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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕ-
НИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И ОКОЛИИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Оп-
штиот закон за уредување на општините и околиите 
што го усвои Сојузната народна скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 8 јули 1957 година, 

П. Р. бр. 9 
10 јули 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна^ скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОПШТИОТ 

ЗАКОН ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОПШТИНИТЕ И 
ОКОЛИИТЕ 

Член 1 
По членот 19 се додава нова глава II под наслов 

„П. Состав на народните одбори и избор и отповик 
на одборниците", нов оддел над новиот член 20 под 
наслов „а) Состав" и нови членови 20, 21, 22 и 23, 
коди гласат: 

„Член 20 
Народниот одбор на општината го сочинуваат 

општински собор и собор на производителите. 
Народниот одбор на око ли j ата го сочинуваат 

околиски собор и собор на производителите 
Општинскиот собор и околискиот собор се прет-

ставнички тела на сите граѓани во општината од-
носно око ли j ата. 

Соборите на производителите на народниот од-
бор на општината и на народниот одбор на околи-
јата се претставнички тела на производителите за-
послени во производството, транспортот и тргови-
јата на подрачјето на општината односно око лиј ата, 
кои во соборот се претставени сразмерно со своето 
учество во општествениот производ на општината 
односно околината, 

Член 21 
Народните одбори се избираат на четири го-

дини. , 
Ростојаеието на времето меѓу денот на изборите 

за едниот и за другиот собор на народниот одбор 
не може да биде подолго од петнаесет дена. 

Член 22 
Бројот на членовите на општинскиот и околи-

скиот* собор и на соборот на производителите на 
народниот одбор на општината и на околната се 
определува со закон на народна република во 
следните општи граници: 

1) општинскиот собор има од 15 до 70 членови; 
2) околискиот собор игла од 40 до 100 членови; 
3) бројот на членовите на соборот на произво-

дителите не може да биде помал од три четвртини; 
ниту поголем од вкупниот број на одборниците на 
општинскиот односно околискиот собор. 

Во границите определени со овој и со републич-
ки закон бројот на одборниците на секој собор на 
народниот одбор на општината и на око ли j ата се 
определува со статутот на општината односно око-: 
лиј ата. _ -

Член -23 
Општинск.иот и околискиот собор и соборот на 

производителите на народниот одбор на општината 
односно .око ли j ата рамноправно учествуваат во до-, 
не су в ањ ето на сите одлуки и други акти на на-, 
родниот одбор на општината односно околината што 
се однесуваат на расподелбата и употребата на вич 

• шокот на трудот и на другите стопански работи. 
Членовите на општинскиот односно околискиот-

собор и членовите на- соборот на производителите 
н,а народниот одбор на општината ,односно околи-
ната на заедничка седница вршат избор на органи 
на народниот одбор и други со закон определени, 
избори и назначувања на службеници од надлежно-.-
ста на народниот одбор. 

Во поглед на делокругот на општинскиот собор 
и на соборот на производителите на народниот од-
бор на општината согласно важат одредбите од. 
чл. 40 до 50 на Општиот закон за народните одбори." 

Член 2 
Ilo новиот член 23 се додава нов оддел под на-

слов: ,,б) Избирање" и нови членови 24 до 45. кои 
гласат: 

„Член 24 
Одборниците за општинскиот собор ш избираат 

граѓаните на општината врз основа на општо, еднак-
во и непосредно изборно право. 

Одборниците за соборот на производителите на. 
народниот одбор на општината непосредно ги изби-
раат производителите запослени на подрачјето на 
општината што уживаат избирачко право. 

Член 25 
Одборниците за околискиот собор ги избираат 

од редот на своит,е членови општинските собори на; 
општините на подрачјето на околината. 

Одборниците за соборот на производителите на. 
народниот одбор на околината ги избираат члено-
вите на соборот на производителите на народниот 
одбор на општината избрани во соодветната про- -
изводителна група (изборно тело) од редот на чле-
новите на изборното тело. 

Член 26 
Избирањето на одборници за соборите на про-

изводителите на народните одбори на општините и 
околиите се врши по производителите групи. 

Производителите групи се: 
1) групата на индустријата, трговијата и зана-

етчиството, која ги опфаќа работниците и службе-
ниците запослени во индустријата, рударството, шу-
марството, градежништвото, транспортот, поштен-
с к и т е л erp афеко-те л ефонскзта служба, трговијата, 
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угостителството, комуналната дејност и занаетчи-
ството, како vi занаетчиите; 

2) групата на селското стопанство, која ги оп-
фаќа земјоделците што се членови на земјоделски 
задруги и чле-новите на нивните дом-аќинства што 
се занимаваат со земјоделство, работниците и слу-
жбениците на ,земјоделските стопанства, работни-
ците и службениците на, земјоделските задруги и 
другите селсхостотнски работници. 

Од вкупниот број на членовите на соборот на 
производителите на народниот одбор на општината 
односно сколи j ата- во секоја производ ителна група 
с.е избира оној број одборници што му е сразмерен 
на учеството на групата во вкупниот општествен 
производ Hej општината односно сколи j ата утврден 
опрема последните званични податоци за извршу-
вањето е а општествениот план на општината од-
носно околината/ за претходната година, 

Производителската група која спрема своето уче-
ство во вкупниот општествен производ на општи-
ната односно околната не би можела да избира 
ниеден одборник, има право за соборот на произво-
дителите да избира еден одборник. 

Член 27 
Никој не може да биде истовремено член на 

двата собора на ист народен одбор. 
Член 28 

Избирањето на од-борници за соборите на народ-
ниот одбор на општината се врши по изборни еди-
ници. 

Изборните единици за избирање одборници за 
општинскиот собор се формираат така што, по пра-
вило. секое место (село, населба) сочинува посебна 
•изборна единица. Во поголеми места можат да се 
формираат повеќе изборни единици. 

Изборните единици за избирање одборници за 
соборот на производителите опфаќаат, по правило, 
•една или повеќе стопански организации, од иста 
з/fara од, сродни гранки или области на стопанството 
во соодветната производителна група. Во рамките 
на една стопанска организација можат да се фор-
мираат две или повеќе изборни единици. 

Член 29 
Одборници^ на општинскиот" собор ги избираат • 

г р а ѓ а н ч е »si Федеративна Народна Република Ј у -
гослаЈвија што се запишани во избирачкиот список 
на подрачјето на општината. 

Право да бидат избирани во општинскиот собор 
имаат сите граѓани на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија што уживаат избирачко право. 

Член 30 
О^борниците за соборот на производителите на 

народниот одбор на општинава ги избираат во 
рамките на својата производителна група произво-
дителите запослени на подрачјето на општината 
што имаат избирачко право според Законот за из-
бирачките списоци. 

Право да биде избиран во соборот на произво-
дителите на народниот одбор на општината има се-
кој производител што и припаѓа на производител-
о т ^ група во која се избира одборник и кој ужива 
•избирачко право според Законот за избирачките 
списоци. За одборник во соборот на производителите 
на народниот одбор на општината може да биде 
избиран и функционер на синдикална или задружна 
организација кој за функционер е избран од про-
изводителите. 

Член 31 
Бројот еа одборниците што ти избира секоја 

производители а група го утврдува околината из-
бореа комисија. 

Во рамките на секоја производители група 
одборкицита за соборот на производителите на на-
родниот одбор на општината се избираат по нор-
.мата еден одборник иа еднаков број производители, 

Член 32 
Гласањето за избор на одборници за соборот на 

производителите на народниот одбор на општината 
се врши на избирачките места што се формираат 
so стопанските о-рганизации. 

^-Jtfcfjji 
Кандидати за избор на одборници за општин-

скиот собор можат да предлагаат како избирачи-
те на собирите на избирачите, така и 50 избирачи 
со поднесување на писмена кандидатура. 

Кандидати за избор на одборници за соборот 
на производителите на народниот одбор на општи-
ната можат да предлагаат како избирачите на 
собирите на избирачите по стопанските организа-
ции, така и 50 избирачи со поднесување на, писмена 

. кандидатура.. 
Член 34 

Собирите на избирачите заради предлагање 
кандидати се одржуваат по изборни единици. 

Ако изборната единица за избирање одборници 
за .општинскиот собор опфаќа две, или* повеќе ме-
ста, собирите на избирачите се одржуваат, по пра-
вило, за секое место. 

Собирите на избирачите заради предлагање 
кандидати за избор на одборници за соборот на 
производителите се одржуваат по стопанските ор-
ганизации'од соодветната производители група. 

Член 35 
Соборот на избирачите избира кандидациона 

комисија, чија задача е врз основа на предлогот 
од избирачите да му поднесе на собирот на избира-
чите конечен предлог за утврдување на кандида-
тите. 

Кандидационата комисија се состои од 7 до 15 
членови. 

Кандидационата комисија ја сочинуваат изби-
рачите што од својата средина ги избира собирот 
на избирачите. 

Член 36 
Секој избирач може да предлага кандидати. 
Кандидационата комисија може да предложи* 

за кандидати само лица што избирачите ги истак-
нале на собирот. 

Собирот на избирачите гласа посебно за секој 
од кандидатите што ги предложила кандидационата 
комисија. Од предложените кандидати прифатен 
е секој кандидат за кого гласало мнозинството од 
присутните избирачи. Ако за еден или повеќе кан-
дидати што не добиле мнозинство гласови гласале 
над 40% присутни избирачи, а мнозинството на гла-
совите го добил само еден кандидат, односно бро-
јот на кандидатите помал од двојниот број,на одбор-
н и ч к е што се избираат, прифатени се и оние кан-
дидати што добиле над 40°/о гласови од присутните 
избирачи, 

Член 37 
Кога во избирањето учествувал само еден кан-

дидат, тој е избран за одборник ако за него гласало 
мнозинството на сите избирачи од изборната еди-
ница.. Истото важи и за случај кога во избирањето 
учествувале повеќе кандидати, но помалку од двој-
ниот број на одборниците што се избираат. 

Ако во случајот од претходниот став ниеден 
кандидат не го добие потребното мнозинство, изби-
рањето се повторува. На повторните избори избрани 
се за одборници оние кандидати што добиле на ј -
голем број гласови, • 

Кога во избирањето учествувале најмалку два-
пати поголем број кандидати од бројот на одбор-
ниците што се избираат, за одборници се избрани 
кандидатите што добиле најголем број гласови. 

Член 38 
Избирањето на одборник на упразнетото место 

не мора да се врши ако до истекот на мандатот на 
народниот одбор на општината не преостануваат 
повеќе од шест месеци. 

Член 39 
Општинскиот собор на секоја општина избира 

одборници за околискиот собор сразмерно со бројот 
на жителите на подрачјето на општината. Општин-
скиот собор на секоја општина избара најмалку еден 
одборник. 

Бројот на одборниците што општинските собори 
на одделни општини ги избираат во околискиот со-
бор го утврдува о к о л и н а т а изборна комисија^ Про-
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,тин одлуката за тоа општинскиот собор може да S 
•изјави жалба на републичката изборна комисија, 
•чија одлука е конечна. -

Член 40 
Членовите на соборот на производителите на 

народниот одбор на секоја општина избрани во со-
одветната производители група избираат одборни-
ци за соборот на производителите на народниот од-
бор на околната сразмерно со бројот на произво-
дителите од соодветната производители група на 
подрачјето на општината. Секоја општина избира, 
по правило, најмалку еден одборник за соборот на 
производителите на народниот одбор на око лиј ата 
во онаа производители група на која & припаѓа 
мнозинството од членовите на соборот на произво-
дителите на народниот одбор на општината. 

Во рамките на вкупниот број одборници што 6 
припаѓа на индустриската односно селскостопан-
ската производителна група, најпрво се определува 
секоја општина во која мнозинството од членовите 
на производителите го сочинуваат одборници избра-
ни во соодветната група да избира по еден одбор-
ник, & преостанатиот број одборници им се доделува 
на одделни општини сразмерно со бројот на про-
изводителите од соодветната трупа на нивното по-
драчје. Ако бројот на општините во кои мнозин-
ството на членовите на соборот на производителите 
го сочинуваат одборници избрани во соодветната 
трупа е поголем од вкупниот број на одборниците 
што li припаѓаат на таа група, мандатите им се до-
делуваат првенствено на оние општини на чие по-
драчје е запослен односно зачленет поголем број 
производители од соодветната трупа. 

Бројот на одборниците што соборите на произво-
дителите на одделни општини ги избираат за собо-
рот на производителите на народниот одбор на 
околијата, го утврдува околиската изборна коми-
сија. Против одлуката за тоа соборот на 'произво-
дителите може да ti изјави жалба на републичката 
избопна комисија, чија одлука е конечна. 

Ако соборот на^ производителите на народниот 
одбор на општината што врши избирање има само 
еден одборник во соодветната производителна гру-
па, тој одборник без избирање станува член на со-
борот на производителите на народниот одбор на 
око ли j ата од истата производите дна група. 

Член 41 
Избирањето на одборници за околискиот собор 

се врши на седница на општинскиот собор, а изби-
рањето на одборници за соборот на производителите 
на народниот одбор на околијата — на седницата на 
соборот на производителите на народниот одбор на 
општината. 

Избирањето на одборници за околискиот собор 
и за соборот на производителите на народниот 
одбор на околијата ќе се изврши најдоцна за еден 
месец од денот на изборот на одборниците за на-
родниот одбор на општината. 

Избирањето на одборници за соборот на про- • 
ИЗБОдителите на народниот одбор на околијата 
се врши одвоено за секоја производители група. 

