките продажни цени на дрво-

то на пен,ушка на подрачјето на НР Хрватска за 
1955 година; 

Наредба за определување народните одбори што 
осниваат комисии за полагање испити за квалифи-
циран и висококвалифициран работник, на текстил-
ната индустрија; 

Попис на постојаните судски толкувачи на под-
рачјето на НР Хрватска. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народно Републико С л овени ј е" 
во бројот 13 од 7 април 19551 година објавува: 

Уредба за оснивање Економски институт на НР 
Словенија во Љубљана; 

Решение за болницата за туберкулоза ,на Гол-
ник како здравствена установа со самостојно фи-
нансирање;, 

Решение за престанок на работата на окружните 
а нтитуберкулозни диспанзери; 

Решение за оснивање пазаришни инспекции во 
градските општини со одделни права; 

Решение за припојување болн.ица,та за туберку-
лоза во Сеножечка кон болницата за туберкулоза во 
Сежана; 

Решение за дополнение на Решението за осни-
вање финансиска инспекција^ во градските општи-
ни со одделни права; 

Решение за надокнада на штетата за дивина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВЦИ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 6 од 26 март 1955 година 
објавува: 

Уредба за постапката за оценка на хабилита-
ционитв работи за звањето универзитетски на-
ставник; 

Одлука за начинот на користење и управување 
со средствата на Републичкиот фонд за унапреду-
вање на селското-стопанство за 1955 година; 

Одлука за утврдување критериумот кои око-
лини ќе се сметаат како економски недоволно раз-
виени, 

Решение за видовите добиток за кој нема да 
се одобрува инвестициони заеми од средствата на 
општиот инвестиционен фонд; 

Наредба за измена на Наредбата за висината 
на надоместувањето на трошоците за храна и но-
ќевање на судиите поротници; 

Наредба за продолжување на важноста и за 
измените и доше лиени јата на Наредбата за задол-
жителното бележење на свињите и за отстрану-
вање на чумата к а ј свињите; 

Наредба за продолжување важноста и за изме-
ните V, дополненијата на Наредбата за задолжи-
телното с н е ж е њ е на птици и за отстранување на 
чумата к а ј кокошките; 

Наредба за составот на испитните комисии за 
возачите на моторни возила и за висината на награ-
дата на членовите на комненјите; 

Измена во пописот на постојаните судски тол-
кувачи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

218. Одлука за дополнување на Одлуката за 
определување делот на девизните сред-
ства што стопанските организаци,и ќе и го 
продаваат на Народната банка на ФНРЈ 
и основот по кој ќе се откупува овој дел 329 

219. Одлука за купувањето и за продажбата 
на сурова кожа и волна на аукциите — 

220. Упатство за исплата на аконтациите на 
платите на стопанските организации — 

221. Упатство за податоците што ги доставу-
ваат стопанските организации до комисии 

иге за плати во стопанството 

222. Решение за дополнение на Списокот 
за видовите стоки и коефициенти за пре-
сметување разликата во цените при увозот 

223. Наредба за ревизија на проектите на те-
леграфските и телефонските инвестици-
они објекти и за вршење надзор над из-
ведба 1^ на тие објекти 

224. Правилник за проектирањето на телегра-
фско-телефонските постројки за јавниот 
телеграфско-телефонски сообраќај 
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