Со - избирањето раководи претседателот на на-
родниот одбор. 

Член 42 
Секој член на соборот што избира одборник 

за народниот одбор на околијата има право да 
предлага еден или повеќе кандидати. Бројот на 
кандидатите може да биде и поголем од бројот на 
одборниците што се избираат за народниот одбор 
на околијата. 

Секој член на соборот гласа за онолку пред-
ложени кандидати колку соборот односно избор-
ното тело избира одборници за околискиот собор 
односно за соборот на производителите на на-
родниот одбор на око ли j ата. 

Член 43 
Гласањето за .избирање одборници е тајно и . 

се врши со гласачки ливчиња. 

Член 44 
За одборник за народниот одбор на околината 

избран е кандидатот што го добил мнозинството! 
на гласовите на сите членови на општинскиот сом-
бор односно на сите членови на соборот на про-^ 
изводителите на народниот одбор на општината 
избрани во соодветната производителна група. 

Ако потребното мнозинство не го добиле онол-
кав број кандидати колку се избираат одборници, 
избирањето се повторува меѓу кандидатите шт6ч 
добиле најмногу гласови. -

Член 45 
Со спроведувањето на изборите за одборници 

за народните одбори на' општините раководат оп-
.штинските и околиските изборни комисии, а со 
спроведувањето на изборите за одборници за око-
лиските народни одбори — околиските изборни 
комисии. Со спроведувањето на изборите на изби-
рачките места раководат избирачките одбори. 

Определени задачи во врска со спроведува-
њето на изборите за општинските и околиските 
народни одбори врши републичката изборна ко-
мисија. 

Републичкиот извршен совет ја поставува ре-
публичката изборна комисија, а таа ја поставува 
околиската изборна комисија. Сколиската изборна 
комисија ја поставува општинската изборна коми-
сија. Избирачките одбори за избор на одборници 
на народниот одбор на општината "ги поставува 
општинската- изборна комисија." 

Член 3 
По новиот член 45 се додава нов одел под н а -

слов ,,в) Отповик" и нови членови 46 до 50, коп 
гласат: 

„Член 46 
Одборниците за својата работа им одговараат 

на избирачите. 
Избирачите имаат право да го отповикаат од-* 

борникот ако повеќе не ја ужива нивната до -
верба. 

Членот на народниот одбор на око ли j ата од 
должноста во тој одбор има право да го отповика 
општинскиот собор односно изборното тело (член 
25 став 2) што го избрало. 

Гласањето за отповикот е тајно и се врши со 
гласачки ливчиња. 

Член 47 
Постапката за отповик на член на општински-

от собор се започнува по ,предлог од собирите на 
избирачите на изборната единица во која е избран: 
тој или по предлог од една третина избирачи од таа 
изборна единица. 

Постапката за отповик на член на соборот на 
производителите на народниот одбор на општи-
ната се започнува по предлог од собирите на изби-: 
раните во стопанските организации од соодвет-
ната производителна група во изборната единица 
во која е избран тој или по предлог од најмалку 
една третина избирачи од таа изборна единица;. 

Постапката за отповик се започнува по пред-
лог од собирите на избирачите ако на собирите;-
што предлагаат отповик биле присутни најмалку 
една третина од сите избирачи на изборната еди-
ница. 

Постапката за отповик на одборник на на-
родниот одбор на општината се започнува и по-
бред лог од соборот чиј член е тој, ако одборни-
кот неоправдано отсуствува најмалку шест месеци 
непрекинато од седниците на народниот одбор чиј, 
е член тој. 

Член 48 
Предлогот за отповик н а ' член. на народниот 

одбор на .општината и се поднесува на надлежната 
околиска изборна комисија. 

Кога надлежната изборна комисија ќе утврди-
дека предлогот за отповик им одговара на одред-
бите на законот, ќе распише гласање за отповикот 
во изборната единица во која е избран одборни-
кот чиј отповик се предлага. 

Против решението на околиската изборна к о -
мисија со кое се одбива предлогот за отпових*. 
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подносители^ 1 п Р а в 0 н а жалба до советот 
за упраШж спорови на врховниот суд на народ-
ната република односно на Автономна Покраина 
Војводина. 

,Член 49 
Предлогот за започнување еа постапката за 

отповик на члеќ на народниот одбор на околијата 
оД должноста во тој одбор се започнува по предлог 
од најмалку една третина членови на општински-
от собор односно изборното тело (член 25 став 2) 
што. го избрало^ 

По ваквиот предлог општинскиот собор од-
носно изборното тело прво расправува за тоа дали 
ќе се пристапи кон гласање за отповикот. 

Кога општинскиот собор односно изборното 
тело ќе одлучи да се пристапи кон гласање за 
отповикот, гласањето се врши на наредната седни-
ца на општинскиот собор односно на соборот на 
производителите, која не може да се одржи пред 
истекот на седум дена од донесувањето на одлу-
ката да се пристапи кон гласање за отповикот. 

Член 50 
Член на народниот одбор на општината е 

отповикан ако за отповикот гласало мнозинството 
на сите избирачи на изборната единица во која 
е избран. 

Со отповикот на членот на народниот одбор 
на општинз,тЗ што. е избран за одборник во на-
родниот одбор на околната , му престанува и ман-
датот како на член на народниот , о,дбор на околи-
ната. 

Член на народниот одбор на околината? е отпо-
викан од должноста во тој одбор ако за отповикот 
гласало мнозинството на сите членови на општин-
скиот собор односно на изборното тело (член 25 
став 2), што го избрало, но со тоа не му преста-
нува мандатот како член на народниот одбор на 
општината/ ' 

Досегашната глава II станува глава III. 

• Член 4 
Досегашниот член 20 се укинува. 
Досегашните чл. 21 до 48 стануваат чл. 51 до 78. 
Досегашната глава III станува глава IV, а чл. 

49 и 50 стануваат чл. 79 и 80. 

Член 5 
Досегашниот член 51 се укинува. 
Досегашните чл. 52 до 70 стануваат нови чле-

нови 81 до 99. 
Член 6 

По новата глава IV се додава нова глава V 
ц§д наслов: „V. Посебни одредби за уредувањето 
на општините и за надлежноста на републичките 
обједи во народна република .во која не постојат 
околии" и нови членови 100 до 108, кои гласат: 

„Член 100 
Со закон на Народна Република Црна Гора 

»Јоже да се определи територијата на народната 
република да се дели само на општини. 

Во народната република во која не постојат 
околии, одредбите од овој закон, од Општиот за-
кон за народните одбори и од други сојузни про-
пис^ се применуваат со отстапувањата содржани 
во членовите IGI до 108 од овој закон. 

Член 101 
Статутот на општината го донесува народниот 

одбор на општината, а го потврдува републичкото 
народно собрание. 

Член 102 
Сите работи што според сојузните прописи 

спаѓаат во надлежност на околиските органи ги 
вршат; доколку со одредбите од овој закон не е 
определено пиокаку, соодветните републички ор-
гани, и тоа: 

1) работите од надлежноста на соборите на 
народниот одбор на околината или на заедничката 
седница на двата собори ги врши републичкиот 
извршен совет, ако со сојузен закон или со уредба 
не е определено поинаку. По исклучок од ова, 
утврдувањето на економските инструменти и мер-

ки што се утврдуваат со општествениот П.-РИ на 
око ли j ата, донесувањето ста прописи за локални да-
ноци, такси и други давачки и другите работи за 
кои се определи тоа со посебен сојузен закон или 
со уредба или со прописи на републичкото на-
родно собрание, ги врши- соодветниот собор на 
републичкото народно собрание односно републи-
чкото собрание во заедничка седница на двата 
собори. 

2) Работите од надлежноста на советите и 
органите на управата на народниот одбор на око-
л н а т а ги вршат соодветниот републички совет 
односно републичкиот орган на управата. 

Со закон на народната 'република одделни 
извршни работи од надлежноста на советот на на-
родниот одбор на околијата кои според точката 2 
од претходниот став преминуваат во надлежност 
на републичкиот орган на управата можат да се 
пренесат во надлежност на извршниот совет. 

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој 
член, правата и должностите на народниот одбор 
на околијата во поглед на избирањето и разре-
шувањето на судии и судии поротнрхци на околи-
ски суд ги вршат заеднички народните одбори 
на општините од подрачјето на околискиот суд. 

Член 103 
.Со зако-н на народна република ќе се определи 

кои Ј од постојните и новооснованите фондови што 
со Сојузните прописи се основани како околиски 
фондови, се формираат како општински фондови, 
а кои од нив се спојуваат со соодветниот републич-
ки фонд, односно се формираат како посебен ре-
публички фонд. Со тој закон ќе се пропише и на-
чинот на расподелба на обврските на постојните 
околиски фондови што се формираат како општин-
ски фондови. 

Сите приходи на околиските фондови што се 
формираат како општински фондови одат во соод-
ветниот општински фонд и можат на подрачјето 
на општината да се користат за целите определени 
со сојузните прописи за околиските фондови. 

Член 104 
Со закон ea народна република можат за вр-

шење на определени внатрешни работи, што со 
сојузните прописи се ставени во надлежност на 
секретаријатот за внатрешни работи на народниот 
одбор на околината, да се формираат испостави на 
републичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи за подрачја на една или повеќе општини. 

Член 105 
Ок-олиските судии за прекршоци и околиските 

совети за прекршоци се назначуваат односно "се 
формираат за подрачјето на две или повеќе општи-
ни што ќе ги определи републичкото народно со-
брание. Со пропис на републичкото народно собра-
ние се определува и нивното седиште. 

Околискиот судија за прекршоци и претседате-
лот и членовите ea околискиот совет за прекршоци 
што се назначуваат односно се формираат за две 
или повеќе општини, ги назначува и разрешува на-
родниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа нивното седиште во спогодба со народните 
одбори на општините на чие подрачје тие ја вршат 
својата дејност. 

Околискиот судија за пре,кршоци и околискиот 
совет за прекршоци што вршат дејност на подрачје 
на две или повеќе општини, за својата работа на 
подрачјето- од секоја општина му одговараат на 
народниот одбор на општината и на неговиот над-
лежен совет. 

Член 106 
Правата на оснивач што спрема установите 

или стопанските организации ги вршел народниот 
одбор на околината, ќе ги врши републичкиот из-
вршен совет, -

Републичкиот извршен совет може за опреде-
лени установи и стопански организации од претход-
ниот став правата на оснивачот да ги пренесе врз 
народните одбори на општините. 
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Член 107 
Имотните права и обврски на околиите -во по-

глед на недвижностите преминуваат врз општините 
ma чие подрачје се наоѓаат недвижностите. Остана-
тите имотни права и обврски на околиите премину-
ваат врз општините од подрачјето на укинатата 
околија. 

Со закон на народна република може да се 
определи определените имотни права и обврски на 
околиите да се пренесуваат врз народната репу-
блика. 

Поблиски прописи за начинот и условите за 
пренесување на имотните права и обврски на око-
лиите врз општините односно народната република 
пропишува републичкиот извршен совет. 

Член 108 
По жалбата против решенија што во прв сте-

пен ги донесуваат општинските органи решава, и 
тоа: 

1) по жалбата против решенија на- органот на 
управата — соодветниот републички орган на упра-
вата; 

2) по жалбата против решенија на советот на 
народниот одбор — републичкиот совет односно ре-
публичкиот орган на управата; 

3) по жалбата против решенија на соборот на 
народниот одбор или против решенијата што на-
родниот одбор ги донесува на заедничка седница на 
двата собори — републичкиот извршен совет. 

Против решенија што во прв степен ги доне-
суваат републичките совети или републичките ор-
гани иа управата во работите што со сојузни про-
писи се Ставени во надлежност на околиските ор-
гани,' нема места за жалба. Жалба може да се изјави 
само ако е во прашање работа во која е исклучено 
водењето на управен спор, во кој случај по ж а л -
бата решава во втор степен републичкиот извршен 
совет." 

Член 7 
Досегашната глава IV станува глава VI. 
По досегашниот член 71 кој станува чл. 109 се 

додаваат нови членови ИО, l i l , 112, 113 и 114 кои 
гласат: , 

„Член НО 
На одборниците и на членовите на советите не 

им припаѓа надоместок за вршењето на должност 
во народниот одбор и во неговите совети. 

Одборниците имаат право на надоместок за сто-
рените патни трошоци и за издатоците за прехрана 
и ноќевање настанати поради вршење должноста 
на одборник во народниот одбор. Одборниците што 
се во работен однос имаат право и на надоместок 
за фактично загубената заработка за време врше-
њето на должноста на одборник. 

Членовите на советот на народниот одбор што 
не се одборници и членовите на управните комисии 
на народниот одбор имаат право на надо-месток за 
сторените патни трошоци и за издатоците за пре-
храна и ноќевање настанати поради вршењето на 
должноста на член на совет односно член на упра-
вна комисија, како и на надоместок за . фактично 
загубената заработка за време вршењето на таа 
должност, 

Начинот на утврдувањето на надоместоците 
според ставовите 2 до 3 од овој член и височината 
на надоместокот за прехрана и ноќевање се утвр-
дува со одлука на народниот одбор во рамките на 
републичките прописи, 

Сојузниот извршен совет ќе донесе прописи за 
тоа во кои случаи на членовите на управните ко-
мисии еа народните одбори им припаѓа надоместок 
за работата во тие комисии. 

Член l i l 
На членовите н2 месните одбори не им припаѓа 

право на надоместок на патните трошоци, на-,загу-
бен ата заработка како ниту на другите трошоци 
нас гакати поради вршење должност во месниот од-
бор на неговото подрачје. Кога тие по покана од 
народниот одбор на општината ја вршат својата 

должност надвор од подрачјето на месниот одбор, 
им припаѓа надоместок за сторените патни тр о т о -
ци и за издатоците за, прехрана и ноќевање, како и 
надоместок за фактично загубената заработка 
под истите услови како и на од бор ш т и т е , 

Член 112 
Заради утврдување па избирачкото право за 

избирање одборници за соборот на производите л ите 
на народниот4 одбор на општината се составуваат 
по стопански организации избирачки списоци, во 
кои се внесуваат сите производители- запослени од-
носно зачленети во стопанската организација кои 
според Законот за избирачките списоци имаат из-
бирачко право. 

Pl'3'бирачкиот список го составува комисијата за 
изработка на избирачки список, која се состои од 
претседател и два члена. Комисијата ја поставува 
управниот одбор на стопанската организација 

За два или повеќе дуќани или други стопански 
организации на подрачјето на општината во кои се 
запослени помалку од 20 работници, избирачкиот 
список го составува комисијата определена од на-
родниот одбор на општината. 

Избирачите можат да се запишуваат во избира-
чкиот список најдоцна на десет дена пред денот на 
изборите. 

Член 113 
Штом комисијата за изработка на избирачки 

список ќе го изработи избирачкиот список, го изло-
жува во односната стопанска организација БО 
на три дена. 

Секој производител 'што има избирачко upi.™ 
може да става приговор што тој или некој друг 
производител што има избирачко право не е запи-
шан во избирачкиот список, или што е запишан о 
лице кое не требало да биде запишано. Покрај тоа, 
можат да се вршат и предупредувања поради не-: 
правилно запишаните имиња или други податоци. 

За приговорите против избирачкиот список ре-
шава претходно комисијата за изработка на изби-
рачки список. Откога ќе ги разгледа сите примена 
приговори комисијата за- изработка иа избирачки 
список ц го доставува избирачкиот список заедно 
со приговорите што не ги уважила на општин-
ската комисија за избирачки списоци. Оваа коми-
сија конечно решава за приговорите. Откога ќе 
утврди дека избирачкиот список е исправен, одно-
сно откога ќе изврши во него потребни исправки,^ 
комисијата го потврдува избирачкиот список со* 
потпис од претседателот на комисијата и со печат 
на народниот одбор и потврдениот избирачки спи-
сок и го враќа на комисијата за изработка на изби-
рачки список. 

Член 114 
Со републичкиот закон на НР Црна Гора со 

кој се укинуваат околиите ќе се пропишат и од-
редби: 

1) за тоа дека народните одбори на околиите 
престануваат со работа на 1 јануари 1858 година и 
дека со тој ден народните одбори на општини-те и 
републичките органи го преземаат вршењето на 
соодветните работи од надлежноста ка народните 
одбори на околиите и нивните органи; 

2) за определувањето на општините за KOZ со-
гласно со членот 105 став I од овој закон се назна-
чуваат околиски судии за прекршоци односно сз 
формираат ~ околиски совети за прекршоци, за вр-
шењето на правата и должностите на народниот 
одбор на општината и на неговиот соодветен совет 
спрема околискиот судија за прекршоци и околи-
скиот совет за прекршоци, како и за надзорот над 
работата на тие органи, и за учеството на народ-
ниот одбор ца општината во трошоците на тие ор-
гани и за нринадлежностите на службениците за-
послени во нив; 

3) за ставањето на располагање на службени-
ците на народните одбори на околиите и за опре-
делувањето на органи што ќе го извршат распоре-
дувањето на тие службеници; 
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4) за формирањето на комисии на народните 
одбори на околиите што ќе се грижат за приготву-
вањето на организациони и други мерки во врска 
со укинувањето на околиите, со пренесувањето на 
имот-ните права и обврски на околината, како и со 
извршувањето на буџетот на околината по преста-
нокот на работата на народниот одбор на околната . 

Во случај на спроведување на избори за на-
родни одбори на околиите во текот на 1957 година 
нема да се избираат нови народни одбори на око-
лиите, туку мандатот на постојните народни одбори 

, на околиите ќе се продолжи до 31 декември 1957 
година заклучно." 

Член 8 
Досегашните чл. 72 до 75 стануваа/г чл. 115 до 

'Ив. 
Член 9 

Досегашниот член 76 кој станува член 119 се 
менува и гласи: 

„Со денот 22 јун 1955 година престанаа да ва-
ж а т одредбите од членот 6, членот 8 став 3 и чл. 
ilo, 30, 31, 6'7 и 68 од Општиот закон за наводните 
одбори од 1952 година, членот 51 ст. 1 и S и членот 
55 став I од Основниот закон за прекршоците, а 
со денот на влегувањето во сила на овој закон пре-

, стануваат да важат одредбите од чл. 4, 5, 7, членот 
; в став 3 и чл. 32 до 43 и членот 57 став 2 од Оп-
< днтиот закон за народните одбори („Службен лист 
5'ва ФНРЈ", бр. 22/52), како и другите одредби што 

се во спротивност со одредбите од овој закон." 
Член 10 

Овој закон влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

367. 
Врз основа на чл. 98, 99 и 102 од Основниот 

закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
il3/56) и одделот 2 главата XXIX на Сојузниот оп-
штествен план за 1957 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТОЈАНИОТ РЕЗЕРВЕН ФОНД 

I. Општи одредби 
Член 1 

Постојан резервен фонд, предвиден со Основ-
ниот закон за буџетите, имаат федерацијата и секоја 
политичкотериторијална единица. 

Член 2 
Постојаниот резервен фонд е посебен буџетски 

'фонд. 
Постојаниот резервен фонд нема својство на 

правно лице. 
Член 3 

Средствата на постојаниот резервен фонд слу-
жат за покритие на вонредните расходи настанати 
поради елементарни непогоди, како и за подмиру-
вање на други вонредни општоопштествени по-
треби. 

Член 4 
Со средствата на постојаниот резервен фонд не 

можат да се покриваат расходите и да се подмиру-
ваат потребите кои редовно се подмируваат со сред-
ствата од буџетот или со срдествата од други фон-
дови. 

И. Средства ка фондот 
Член 5 

Средствата на постојаниот резервен фонд се 
формираат од: 

1) дел на вишокот на остварените приходи над 
извршените расходи по завршната сметка за извр-
шувањето на буџетот на политичкотериторијалната 
единица; 

2) дотации од буџетот; 
3) приходи определени со сојузни прописи; 

4) интересот на 'средствата на постојаниот ре-: 
зервен фонд вложени к а ј банката со отказен срок. 

Ilo литичкотериториј алките единици мораат да 
внесат во постојаниот резервен фонд најмалку 20% 
од вишокот на остварените приходи над извршените 
расходи по завршната сметка за извршувањето на 
буџетот. 

Член 6 
Во постојаниот резервен фонд на федерацијата 

се уплатуваат и 'Сите приходи од продадената стока 
на постојаните материјални резерви што била на-
бавена со средства од постојаниот резервен фонд' 

. на федерацијата. 
Член 7 

Средствата на постојаниот резервен фонд се 
вложуваат к а ј банката која го води книговодство-
то за извршувањето на буџетот на односната поли-
тичкотериторијална единица. 

Банката е должна да ја води евиденцијата за 
приливот на средствата на постојаниот резервен 
фонд по извори, како и евиденција за потрошувач-
ката на средствата. 

Член 8 
Вишокот на остварените приходи над изврше-

ните расходи по завршните сметки за извршување-
то на буџетот ќе се внесе во постојаниот резервен 
фонд најдоцна во срок од 10 дена од денот на 
донесувањето на завршната сметка.. 

Приходите од дотации од буџетот се внесуваат 
во постојаниот резервен фонд во сроковите и на 
начинот определен со прописите за буџетите. 

Приходите на постојаниот резервен фонд опре-
делени со посебни сојузни прописи се внесуваат 
јзо фондот во сроковите определени со тие прописи. 

Другите приходи на постојаниот резервен фонд 
се уплатуваат оној ден кога се остварени. 

III. Намена на средствата 
Член 9 

Средствата на постојаниот резервен фонд 
служат: 

1) за покритие на вонредните расходи настана-
ти порадрх елементарни непогоди, како што се: по-' 
плави, земјотреси, поместување на земјиште и дру-
ги разурнувачки појави од поголеми размери; 

2) за подмирување на други вонредни општо-
општествени потреби, како што се: отстранување 
на епидемија, на опасни заразни човечки болести, 
давање помош зћ отстранување на растениски бо-
лести и штетници или на заразни и паразитарни 
болести к а ј добитокот и слични појави од поголе-
ми размери. 

Член 10 
Средствата на постојаниот резервен фонд на 

федерацијата можат да се употребуваат и за на-
бавка на стоки со цел за создавање постојани ма-
теријални резерви кои се исклучуваат од прометот* 

IV. Располагање со средствата на фондот 
Член 11 

Со средствата на постојаниот резервен фонд на 
федерацијата, на народните републики и на авто-
номните единици располага надлежниот извршен 
совет, а со средствата на постојаниот резервен 
фонд на околијата и општината располага народ-
ниот одбор на околијата односно општината. 

' Член 12 
За постојаниот резервен фонд не се донесува 

претсметка на приходите и расходите. 
Член 13 

Средствата на постојаниот резервен фонд мо-
жат да се употребуваат, и трошат само врз основа 
на .посебни одлуки на извршниот совет односно на-
родниот одбор. 

Член 14 
Испла,ти од фондот можат да се вршат само до 

височина на расположивите средства на фондот^ 
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Член 15 
Барањата за доделување средства од постоја-

ниот резервен фонд му се поднесуваат на управ-
ниот орган во чија надлежност спаѓаат работите 
за чие финансирање се предлага употребата на 
средствата од постојаниот резервен фонд. 

Управниот орган од претходниот став го оцену-
ва барањето, предлага непосреден корисник на 
средствата и му го доставува барањето на извр-
шниот совет односно на народниот одбор преку др-
жавниот секретаријат за работи на финансиите, 
преку началникот на секретаријатот за финансии 
на народниот одбор на околијата односно преку 
управниот орган надлежен за работи на финансии-
те на народниот одбор на општината. 

Предлог за донесување одлука за употреба на 
средствата на постојаниот резервен фонд може да 
поднесе и самиот управен орган во чија надле-
жност спаѓаат работите за чие финансирање се 
предлага употребата на средствата од постојаниот 
резервен фонд. Во тој случај управниот орган по-
стапува во смисла на претходниот став, 

Член 16 
Барањето за доделување средства од постој а -

iiPioT резервен фонд мора да се засновува врз ф а к -
тичните потреби и мора да биде образложено. 

Кон барањето за доделување средства од по-
стој а ниот резервен фонд се поднесува претсметка 
на расходите што ќе се покријат со средствата од 
постојаниот резервен фонд. 

Член 17 
Со одлуката на извршниот совет односно' на-

родниот одбор се определуваат општите услови за 
употреба на средствата од постојаниот резервен 
фонд за определени намени и начинот на употре-
бата или непосредните корисници на доделените 
средства. 

Одлуката за употреба на средствата од постоја-
ниот резервен фонд ја извршува државниот' секре-
таријат за работи на финансиите, началникот на 
секретаријатот за финансии на народниот одбор на 
околијата односно управниот орган надлежен за 
работи на финансиите на народниот одбор на оп-
штината, кој е X должен пред извршувањето на 
одлуката да прибави мислење од органот на упра-
вата надлежен за работите што се финансираат од 
доделените средства, ако со одлуката за употреба 
на средствата не е определен непосреден корисник. 

Член 18 
Корисникот на средствата доделени од посто-

јаниот резервен фонд е должен во своето сметко-
водство да води посебна евиденција за примените 
средства и да ги троши согласно со прописите за 
извршувањето на буџетот. 

Банката ка ј која се водат средствата на посто-
јаниот резервен фонд е должна да води посебна 
евиденција за употребата на средствата по секоја 
одлука односно за секоја намена. 

•Член 19 
Сите корисници на средствата од постојаниот 

резервен фонд се должни на државниот секрета-
ријат за работи на финансиите, на началникот на 
секретаријатот за финансии на народниот одбор на 
око ли j ата односно на управниот орган надлежен за 
работите на финансиите на народниот одбор на оп-
штината, да му достават извештај за потрошувач-
ката ка доделените им средства во текот на изми-
натата година, и тоа во сроко^^те определени во 
прописите за извршување на буџетот — за подне-
сување извештаи за извршувањето на пресметки-
те на државните органи и установи. 

Член 20 
контрола над употребата на средствата на по,-

стојаниот резервен фонд врши државниот секре-
таријат за работи на финансиите, началникот на 
секретаријатот за финансии на народниот одбор на 
околијата односно управниот орган v над лежен за 
работите на финансиите на наподниот одбор тла оп-

штината преку финансискиот инспекторат, согла-
сно со одредбите од Основниот закон за буџетите 
и прописите донесени врз основа на тој закон. 

Член 21 
Државниот секретаријат за работи на финан-

сиите, началникот на секретаријатот за финансии 
на народниот одбор на око ли j ата односно управ-
ниот орган надлежен за работите на финансиите 
на народниот одбор на општината може привре-
мено да го запре трошењето на средствата дадени 
од постојаниот резервен фонд, ако утврди дека ко-
рисниците не ги употребуваат дадените средства 
за целите определени со одлуката за располагање 
со средствата од постојаниот резервен фонд. 

Конечна одлука за натамошното трошење на 
средствата чија исплата привремено е запрена спо-
ред претходниот став, донесува извршниот совет 
односно народниот одбор. 

Член 22 
Работењето на постојаниот резервен фонд за 

изминатата година се заклучува на 31 декември. 
Средствата на фондот непотрошени до 31 де-

кември, се пренесуваат во наредната година. 
Посебни одлуки за употреба на средствата: од 

постојаниот резервен фонд можат да се извршу-
ваат и по истекот на годината во која се донесени. 

Член 23 
За употребата на средствата на постојаниот ре-

зервен фонд по истекот на годината се составува 
завршна сметка, која се одобрува заедно со завр-
шната сметка за извршувањето на буџетот. 

Завршната сметка на постојаниот резервен 
фонд ја составува државниот секретаријат за ра-
боти на финансиите, началникот на секретаријатот 
за финансии на народниот одбор на околината од-
носно управниот орган надлежен за работите на 
финансиите на народниот одбор на општината. 

Завршната сметка на постојаниот резервен 
фонд се составува на начинот и во сроковите про-
пишани за составување на завршната сметка за из-
вршувањето на буџетот. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 24 

Вишоците на остварените приходи кад извр-
шените расходи по буџетите на народните републи-
ки, автономните единици, околиите и општините за 
1955 година — по измирувањето на обврските на 
овие политичкотериторијални единици спрема ф е -
дерацијата и Народната банка настанати врз осно-
ва на важечките сојузни прописи и по обезбеду-
вањето на обртните средства на установите со са-
мостојно финансирање, како и на средствата на 
задолжителните резерви формирани во 1955 година 
врз основа на одредбите од главата XXIV на Со-
јузниот општествен план за 1955 година од при-
ходите на буџетите- и фондовите на политичкоте-
ритопи јадните единици, по одбивање на веќе из-
вршените исплати според одредбите од Уредбата за 
покривање на загубите што селскостопанските ор-
ганизации ќе ги претрпат од вонредните поплави 
и подземните води („Службен лист на ФНРЈ , ор. 
20/58), ќе се внесат во постојаниот резервен фонд 
на по литичкотеоитори j а лната единица наздоцна во 
срок од 10 дена од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Член 25 
Упатства за спроведување на оваа уредба ќе 

издава, по потреба, сојузениот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 213 
28 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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368. 
Врз основа на членот 1 став 2 и членот 4 став 

1 од Законот за управните училишта („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 29/56), во врска со членот 93 
став 2 од Законот за органите на внатрешните ра -
боти („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 30/56), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВИШОТО УПРАВНО УЧИЛИШТЕ З А ' ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
З а стручно образование на службениците на 

органите за внатрешни работи се оснива, како по-
себно управно училиште, . Вишо управно училиште 
за внатрешни работи (во натамошниот текст: Ви-
шо училиште). 

Седиштето на Вишото училиште е во Белград. 
Член 2 

Надзор над Вишото училиште врши сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 3 ' . 
Вишото училиште има своја претсметка, која 

влегува во состав на претсметката на сојузниот Др-
. ж а в е н секретаријат за внатрешни работи. 

XI. УПРАВУВАЊЕ СО ВИШОТО УЧИЛИШТЕ 
Член 4 

Со Вишото училиште управуваат: советот на 
Вишото училиште, Наставничкиот совет и дирек-
торот. 

1. Советот на Вишото училиште 
Член 5 

Членовите на советот на Вишото училиште се 
именуваат, по правило, од редот на раководните 
службеници на Државниот секретаријат за внатре- -
шии работи и од други службеници на органите 
на внатрешните работи што во службата се истак-
нале со стручни способности. 

Членовите на советот ги именува и нивниот 
број го определува сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работи. Покра ј именуваните чле-
нови, во советот влегуваат: директорот, шефовите 
на катедри, еден наставник што го избира Настав-
ничкиот совет и еден слушател што го избараат 
слушателите на училиштето. 

Членовите н а советот се именуваат односно се 
избираат на две год што. 

Член 6 
Советот на Вишото училиште: 
Д го разгледува и утврдува . предлогот на на-

ставниот план и програма; 
2) се грижи за работата на училиштето, ги 

претресува резултатите од работата и состојбата во 
училиштето и предлага мерки за унапредување на 
наставата и образование на слушателите; . 

3). подава предлози за воведување на посебни 
форми на наставата, к а к о и за организирање на 
други дејности на училиштето; 

4) му дава препораки на Наставничкиот совет во 
поглед на изведбата на наставата; 

5) се грижи за условите на животот и работата 
на слушателите; 

6) дава предлози за оснивање, спојување и уки-
нување на нсоставните организациони единици на 
училиштето; 

7) предлага измени и дополненија на прописите 
за организацијата и работата на училиштето; 

8) му дава предлог на сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи за определување 
и назначување постојани наставници и помошен 
наставен персонал; 

9) ја разгледува претсметката на училиштето и 
му ја предлага на сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи. 

Член 7 
Советот избира од редот на своите членови 

претседател. 
Директорот или наставник на училиштето не 

може да биде претседател на советот. 
Член 8 

Претседателот на советот ги свикува седници-
те, а должен е тоа да го стори и по барање од една 
третина членови на советот, од Наставничкиот со-
вет или од директорот на училиштето. 

Седниците ги приготвува претседателот на со-, 
ветот со помош од директорот на училиштето. 

Член 9 
Советот се состанува по потреба, а з адолжи-

телно во почетокот на наставата, кон кра јот на пр -
виот семестар и при завршетокот на наставата се-, 
која година. 

Член 10 
Советот одлучава за работите од својот дело-

круг само на седници. 
Советот може да одлучува ако на седницата 

е присутно мнозинството од членовите на советот, а 
заклучоците ги донесува со мнозинство гласови од 
присутните членови. 

Одлуките и заклучоците на советот се в задол-
жителни за Наставничкиот совет и за директорот 
на училиштето. 

Член 11 
Наставник што не е член на советот може да 

присуствува на седница на советот, да изложува 
свое мислење и да дава предлози кога на дневен 
ред на седницата се наоѓаат прашањата на наста-
вата на неговиот предмет или други Начелни пра-
шања што се однесуваат на неговиот предмет. 

2. Наставнички совет 
Член 12 

Наставничкиот совет го сочинуваат: директо-
рот, сите постојани и хонорарни наставници и еден 
претставник на помошниот наставен персонал. 

На седниците на Наставничкиот совет има пра-
во да присуствува претставник на слушателите 
кога се разгледуваат прашања за изведба на на -
ставата и за спроведување на правилата на сту-
диите и по овие прашања да изнесува свое мисле-
ње и да дава предлози. 

Член 13 
Наставничкиот совет: 
1) дава мислење за наставниот план и програ-

ма на училиштето; 
2) се грижи за организирање на изведбата на 

наставата во склад со наставниот план и програма; 
3) дава предлози за оснивање, спојување и уки-

нување на наставните организациони- единици на 
училиштето; 

4) се грижи за стручната работа на службени-
ците; 

5) расправува за полгодишниот и годишниот 
успех на слушателите и предлага мерки за отстра-
нување на недостатоците и за подобрување на успе-
хот во наредната училишна година односно се-
местар; 

6) предлага срокови за одржување испити и 
подава предлог за состав на испитните комисии од 
членот 28 на оваа уредба; 

7) решава по жалбите од слушателите против 
оценките на предметните наставници (член 32); 

8) дава мислење по дру,ги прашања од значење 
за наставата, за работата на училиштето и на него-
вите установи. 

Член 14 
Седниците на Наставничкиот совет ги свикува 

и на нив претседава директорот на училиштето.-
Директорот е должен да свика седници и по • 

барање од советот на училиштето или една петина 
наставници. 

Член 15 
Заклучок на Наставничкиот совет е полнова-

жен ако за него гласа мнозинство од сите членови 
на советот. 
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3. Директор 
Член 16 

На чело на Вишото училиште се наоѓа директор, 
Директорот го назначува и разрешува сојузниот 

Државен секретаријат за внатрешни работи од ре-
дот на службениците на органите на внатрешните 
работи што располагаат со потребна стручна спрема 
и со пракса за раководење со училиштето. 

Члец 17 
Директорот непосредно ја организира работата 

на Вишото училиште, го претставува училиштето, 
се грижи за извршувањето на законите и на дру-
гите прописи, како и на заклучоците на советот и 
на Наставничкиот совет на училиштето, и раководи 
со администрацијата на училиштето. 

Директорот го составува предлогот на прет-
сметката на училиштето и е наредбодавец по таа 
претсметка. 

Член 18 
Директорот има право и должност да го запре 

од извршување заклучокот на советот и на Вишото 
училиште односно заклучоците на Наставничкиот 
совет за кои смета дека им се противни на важеч-
ките прописи. За запирањето на заклучоците ди-
ректорот е должен веднаш да го извести сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, 

TIL НАСТАВА И ИСПИТИ 
;> 1. Редовна настава 

Член 19 
Наставата во Вишото училиште трае две години 

(четири семестри). 
Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 

работи може, во согласност со Секретаријатот за' 
просвета и култура на Сојузниот извршен совет, 
траењето на наставата во училиштето да го про-
должи и до три години. 

Член 20 
Наставата се изведува според наставниот план 

и програма. 
Наставниот план и програма на Вишото учили-

ште ги прошишува сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи ,во согласност со Секретари-
јатот за просвета и култура на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 21 
Вишото училиште може да организира настава 

и за одделни незадолжителни предмети. 
Предметите на незадолжителната настава се 

определуваат со наставниот план на училиштето. 
Член 22 

Наставата во Вишето училиште се изведува со 
тесно поврзување на теориското изучување со прак-
тичната работа. За таа цел при вршењето на наста-
вата се применуваат и други форми на наставата кои 
обезбедуваат активно учество на слушателите во на-
ставата PI нивно оспособуван^ за непосредна работа 
во одделни служби на внатрешните работи, како 
што се: вежби, семинари, работа во групи, реша-
вање практични задачи на одделни служби на внат-
решните работи, практична работа во ограните и 
установите на внатрешните работи итн. 

Со цел за изведба на наставата во смисла на 
претходниот став Вишото училиште има катедри, 
кабинети, библиотека, музејски збирки и други по-
требни наставни организациони единици. 

Член 23 
Непосредно по завршетокот на првата училишна 

година слушателите се должни да поминат еден 
месец на пракса во органите на внатрешните ра-
боти каде ќе ги распореди сојузниот односно репу-
.бличкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи, или на посебен курс што се организира со 
цел за практично и стручно-техничко образование 
на слушателите. 

Слушателите ја вршат задолжителната пракса 
во органите на внатрешните работи спрема инструк-
циите што ги донесува сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Планот и програмата на наставата на курсот 
за практично и стручно-техничко образование од 
ставот 1 на овој член ги пропишува сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи". 

2. Посебни форми на наставата 
Член 24 

Во Вишото училиште можат да се формираат 
курсеви, семинари и други форми на наставата со 
цел за посебно стручно усовршување на службени-
ците за одделни служби на внатрашните работи. 

Наставата од претходниот став може да се ор-
ганизира и вон седиштето на Вишото училиште. 

Решение за организирање на оваа настава доне-
сува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи, по предлог од советот на училиштето. Со 
ова решение се определуваат и планот на наставата, 
начинот на нејзината изведба, како и условите за 
посетување на наставата. 

3. Испити 
Член 25 

Испитите во Вишото училиште се предметни и 
дипломски. 

Член 26 
Слушателите на крајот на семестрот односно 

училишната година полагаат испит од предметите 
за кои е тоа предвидено со наставниот план. 

Испитите се усни или писмени, а од определени 
предмети испитите можат да бидат и писмени и 
усни, 

Чден 27 
• Испитите се полагаат, по правило, пред пред-

метниот наставник. 
За полагање испити од одделни предмети може 

да се определи испитна комисија. 
Член 28 

Слушателот- кој на ~ крајот на семестрот не ќе 
положи испит од еден или два предмети, може да го 
полага повторно испитот само уште еднаш. 

Слушателот што не ќе положи испит од повеќе 
од два предмети, како и слушателот што не ќе го 
положи поправниот испит го губи^правото на ната-
мошно школување. 

Член 29 
На крајот од школувањето слушателите пола-

гаат дипломски испит. 
Слушателот што не ќе положи дипломски испит, 

може повторно да го полага уште два пати. Расто-
јанието меѓу одделни испити не може да биде по-
мало од 6 месеци. 

Предметите од кои се полага дипломскиот испит 
се определуваат со наставниот план. 

Член 30 
Успехот на слушателите на испитот се оценува 

со оценките од 5—10, со тоа што оценката 5 е не-
преодна. 

Член 31 
Слушателите имаат право на жалба против 

оценките на предметниот наставник, и тоа најдоцна 
во срок од два дена по објавената или соопштената 
оценка. Жалбата изјавена потом овој срок нема да 
се зема во постапка. 

По жалбата против оценките на предметниот 
наставник решава Наставничкиот совет. 

Наставничкиот совет во оправдани случаи до-
несува решение слушате лот што изјавил жалба да 
полага повторно испит пред испитна комисија. 

Решението по жалбата мора да се донесе нај-* 
доцна во срок од десет дена по изјавената жалба".-

Член 32 
Во положениот дипломски испит на слушателот 

му се издава диплома за завршеното Вишо учи-
лиште. 

IV. СЛУШАТЕЛИ 
Член 33 

Во Вишото училиште се примаат .службеници 
г а внатрешните работи, и тоа: 
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1) што завршиле полна средна школа, и поми-
нале на јмалку една година на пракса во органите 
на внатрешните работи; 

2) што завршиле на јмалку шест класа средна 
школа, а поминале на јмалку четири години на 
пракса во органите на Енатрешните работи на 
управни и извршни работи и го положиле прием-
ниот испит; 

3) што завршиле на јмалку четири класа средна 
школа, а поминале на јмалку осум години на пракса 
во органите на внатрешните работи на управни и 
извршни работи и го положиле приемниот испит. 

Во Вишото училиште можат да се примаат и 
службеници од дипломатско-конзуларната служба 
и воени лица, ако времето пропишано во претход-
ниот став го поминале на пракса во дипломатска 
или Конзуларна служба односно во Југословенската 
народна армија на работите слични на внатрешните 
работи, и ако ги исполнуваат другите услови за 
прием во училиштето предвидени во предходниот 
став. 

За службениците на органите на внатрешните 
работи што немаат полна средна школа Државниот 
секретаријат за внатрешни работи организира по-
себни курсеви заради нивно приготвување за прие-
мен испит. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи пропишува кои предмети ќе се полагаат на 
приемниот испит. 

Член 34 
Изборот на слушатели за запишување во Ви-

шото училиште го врши персоналната комисија на 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни р а -
боти (член 93 став 4 од Законот за органите на вна -
трешните работи) од редот на кандидатите што ги 
предлагаат републичките државни секретаријати 
за внатрешни работи, како и од редот на службе-
ниците на сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи и на органите и установите што му 
се непосредно подредени, а на слушатели од членот 
33 став 2 на оваа уредба по предлог од надлежниот 
државен секретаријат. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи го определува бројот на кандидатите што 
може да се предложи за избор од одделна народна 
република, бројот на кандидатите што ќе се изберат 
од одделна народна република, како и вкупниот, 
број на слушателите за првиот семестар. 

Член 35 
Сојузниот Државен секретаријат з а внатрешни 

работи може да определи изборот на слушатели на 
Вишото училиште да се врши врз основа на кон-
курс. 

Со решението за распишување на конкурс се 
определува бројот на кандидатите што ќе се прими 
за слушатели на Вишото училиште од одделни на-
родни републики, како и критериумот за избор на 
кандидатите што учествуваат во конкурсот, а кои 
ги исполнуваат условите за прием во училиштето. 

Изборот меѓу кандидатите што учествуваат на 
конкурсот го врши персоналната комисија на соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи. 
За избор на кандидати од редот на службениците 
па републичкиот државен секретаријат за внатре-
шни работи потребен е и предлог од персона л ната 
комисија односно од државниот секретаријат. 

Член 36 
с,лушателите имаат право и должност редовно 

да ги посетуваат предавањата и да учествуваат во 
другите форми на наставата, како и да ги пола-
гаат испитите во определените срокови и по оној 
ред како што е пропишано со наставниот план и . 
со другите прописи на училиштето. 

Член 37 
Слушателите се должни да се придржуваат за 

училишните прописи и за одлуките на училишните 
органи, како и да го чуваат својот углед на службе-
ник и слушател на училиштето. 

За повредите на своите должности слушателите 
одговараат дисциплински. 

Член ЗВ 
За дисциплинските неуредности слушателот се 

казнува со казните предвидени во прописите за 
државните службеници. 

За дисциплинските неуредности на слушателите 
решава директорот на училиштево 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност слушателот може да му се ж а л и на со-
ју згмот државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 39 
За дисциплинските престапи слушателите одго-

вараат според општите прописи за дисциплинската 
одговорност на -државшЈте службеници. 

За дисциплинските престапи на слушателите 
решава дисциплинскиот суд при сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи (член 101 точка 4 
од Законот за органите на внатрешните работи). 

Член 40 
Спрема слушател кој во дисциплинската по-

стапка е осуден на една' од казните предвидени за 
дисциплинските престапи, може да се определи 
исклучување од Вишото училиште. 

Решението за исклучување според претходниот 
став го донесува сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи по предлог од директорот на 
училиштето. 

Член 41 
Слушателот против кого е поведена постапка 

за дисциплински престап, директорот на Вишото 
училиште може привремено да го отстрани од учи-
лиштето ако е тоа во интерес на училиштето. 

Член 42 
Службениците на органите на внатрешните ра-

боти за време школувањето во Вишото училиште 
имаат право на сите принадлежиости и други права 
од службеничкиот однос, како да се наоѓаат на ре-
довна должност. 

Тие имаат право на патни трошоци за доаѓање 
во училиштето на почетокот на секоја училишна 
година и за враќање дома на кра јот од училишната 
година, како и за доаѓање во местото во кое се 
упатени на пракса односно на технички курс по 
завршетокот на редовната годишна настава (член: 
23 од уредбата). 

Член 43 
Слушателите се должни по завршеното учили-

ште да останат во служба на органите на внатре-
шните работи на јмалку два пати онолку време колку 
поминале на школување во Вишото училиште. 

Сојузниот односно републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи кој упатува слу-
жбеник на школување ќе склучи со него договор, 
во кој ќе го обврзе по завршеното училиште да 
помине на служба во органите на внатрешните ра-
боти два пати онолку време колку поминал во учи-
лиштето, како и да го врати износот потрошен за 
него во текот на школувањето ако ја прекрши оваа 
обврска. 

Сојузниот односно републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи може во оправдани 
случаи да го ослободи слушателот од обврската од 
ставот I на овај член. 

V* НАСТАВНИЦИ 
Член 44 

Наставата во вишото училиште ја изведуваат-
постојани и хонорарни наставници. ^ 

К о ј број наставници е потребен^ се определува 
со решението за систематизацијата. 

Член 45 
Постојаните наставници ги назначува сојузниот 

Државен секретаријат за внатрешни работи врз 
основа на предлог од советот на Вишото училиште 
од редот на стручњаците со факултетска или кејзи 
рамна спрема, односно на кои според важечките 
прописи им е признаена виша стручна спрема, и со, 
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педагошко искуство и пракса во управната служба 
на внатрешните работи во траење од најмалку пет 
години, како и од редот на наставниците од високи 
и коли и факултети. 

За изведување на наставата од странски јазици 
се назначуваат лица со факултетска спрема што 
имаат потребна стручна спрема за вршење на на-
славата и најмалку пет години соодветна пракса. 

Постој аните наставници што ја изведуваат на-
ставата од предметите тесно поврзани со праксата 
из органите на внатрешните работи (Криминали-
стика, Основи ка службата за безбедност) можат да 
с станат во училиштето како постојани наставници 
r.u j многу три години. Сојузн.иот Државен секретари-
јат за внатрешни работа може во оправдани случаи 
да го продолжи озој срок до пет години, 

Член 46 
Хонорарни наставници можат да бидет лица 

што ги исполнуваат условите за постојан наставник 
предвидени со членот 45 од оваа уредба. 

Хонорарните наставници ги определува и назна-
чува директорот на Вишото училиште по предлог 
од Наставничкиот совет, а со претходна согласност 
од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

На хонорарните наставници им припаѓа хонорар 
за одржаните часови на настава според посебните 
прописи што ги донесува сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи во согласност со Се-
кретаријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 47 
За раководење со вежбите и со практичните 

работи како и за помагање на наставниците во 
изведувањето на практичната настава, во Вишото 
училиште постои помошен наставен персонал. 

Помошниот наставен персонал го назначува со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи 
по предлог од советот на Вишото училиште од редот 
на стручњаците со факултетска спрема потребна за 
предметот во чија настава учествуваат, а кои имаат 
најмалку три години- соодветна пракса. 

Член 48 
Лицата назначени за постојани наставници и 

за помошен наставен персонал од редот на управ-
ните и другите стручни службеници, ги задржуваат 
звањата што ги имале пред изборот односно назна-
чувањето. 

Наставниците по странски јазици и физичка 
култура се распоредуваат според прописите што 
важат * за службениците на просветно-научната 
служба, и тоа во звањата предвидени за наставниот 
персонал во средните училишта. 

VI. СЕКРЕТАРИЈАТ НА ВИШОТО УЧР1ЛИШТ.Е 
Член 49 

За вршење на административни, технички и 
други с л ич и PI работи Вишото училиште ^ма секре-
таријат со потребен број стручни и административни 
службеници определени со решението за система-
тизацијата на работните места. 

Со работите на секретаријатот раководи секре-
тарот на Вишото училиште според упатствата и под 
надзор на директорот. 

Секретарот мора да има најмалку завршена 
средна школа. 

VIL УЧИЛИШНИ ИНТЕРНАТ 
Член 50 

Вишото' училиште има интернат за своите слу-
шатели. 

Со интернатот раководи управник на интерна-, 
тот,, кој непосредно, му е подреден на директорот 
на училиштето. 

Поблиски одредби во поглед на организацијата, 
раководењето и материјалното издржување на ин-
тернатот пропишува сојузниот Државен секретари-
јат ,за внатрешни работи, . 

Член. 51 
Слушателите што живеат во училишниот интер-

нат се должни да се придржуваат за правилата за 
редот во интернатот. 

Правилата за редот во интернатот ги донесуЕѕ 
директорот на Вишото училиште во согласност со 
советот на училиштето. 

VITI, П Р Е О Д Н И И З А В Р Ш Н И О Д Р Е . Д Б И 

Член 52 
Свршените слушатели на училиштето за вна-

трешна управа при сојузниот Државен секретари-
јат за внатрешни работи можат да се здобијат со 
диплома на Вишо управно училиште за внатрешни 
работи ако најдоцна до 31 декември 1958 година* 
положат испит кој претставува разлика меѓу настан« 
ната програма ка училиштето за внатрешна управа 
и наставната грсграпа на Вишото управно учили-
ште за внатрешни работи.. 

Програмата па испитите од претходниот став 
ќе ја пропише сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи со согласност од Секретаријатот 
за просвета и култура на Со.јузниот извршен совет« 

Член 13 
По исклучок од одредбата на чланог 34 од оваа 

уредба, приемот на слушатели што немаат потполна 
средна школа во училишната 1957/58 година ќе се 
врши без приемен испит. Наставата од предметите 
по општо образование за такви слушатели ќе се 
врши напоредно со редовната настава. 

Член 54 
Поблиски прописи за работата на Наставничкиот 

совет, за функционирањето на советот "на Вишото 
училиште и за изборот на неговите членови, за 
положбата, задачите и начинот на работа на на-
ставните организациони, единици, за начинот на 
образованието и полагањето на испити, за назна-
чувањето, за Должностите и правата на наставни-
ците и на помошниот наставен персонал, како и 
за другите прашања што се однесуваат до̂  органи-
зацијата и работата на Вишото училиште, ќе донесе' 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти во согласност со Секретаријатот за просвета 
и култура на Сојузниот извршен совет. 

Член 55 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 223 
, б јули 1957 година-

Белград ' 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

369. 
Врз основа на членот 79 точка 1 и членот 81 

->д Уставниот закон, а во врска со членот 26а од 
Законот за таксите (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
68/46) Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА НА 

ЗАКОНОТ ЗА ТАКСИТЕ 
Член 1 

Во Таксената тарифа на Законот за таксите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/46 и 22/56) во За-
белешката HI кон тар. број 24 по точката 6 се до-
дава нова тбчка 7. која гласи: 

.,7) на странските патни моторни возила за 
превоз на стоки, под услов оваа повластица да е 
договорена! или да постои реципроцитет." 

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

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

Р. IL бр. 214 
28 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
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370. 
Врз основа на одделот П 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), а во врска со членот 34 точка 3 од Уредбата 
за надворешнотрговското работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА КОНТРОЛА 
НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ 

ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
Член 1 

Во Уредбата за контрола на квалитетот на сел-
скостопанските производи наменети за извоз („Слу-, 
жбен лист на ФНРЈ", бр, 32/55) во членот 8 се до-
дава нов ста,в 2, кој гласи: 

„Царинските органи -не ќе дозволат извоз на 
стока за која не е издаден цертификат." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 215 
28 јуни 1957' година 

, Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

371. 
Врз основа на ставот 3 главата XXVIII на Соју-

зниот општествен план за 1957 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРИВРЕМЕНАТА ОДЛУКА 

ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
1. Во Привремената одлука за регресите во сто-

панството („Службен лист на ФНРЈ", бр, 52/53) точ-
ката I под 6 став 1 се менува и гласи: 

„На стопанските организации за промет на на-
ф т а и н а ф т н и деривати за продадениот моторен 
бензин, плинско масло и масло за ложење (мазут), 
и тоа:"; 

Во точката I под б на крајот се додава нов став 
% кој гласи: ^ 

,.За плинско масло и масло за ложење (мазут) 
продадено на странски дипломатски претставни-
штва се одобрува ретрес во височина од 20% од про-
дажната цена." 

2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите во смисла на точката 
1 од оваа одлука да донесе решение за надоместо-
кот (регресот) за продаденото плинско масло и ма-
сло за горење (мазут) ла странските дипломатски 
претставништва во 1958 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1957 година. 

Р. п. б,р, 216 
28 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар,^ Потпретседател, 
Вељко Зековић, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

372. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

Јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
>р, 51/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИ-

ТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на 

окружните и околиските јавни обвинителства 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) во одделот I 
под ",,Д. Во Народна Република Македонија" точ-
ката 2 под б) се менува и гласи: 

„Околиското јавно обвинителство во Прилеп за 
подрачјето на околиските судови во Прилеп и Кру-
шево." 

2. Точката 7 став 2 се менува и гласи: 
„Околиското јавно обвинителство во Куманово, 

за подрачјето на околиските судови во Кумано-во, 
Крива Паланка и Кратово." 

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

Р. п. бр. 218 
28 јуни 1957- година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потп-ретседател, 
Вељко Лековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р« 

373. 
Врз основа на членот 24 став 3 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, во спогодба со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет, издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ 
КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
СТОЧНИОТ ФОНД ОД СОПСТВЕНО ПРОИЗВОД-
СТВО, ЗА НАБАВКА НА СЕЛСКОСТОПАНСКА 
ОПРЕМА И НА ОПРЕМА ЗА МЕЛИО?АДИМ НА 

ЗЕМЈИШТА 
i. Југословенската инвестициона банка може 

без конкурс да одобрува заеми од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд: 

1) за зголемување на сточниот фонд од соп-
ствено производство настанато во годината што и 
претходила на годината во која се поднесува ба-
рањето за заем, и тоа до височината на позитив-
ната разлика во вредноста на прирастот на основ-
ното стадо; 

2) за набавка на опрема и резервни делови, и 
тоа: 

а) селскостопански машини, справи и уреди за 
обработка на селскостопанско земјиште (во натамо-
шниот текст: селскостопанска опрема); 

б) машини, справи и уреди за мелиорации (во 
натамошниот текст: мелиорациона опрема); ' 

в) резервни делови за селскостопански и мели-
оративни машини, а најмногу до 10% од претсмет-
ката вредност на тие машини. 

II. Заемите за набавка на опрема и резервни 
делови од точката I под 2̂  од оваа наредба ќе се 
одобруваат без оглед дали при' нивното купување 
се одобрува надоместок (регрес), и дали опремата 
и резервните делови се произведени во земјата или 
се увезени од странство. 

Заемите за набавка на опрема и резервни де-
лови наведени во претходната точка ќе ги одобрува 
Југословенската инвестицио,на банка само под услов 
дека ќе се употребуваат исклучиво за селскосто-
панско производство односно за изведување сел-
скостопански мелиорации на земјишта. 

UL Заемите од точката I под 1) на оваа наредба -
можат да им се одобруваат: на земјоделските сто-
панства, на земјоделските задруги организирани во 
смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските 
задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56) и на 
економиите на земјоделски задруги, на економиите 
на деловни сојузи на земјоделски задруги и на 
установи со самостојно финансирање. 

Кога организациите од претходниот став ќе под-
несат барање за заем за зголемување на бројот на 
коњите, заемот мбже да се одобри само ако се so 

прашање коњи од квалитетни соеви и типови, што 
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се предвидени за одгледување во односниот кра ј . 
Инвестиционите заеми за покритие на позитив-

ната разлика во вредноста на прирастот на основ-
ното стадо ќе ги одобрува Југословенската инвести-
циона банка сћмо за прирастот во тежина на основ-
ното стадо на заемобарателот, т. е. за разликата 
меѓу состојбата на почетокот и состојбата на кра јот 
иа годината што и претходела на годината во ко ја 
е поднесено барзЈњето за заем. Пресметувањето на 
прирастом во тежина ќе се врши спрема вредноста 
на месото од односниот вид добиток на 31 декември 
онаа година кота настанал прирастом 

. IV. Заемите од точката I под 2) од оваа наредба 
можат да им се одбруваат: на земјоделските сто-
панства, на земјоделските задруги организирани во 
смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските 
задруги, на специјализираните земјоделски задруги, 
на економиите на земјоделски задруги, на еконо-
миите на деловни сојузи на земјоделски задруги и 
на установи со самостојно финансирање, на задру-
жните деловни сојузи, на земјоделските задруги и 
на сервисните станици што Ершат ус лути со сел-

' скостопански машини и на водните заедници. 
V. Поблиски услови за одобрув,ање на заемите 

според оваа наредба ќе пропише Југословенската 
инвестициона банка. 

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен, лист на ФНРЈ" . 

Бр. 10261/3 
25 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, с. р. 

374. 
Врз основа на точкат,а 2 став 4 од Наредбата 

за определување условите под кои може да се 
врши контрахирањето на тутун („Службен лист па 
ФНРЈ" , бр. 20/57), сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОД-
ДЕЛНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА 

ТУТУН KE КОНТРАХИРААТ ТУТУН 
1. Бидејќи договор за некои подрачја за, кон-

тра,хирање на тутун не е постигнат на начинот од 
точката 2 став 2 од Наредбата за определување 
условите под кои може да се врши контрахирање-
то на тутун, за спорните подрачја, се одредува 
следното: 

а) подрачјата на територијата на Народна Ре -
публика Босна и Херцеговина што се спорни меѓу 
претпријатијата за обработка на тутун од територи-
јата на Народна Република Босна и Херцеговина 
и претпријатијат,а за обработка на тутун од Матко-
виќ и Вргорац, се определуваат како подрачја за 
контрахирање на тутун на претпријатијата за обра-
ботка на тутун со седиште во Народна Република 
Босна и Херцеговина, освен селото Б и ј ана — оп-
штина Љубушки, околија Мостар, кое влегува во 
подрачјето на Претпријатието за обработка на ту-
тун од Матковиќ и селата: Ораховл>е, Херцеговачки 
Полог, Гр,аб, Ваша,ровиќи и Црвени Грм — општин,а 
Љубушки околија Мостар, кои влегуваат, во под-
рачјето на Претпријатието за обработка на тутун 
од Вргорац; 

б) подрачјата на територијата на Народна Ре-
публика Босна и Херцеговина што се спорни меѓу 
претпријатијава за обработка на тутун од терито-
ријата на Народна Реп.ублика Босна и Херцеговина 
и претпријатијата за обработка на тутун од Сињ, 
Данила, Трогир и Ровињ, се определуваат к,ако под-

за' контрахирање иа ^ т у н на претпријатијата 

за обработка на тутун со седиште во Народна Ре-; 
публика Босна и Херцегови,на. -

2. Претпријатијата за обработка на тутун што 
со производителите на тутун од подрачј,ата опреде-
лени во претходната точка имаат склучени дого-
вори з а Екстрахирање иџ тутун се должни да и з -
вршат пренос на овие договори врз о^ие претпри-
јатија за обработка на тутун чие подрачје за кон-
трахирање на тутун го сочинуваат подрачјата опре-
делени со оваа наредба, 

Пренесувањето на договорите во смисла на 
претходниот став има да се изврши во срок од 15 
дена по влегувањето во сила на оваа наредба. 

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

Бр. 5075 
27 јуни 1857 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на стоковниот промет, , 

Марјан Брецељ, с. р. 

375. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, з а сојузните прописи за кв,а-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), 
Сојузната комисија за 'стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА Ф И З И -
К А Л Н И И Т Е Х Н И Ч К И М Е Р Е Њ А ЗА КАМЕН И 
НЕГОВИ МЕТОДИ НА ИСПИТУВАЊЕ, ЗА Б Е Т О Н 

И ЗА УПОТРЕБА НА Л О Ж И Ш Н А Т А ЗГУРА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Земање мостри на агрегати, камен 

и згура за потребите на градбите, 
патиштата, железниците и з а при-
готвување, на бетон — — — — 

Определување 'на впивањето на вода 
на природниот камен — — — — 

Испитување постојаноста на природ-
.ниот камев на мраз — — — — 

Природен ..d глен, испитување цвр-
стината на притисок — — — — 

Испитување жилавоста на каменот 
Испитување отпорноста на толчени-

кот за патишта и железници про-
тив удар и притисок — — — — 

Испитување цврстината на каменот 
на свиткување — — — — — 

Испитување каменот со Д ева л ова ма-
шина — — — — — — — 

Испитување цврстината на бетонот 
на затегање Ари свиткување на 
призми (концентрирано оптов,ару-
вање во средината на распонот) J U S U.MI.Oli) 

Испитување цврстината на бетонот • 
* на затегање при свиткување н а 
призми (оптоварување во третини 
од распони) — — — — — — J U S U.Ml.Oll! 

Испитување цврстината на бетонот 
на притисок на деловите од призми 
добиени при кршење со свиткува-
ње. М о д и ф и ц и р а н метода на коцка J U S U.MI.01^ 

Употреба на ложишната згура како 
агрегат за неармиран бетон и за не-
армирани префабрикувани бетон-
ски блокови — — — — — — JUS U.M9.01G 

2. Наведените југословен,ски стандарди се об ј а -
вени во посебно издан.ие на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение,, 

J U S Б.ВО.ООЃ 

J U S В.В8.010 

J U S В.В 8.01 i1 

J U S В.В8.012 
J U S B.B8.014 

J U S B.B8.016 

J U S B.B8.017 

J U S B.B8.013 
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3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 септември 1957 годи-на. 

Бр. 2804 
25 јуни 13-57 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб ЗЅиторовиќ, с, р, 

376, 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЧЕЛИК 
ЗА КЛИНОВИ, ЗА КЛИНОВИ И ЗА ЕЛАСТИЧНИ 

ЧИВИИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација. се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Челик за клинови влечен. Мери и 

толеранции — — — — — — JUS С.В3.450 
Клинови — — — — — — JUS М.С2.020 
Плоснати клинови — — — — — JUS М.С2.021 
Издлабени клинови — — — ' — JUS М.С2.022 
Кукасти клинови — — — — — JUS М.С2.030 
Плоснати кукасти клинови — — JUS М.С2.031 
Издлабени кукасти клинови — ~ JUS M.G2.032 
Тангентни клинови • — — — — JUS М.С2.040 
Тангентни клинови за наизменично 

оптоварување — — — — — JUS М.С2.041 . 
Клинови без наведнатост на перото 

високи — — — — — — — JUS М.С2.060 
Клинови без наведнатост на перото 

ниски — — — — — — — JUS М.С2.061 
Клинови без наведнатост на перото 

за машини алатки — — — — JUS M.C2.G(5i2 
Еластични чивии — — — — — JUS М.С2.230 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение, 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1957 година. 

Бр. 2380 
I јули 1957 година 

Белград 
Претседател 

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

377. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОДВИ-
ВАНИ К Р СТЕ СТИ, ЗА К Р СТЕ СТИ ЗАРЕЗИ ЗА 
ВИОЦИ, ЗА НАВОИ ЗА ВИОЦИ ЗА ЛИМ И ЗА 

ВКОЦИ ЗА ЛИ M 
I. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Одвивани крстести — — — — JUS K.G3.250 
Навои за ви оци за лим — — — JUS И.ВО. IGO 
Виоци за лим. Пречници на дупките JUS M.B 1.014 
Крстасти зарези за виоци — — — JUS М.В1.015 
Виоци со шестострана глава за лим JUS М.В1.453 
Виоци со цилиндрична глава за лим JUS М З 1,456 

Виоци со »пуштена глава за лим — JUS М.В 1.457 
Виоци со впуштена зрцалеста глава 

за лим — — — — — — — JUS М.В1.458 
Виоци^со полутркалеста глава за лим JUS М.В1.459 
Виоци со вопуштена глава . со крстест 

зарез за лим — — — — — — JUS М.В1.465 
Виоци со зрцалеста глава со крстеет 

зарез за лим — — — — — — JUS М.В1.466 
Виоци со »пуштена зрцалеста глава 

со крстаст зарез за лим — — — JUS М.В 1.467 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3, Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1957 година, 

Бр. 2881 
I ју л PI 1957 . година 

Белград 
Претседател 

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

378* 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за контро-

ла на квалитетот на селскостопанските производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 

.32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешно-
трговска комора, во спогодба со Сојузот на селско-
стшанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НА ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И 

ОД ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на месото и на 
производите од месо и од добиток наменети за из-
воз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56-, 51/56 и 
18/57) се вршат следните измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстот под редниот број 23 се менуза и 

гласи: • 
„Крстиќ Обрен — Шид"; 
б) текстот под редниот број 27 се брише; 
в) по редниот број 28 се додава реден број 29 

со текст кој гласи: 
„Дедин Ненад — Врбас"; 
г) по редниот број . 2 9 се . додава реден број 

30 со текст кој гласи: 
„Немчев Жарко — Зрењанин". 
IL Овие измени и дополненија влегуваат во 

сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 26429/3 
26 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, с. р. . 

3 7 9 , 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за контро-

ла не- квалитетот на сел скостоиан ските производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/33), Управниот одбор на Сојузната надворешно-
трговска комора, so спогодба со Сојузот на селско-
стопаиско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИС-ТАТА НА СТРУЈНИТЕ ЛМЈ1Д ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА Б Р О Е Њ Е КОНТ-РОЛА НА KB А Л ШТИТОТ 

UA ДОБИТОКОТ ЗА КОЛЕЊЕ НАМЕНЕТ ЗА 
ИЗВОЗ 

I. Во Листата на стручните лица овл-астена ->а 
вршење контрола на квалитетот на добитокот за 
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колење наменет за извоз („Службен лист на ФНРЈ% 
бр. 22/56, 48/56, 51/56 и 19/57) се вршат следните из* 
мени и дополненија: 

. 1) Во точката 1: 
&) текстот под редниот број 4 се брише; 
б) текстот под редниот број 19 се брише; 
в) текстот под редниот број 26 се брише; 
г) по редниот број 61 се додава реден број 62 

со текст кој гласи: 
. „Викар инж. Миливоје — Сомбор"; 
д) по редниот број 62 се додава реден број 63 

со текст кој гласи: 
„Ѓуричиќ инж. Александар — Суботица"; 
ѓ) по редниот број 63 се додава реден број 

64 со текст кој гласи: 
„Петровиќ инж. Петар — Смедерево"; 

. 2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 33 се менува и 

гласи: 
„Хорватових инж. Ивана — Зденци";' 
б) текстот под редниот број 39 се брише; 
в) текстот под редниот број 41 се брише; 
г) текстот под редниот број 48 се брише; 
д) текстот под редниот број 54 се брише; 
ѓ) по редниот број 55 се додава реден број 56 

со текст кој гласи: 
„Катаниќ инж. Рудолф — Сла®. Брод"; 
3) Во точката 3: 
а) текстот под редниот број 2 се менува и 

гласи: 
„Погачник Владимир — Сежана"; 
б) текстот под редниот број 10 се брише; 
в) текстот под редниот број 27 се брише; 
г) текстот под -редниот број 36 се брише; 
4) Во точката 4: 
а) текстот под редниот број 2 се менува и 

гласи: 
„Несторовски инж. Борис — Тетово"; 
б) текстот под редниот број 6 се брише. 
И. Овие измени и дополненија влегуваат во 

сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 26429/4 
36 јуни 1957 година ' 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, с. р. 

380. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за контро-

ла на квалитетот на селскостопанските производи 
наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
32/55), Управниот одбор на .Сојузната надворешно-
трговска комора, во спогодба со Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на ФНРЈ, донесува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖОТО И СУВОТО ОВОШЈЕ I СМЕНЕТО 

ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56 и 18/57) се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстот под редниот број 3 се • менува и 

гласи: 
„Васиќ Драгољуб — Белград"; 
б) текстот под редниот број 4 се брише; 
Е) те-кстот под редниот број 6 се менува и 

главен: 
„Николиќ инж. Живадин — Смедерево"; 
i) текстот под редниот број 14 се брише: 

д) текстот под редниот број 25 ч се менува и 
гласи: 

„Станојевић инж. Стеван — Алексинац"; 
ѓ) текстот под редниот фреј 30 се брише; 
е) текстот под редниот број 43 се брише; 
ж) текстот под редниот број 50 се менува и 

гласи: 
„Марковиќ инж. Момчило — Косовска Митро-

вица"; 
з) текстот под редниот број 52 се менува и 

гласи: 
„Табаковиќ инж. Миливоје — Пеќ"; 
s) текстот .под редниот број 59 се менува и 

гласи; 
„Пандуров Мита — Суботица"; 
и) по редниот број 66 се додава реден број 

- 67 со текст кој гласи: 
„Недељковиќ инж. Александар — Књажевац"; 
j) по редниот број 67 се додава реден број 68 

со текст кој гласи: 
„Ристовиќ инж. Миливоје — Ужичка Пожега"; 
к) по редниот број 63 се додава реден број 

69 со текст кој гласи: 
„Вјелац Радивоје — Смедерево"; 
2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 12 се брише; 
б) текстот под редниот број 27 се менува к 

гласи: 
„Ивековић инж. Звонимир — Винковци"; 
в) по редниот број 29 се додава нов реден број 

30 со текст кој гласи: 
„Шикиќ инж. Миле — Бјеловару; 
3) Во точката 3: 
а) текстот под редниот број 12 се брише; 
б) текстот под редниот број 24 се брише; 
в) по редниот број 29 се додава реден број 30 

со текст кој гласи: 
„Стајнко Франц — Љутомер"; 
г) по редниот број 30 се додава реден број 31' 

со текст кој гласи: 
„Лукман инж. Фрањо — Марибор"; 
д) по редниот број 31 се додава реден број 32 

со теист кој гласи: 
& „Остерц Миливоје — Радгона и Слатина Ра -

деник" ; 
ѓ) по редниот број 32 ее додава реден број 

33 со текст кој гласи: 
„Премру инж. Марија — Радље об Драви"; 
5) Во точкб/га 5: 
а) текстот под редниот број 4 се брише; ' 
6) текстот под редниот број 8 се менува и 

гласи: 
„Палниќ инж. Незир — Теслиќ"; 
в) по редниот број 21 се додава реден број 22 

со текст кој гласи: 
„Рабреновиќ Блажо — Вишеград"; 
г) по редниот број 22 се додава реде-н број 23 

со текст кој гласи: 
„Маркиќевиќ инж. Слободан — Горажде"; 
д) по редниот број 28 се додава реден број 24 

со текст кој гласи: 
„Имамовић Сафет — Градачац". 
II. Овие измени и дополненија влегуваат во 

оила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ" 

Бр. 26429/1 
26 јуни 1957 година 

Белград 

Сојузна надворешнотрговска комора 
Претседател, 

Руди Колак, с, р. 
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381. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на с е л ско ст опанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со, Сојузот на сел-
скостопанеко-шумарските комори на ФНРЈ , доне-
с.у в?« 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА И З В О З 

I. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квал-итетот на свежиот зарза -
ват наменет за извоз („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 
20/53) се вршат следните измени и дополненија: 

1) Во точката 1: 
а) текстот под редниот број 8 се брише; 
б) текстот под редниот број 20 се брише; 
в) текстот под редниот број 27 се менува и 

гласи: 
„Зделар Чедомир — Пек"; 
г) текстот под редниот број 32 се менува и 

гласи: 
„Секулиќ инж. Живо јин — Кикинда и Нови 

Кнежевац" ; 
д) текстот под редниот број 35 се брише; 
ѓ) текстот под редниот број 37 се брише; 
е) текстот под редниот број 44 се менува и 

гласи: 
„Чечен инж. Иван — Вршац"; 
ж) цо редниот број 44 се додава реден број 

45 со т£$£т ко ј гласи: 
„Максимовиќ Драгослав — Алексинац"; 
з) по редниот број 45 се додава реден број 

46 со текст ко ј гласи: 
„Григор j ев инж. Георгије — Бачка Паланка" ; 
2) Во точката 2: 
а) текстот под редниот број 8 се менува и 

гласи: 
„Роман Грачан — Крижевци" ; 
б) текстот под редниот број 27 се брише; 
в) текстот под редниот број 28 се менува и 

гласи: 
„Поповиќ Миливоје — Вуковар"; 
г) текстот под редниот број 29 се брише; 
д) текстот под редниот број 30 се брише; 
ѓ) по редниот број 3'8 се додава реден број 

39 со текст ко ј гласи: 
„Мгжек инж. Никола — Загреб"; 
3) Во точката 3: 
а) текстот под редниот број 16 се. менува и 

гласи: 
„Остерц Миливоје — Радгона и Слатина Ра« 

денци"; 
б) текстот под редниот број 18 се менува и 

гласи: 
„Вохар Штефан — Лендава"; 
в) текстот под редниот број 25 се брише; 
г) текстот под редниот број 27 се брише; 
д) до редниот^ број 31 се додава реден број 

32 со текст кој гласи: 
„Цимерман Мартин — Вид ем Кршко"; 
ѓ) по редниот број 32 се додава реден број 3-3 

со текст ко ј гласи: 
„Премру инж. Марија — Радље об Драви"; 
4) Во точката 4: 
а) текстот под редниот број 2 се брише; 
б) текстот под редниот број 3 се менува и 

гласи: 
„Мурџев Петар — Титов Велес". 

И. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на Ф Ќ Р Ј " . 

Бр. 264129/2 
26 јуни 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колак, - с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени и 
дополненија на Тарифата за данокот на промет, 
објавен во „Службен лист к,а ФНРЈ" , бр. 24/57 се 
поткраднале долу наведените грешки, та- се дава 

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

НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
1. Во членот 2 на крајот од точката 2 наместо: 

„25" треба да стои: „25°/о". 
2. Во истиот член во точката 3 во забелешката 4 

наместо: „из тачке 1" треба да стои: „из тач. 1 и 2". 
3. На крајот од истиот член наместо зборовите: 

„Во истиот тар. број пред ставот 4 треба да се до-
даде „2)".", треба да стои: ,.Досегашниот став 4 ста-
нува став 5 и пред него се става 2)". 

4. До членот 3 точка 2 последен став наместо 
ознаката: „е)" треба да стои ознака: ,,ф". 

Од Сојузниот извршен совет, 20 јуни 1957 година, 
Белград, • 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за утвр-
дување делот од доходот што стопанските органи-
зации во 1957 година го уплатуваат во општестве-
ните инвестициони фондови, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 26/57, се поткраднале долу наве-
дените грешки та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ ОД 
ДОХОДОТ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ГО УПЛАТУВААТ ВО ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕ-

ф СТИЦИОНИ ФОНДОВИ 
1. Во образецот „А-2" во колоната 2 на крајот 

од текстот н а втората реченица под ред. бр. 10 ме-
сто цифрата : „8" треба да стои цифра : „10", а на 
кра јот од текстот под ред. бр. 29 место цифрата : 
„27" треба да стои цифра : „26"; 

2. Во точката XIV под 11 од наредбата треба 
• да се бришат зборовите: „и 12 во колоната 4". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 24 јуни 1957 година, Белград. 

По извршеното сравнузање со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за утвр-
дување на основиците и пресметување на придоне-
сот од личниот доход на работниците на стопан-
ските организации, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 26/57, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИ-
Ц И Т Е И П Р Е С М Е Т У В А Њ Е Н А П Р И Д О Н Е С О Т О Д 
ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАЕОТИИШОТЕ МА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I Во точката Vili во деветтиот ред оздола ме-

сто цифрата : „2150" треба да стои цифра : ,.213'5"; во 
седмиот ред . оздола место цифрата : „1800" треба да 
стои цифра : „1790"; во петтиот и шестиот ред оздола 
место цифрите: „350" треба да стојат цифри: „345" 
и во четвртиот ред оздола место цифрата: „4200" 
треба да стои ц и ф р а : „4140".-
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2. Во точката XIII во тринаесеттиот и четирине-
есеттиот ред озгора место зборовите: „претходната 
точка" треба да стои: „точката V од оваа наредба". 

3. Во точката XV став 5 во 11 ред озгора место: 
„27:38" треба да стои: „(100 X намалената норма):-
:(I00 -F намалената норма)", а на кра јот од истиот 
став место текстот' по зборот: „изнесува" треба да 
се стави: „10,50/о пресметана по формулата (100X12): 
:(10» + 12), односно 1200 : 112 = 10,71 или заокру-
жено 10,5°/о." 

4. Во табелите кон истата наредба треба да се 
исправи: 

I) во I табела: 
С П а^гол Ц И ? Р ' В о К0Ј1, М е с т о Цифрата Треб;; цифра 

43.200 
52.400 
61.400 
63.300 
64.800 
87.700 

18.0-27 
2 .854 
26.054 
28.049 
17.385 
21.525 

19.027 
21.854 
26.054 
27.049 
17.395 
22.525 

2) во l i табела: 
С п Г " п

Ц И ? Р ' кол. Место цифрата Треба цифра од кол. 1 
16.800 
36.400 
36.400 
42.800 
53.100 
71.100 
71.200 
73.100 

4 
3 
4 
3 
4 
4 
4 
4 

4.500 
9.697 

12.657 
11.255 
19.774 
28.298 
29.359 
29.304 

5.000 
9.698 

12.658 
11.235 
19.744 
28.308 
28.359 
29.314 

3) на крајот* од I и И табела во точката 2 под 
б) по зборовите!* „над 100.100 дин." треба да се до-
дадат изоставените зборови: „,намалена з а износот 
на придонесот за буџетите од личниот доход,". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, 24 јуни 1957 година, Белград. 

По извршеното cpавнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за учеството 
на инвеститорите во трошоците на инвестициите што 
се финансираат од Општиот инвестиционен фонд, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/57,. се 
поткраднала долу наведената греш.ка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ШТО СЕ ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИОТ ИНВЕ-

СТИЦИОНЕН ФОНД 
По точката И треба да се додадат изоставените 

зборови: „Југословенска, инвестициона банка", под 
тоа изоставените потписи, и тоа од десната страна: 
„Претседател на управниот одбор, Никола Минчев, 
с. р.", а од левата страна: „Генерален директор, Ау-
густин П.апиќ, с. р.", и под овие потписи на среде 
зборот:- „Согласен". 

Од Југословенската инвестициона банка, 24 јуни 
1957 година, Белград. ^ 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА H А РОАН ИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во "бројот 25 од 8 јуни 1957 година објавува: ^ , • 
Одлука за примена на Одлуката за плаќање 

хонорарната настава на факултетите на Универзи-
тетот л на Високата школа за физичка култура во 
Белград; 

Одлука за ставање во надлежност за Советот 
за култура на НР Србија потврдувањето на пра -
вилата на радиодифузните станици; 

Наредба за назначување канцелариски и помо-
шни службеници во редовните и стопанските судови. 

Во број от 26 од 15 јуни 1967 година објавува: 
Одлука за утврдување износот на надоместокот 

од издадените дозволи за стопански и спортски ри-
болов што треба да се уплати во 1957 година во 
Републичкиот и во околиските фондови за унапре-
дувањ,е на рибарството; 

Наредба за ловостој от на заштитениот дивеч, 
за заштита на ретки и проредени видови заштитен 
дивеч, за ловот на незаштитен дивеч и за фаќање 
ж и в заштитен дивеч; 

Наредба за забрана на о б и в а њ е т о ' о т к у п н и ста-
ници за купување и промет на селскостопански про-
изводи; 

Одлука за употреба на средствата од Фондот 
за здравствена изградба во 1957 година; 

Одлука з а измени и дополненија н а Одлуката 
за планот на расходите на Р-епубличкиот фонд за 
превентивна здравствена заштита; 

Одлука за измени на Одлуката за употреба на 
нераспределените вишоци на Републичкиот завод за 
социјално осигурувањ,е — Белград од 1954 година; 

s Решение з а износите на надоместокот за тро-
ш о ц и т е ' з а исхрана и сместување; 

Конкурс з а давање за-еми на земјоделските сто-
панства за станбена изградба од, средствата на Р е -
публичкиот фонд за станбена изградба. 

Во бројот 27 од 22 јуни 1957 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

подрачјата на околиите и општините во Народна 
Република Србија; 

Наредба за забрана оснивање на откупни ста-
ници за купување и промет на селскостопански 
производи; 

Упатство за начинот на предавање на архиви-
те, инвентарот и другите д в и ж н и имоти на народ-
ните одбори на укинатите околии и општини. 

/ В о бројот 28 од 29 јуни 1957 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Буџетот 

на Народна Република Србија; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за основањето u територијалната надлежност' на 
окружните и околиските судови; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за територијалната надлежност на окружните сто-
пански судови; 

Одлука за избирање судии на околиските су-
дови; 

Одлука за потврда на Статутот на Машинскиот 
факултет на Универзитетот во Белград; 

Закон за Уметничката академија ; 
Закон за детските градини; 
Исправка на законот за подрачјата на околиите 

и општините во Народна Република Србија; 
Исправка на Конкурсот за давање заеми на 

земјоделските стопанства за станбена изградба од 
средствата иа Републичкиот фонд за станбена из -
градба. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НАРОДНЕ 
Р Е П У Б Л И К Е ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Р е -
публике Хр&г/гске, во бројот 19 од 3 ма ј 1957 година 
објавуваат само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 20 од IO мај 1957 година, објавуваат: 
Наредба за условите з а запишување во струч-

ните училишта во училишната 1957/58 година; 
Решение з а измени и дополненија на Решението 

за оснивање Студентскиот дом l, во Загреб, како 
установа со самостојно финансирање, бр. 90-1955 од 
14 iуни 1955 
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Во бројот 21 од 16 мај 1957 година објавуваат: 
Одлука за определување делот од придонесот за 

кадрови во стопанството што му припаѓа на Репу-
блич.киот фонд односно на околиските фондови за 
кадрови во стопанството; 

Решение за преде дување бројот и за именување 
членови на управниот одбор на Републичкиот фонд 
за кадрови во стопанството; 

Решение за дополнение на Решението за при-
знавање стручни испити на работниците запослени 
во угостителските прегори j ата и дуќани; 

Решение за определување бројот и за именува-
ње членови на управниот одбор на Републичкиот 
фонд за кадрови во стопанството; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Соборот на производителите на НО на околината 
Сисак. . 

Во бројот 22 од 20' ма.ј 1957 година и во бројот 23 
од 27 Miaij 1957 година објавуваат само одлуки на 
нар одаи одбори.' 

Во бројот 24 од 30 мај 1957 година објавуваат: 
Измени и дополненија на Општествениот план 

на Н Р Хрватска за 1957 година; 
Закон за измени на Законот за буџетот еа НР 

Хрватска (Републичкиот буџет) за 1957 година; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

месниот самопридонес; 
Закон за измени" и дополненија на За.конот за 

одржување и поправање на селските патишта; 
Одлука за измени ш дополнение на Одлуката за 

определување'број от на судиите во Врховниот суд 
на Н Р Хрватска и во окружните судови на подрач-
јето на Н Р Хрватска; 

Одлука за измена на Одлуката за определува-
њ е бројот на судиите во Вишиот стопански суд на 
Н Р Хрватска и во окружните стопански судови на 
подрачјето на Н Р Хрватска; 

Уредба за оснивање Републички санитарен ин-
спекторат; 

Одлука за траењето и начинот на вршењето на 
стажот на ветеринарите. 

Во бројот 26 од 31 мај 1957 година немаат слу-
жбен; дел. 

Во бројот 26 од 10 јуни 1957 година објавуваат: 
Одлука за максималните износи на општинска-

та такса за бочви, маслани, рамничарски лозја и 
кучиња; 

Одлука за планот на сечењето, планот на од-
гледувачките работи и планот на уредувањето на 
шумите на подрачјето на Н Р Хрватска во 1957 го-
дина; 

Одлука за намената и начинот на употребата 
на средствата од околиските фондови за унапреду-
вање на шумарството од таксите за сечење дрвја 
во приватни и задруж.ни шуми; 

Решение за распишување "дополнителни избори 
на народните одбори на околиите Славонски Брод и 
Чековен. 

УР АДВИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадим лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 18 од 30 мај 1957 година објавува: 

Одлука за нормите на да,нокот на доход од сел-
ското стопанство за 1957 година; 

Решение за разрешување од должноста е а др-
жавен потсекретар во Државниот секретаријат за 
внатрешни работи: на НР С; 

Решение за именување член на советот на ра-
диостаницата на Радио Љубљана. 

Во бројот 19 од 6 јуни 1957 година објавува: 
Решение за именување државен потсекретар во 

Државниот секретаријат за внатрешни работи 
на НРС. 

Bio бројот 20 од 13 ј у ш 1957 година објавува само 
Одлуки на народните одбори. 

Во бројот 21 од 20 јуни 1957 година објавува: 
Одлука за определување аконтацијата и пла-

ќањето на данок на доход од селсково стопанство, 
како и општинските придонеси за третото три-
месечје на 1957 година; 

Одлука за начинот на објавување на годиш-
ниот извештај и годишната .програма на издавач-
ките претпријатија и установи; 

Одлука за начинот на објавување на годиш-
ниот извештај на новинарите претпријатија и по-
в и т к и т е установи; 

Одлука за измени на Одлуката за оснивање 
одбор за план и биланси на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Координациониот од-
бор на Извршниот совет за одлучување по опре-
делите работи на надлежноста на Извршниот совет; 

Одлука за овластување Одборот за стопанство 
на Извршниот совет за давање согласности за кои 
е надлежен Извршниот совет; 

Одлука за овластување Административната 
комисија на Извршниот совет за донесување ре-
шенија во работите од надлежноста на Извршниот 
совет; 

Одлука за давање согласност на републичките 
прописи за прекршоци; 

Одлука на Републичкиот завод за социјално^ 
осигурување во Љубљана за расподелба на оп-
штите и намалените норми на придонесот за соци-
јално осигурување за 1957 година. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 16 од 3 мај 1957 година 
нема службен дел. 

Во бројот 17 од IO мај 1957 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Општестве-

ниот план на Народна Република Босна и Херце-
гђвина за 1957 година; 

Указ за прогласување на Законот за измени на 
Законот за буџетот на Народна Република Босна и 
Херцеговина за 1957 година; 

Указ за прогласување на Законот за овласту-
вањето за донесување прописи за определувањето 
на опасни растениски болести и штетници како и 
за по огласувањето на подрачјата заразени од тие 
растениски болести и штетници; 

Одлука за одобрување на пресметките на ре-
публичките буџетски фондови за 1957 година; 

Одлука за исклучителен избор на лица без су-
диски испит за судии на околиски судови; 

Резолуција за работата и идниот развитот на 
Универзитетот во Сараево; 

Одлука за потврда на Статутот на Универзите-
тот во Сараево; 

Одлука за потврда на измените и дополненија-, 
та еа статутите на околиите Тузла, Зеница и Звор-
ник: 

Одлука за измена на Одлуката за наградите и 
надоместоците на народните пратеници на Народ-
ната скупштина на Народна Република Босна и 
Херцеговина; 

Одлука за разрешување на судија на Врхов-
ниот суд на НР БиХ и на судии на окружни су-
дови; 

Одлука за избор на судии на окружни судови; 
Одлука за избор на повремени судии на Ви-

шиот стопански суда на НР БиХ и на судија на 
Окр.ужниот стопански суд во Сараево; 
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Наредба за о-пределување установи во кои може 
да се врши испитување на прехранбените про-
дукти; 

Наредба за ,височината на трошоците на про-
метот- во продажба на големо на петрол от за освет-
ление. 

Во ©ројот 18 од 17 Malj 1957 година објавува: 
Одлука за определување делот од придонесот 

за кадрови во стопанството што му припаѓа на Ре-
публичкиот фонд односно на околиските фондови 
за кадрови во стопанството; 

Наредба за височината на трошоците на проме-
тот во продажба на големо на петролот за осветле-
ние ; 

Наредба за стопанскиот и спортскиот риболов и 
за определување рибини плодишта. 

Во бројот 19 од 24 мај 1957 година нема слу-
жбен дел. 

Во бројот 20 од 31 мај 1957 година објавува: 
Уредба за задолжителниот здравствен преглед 

лицата што патуваат на работа; 
Уредба за обврските на Заводот за социјално 

осигурзгвање, на стопанските и другите организа-
ции, на д,ржавните органи, установи и на приват-
ните работодав-ци во остварувањето на мерките за 
заштита на здравјето и работната способност на 
осигурениците; 

Уредба за измени и дополнен.ија на Уредбата 
за определување на републичките органи на упра-
вата и на републичките совети што ќе ги вршат 
работите по сојузните прописи што од републич-
киот извршен совет се пренесени врз републичките 
органи; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за пренесување работите според републичките про-
пи-си во надлежност на р!епубличките органи на 
управата и републичките с о в е т ; 

Одлука за овластување републичките органи на 
управата и ре-публичките совети да донесуваат пра-
вилници за внатрешната организација; 

Одлука за определување процентот од годишни-
от износ на данокот, на доход што тр-еба да се на-
плати за I, I l и III тримесечје на 1957 година; 

Одлука за оснивање Завод за унапредување на 
организацијата и продуктивноста на трудот; 

Одлука за оснивање . Републички центар за 
здравствена заштита на мајката и детето; 

Решение за оснивање Завод за професионално 
оспособување на умно заостанатата младина во Чап-
љина; 

Правилник за дополнение на Правилникот за 
полагање приватни испити во .средните економски 
школи; . 

Упатство за измена н,а Упатството за полагање 
стручни и дополнителни испити за звањето воспи-
тувач, учител, стручен учител, наставник и про-
фесор на средна* школа; 

Решение за именување членови на Филмскиот 
совет на претпријатието за снимање-филмови „Бо-
сна-студио" во Сараево, 

Во бројот 21 од 7. јуни 1957 година нема слу-
жбен дел, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија во бројот« 9 од 6 април 1957 година објавува: 

Одлука за основање н,а околиски судови во 
Крушево и Кратово, за одредување на нивната те-
риторијална надлежност и за менување територи-
јалната надлежност на околиските судови во Ко-
чани и Штип; . 

Одлука за овластување на Законодавниот од-
бор на Републичкиот собор на Народното собрание 

да утврди кои одредби за управната постапка од ре-
публ пите закони остануваат во сила а другите да 
ги укине или измени; 

Одлука за утврдување престанокот на прате-
нички мандат и за одредување дополнителни- избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во производителната група 
селско стопанство в-о Изборната околија Скопска II; 

Одлука за утврдување престанокот на прате-
нички мандат и за одредување дополнителни из-
бори за избор на народен пратеник на Соборот на 
производителите на Народното собрание на Народна 
Република Македонија во производителната трупа 
индустрија, трговија и занаетчиство во Изборната 
околија Скопска IX; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на прои-
зводителите во групата селско стопанство во Избор-
ната околија Скопска П; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избор на народен пратеник на Соборот на прои-
зводителите во трупата индустрија, трговија и за-
наетчиства во Изборната околија Скопје град IX; 

Исправка на Упатството за условите за здоби-
вања стручна спрема и за полагање стручни испити: 
за квалификувани и висококвалификувани работ-
ници возачи на моторни возила. 

Во бројот 10 од 19 април 1957 година објавува: 
Одлука за избор на судир! на окружните судови 

во Битола и Тетово; 
Одлука за разрешување на судија на Окру-

жниот суд во Охрид; 
Одлука за избор на повремени судии на Ви-

шиот стопански суд на Народна Република Маке-
донија; 

Одлука за отпочнувањето со работа на Околи-
скиот суд во Крушево; 

• Правилник за измена и дополнение на Правил-
никот за извршување на Законот з-а рибарството. 

Во обројот 11 од 23 април 1957 година објавува: 
Закон за шумите; 
Закон за водите; 
Закон за заштита на страните земјишта од еро-

зија и за' уредување на пороите; 
Закон за изменува-ње и дополнување на Зако-

нот за јавните патишта; 
Уредба за основање Републички завод за фи-

зичка култура; 
Решение за основање на Ловишта „Дојран". 
Во бројот 12 од 26 април 1957 година објавува: 
Уредба -за оснивање на Управна школа во 

Скопје; ' 
Одлука за именување претседател и членови 

да одборот и комисија на Извршниот совет; ' 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката* 

за определува-ње бројот на с.удиите во околиските 
судови; 

Одл.ука за именување членови на Советот на 
Вишата педагошка "школа во Скопје; 

Одлука за начинот на избирање на членот на 
Советот на Вишата педагошка школа во Скопје 
што ги избира Наставничкиот совет на школата; 

Одлука за начинот на избирање на членот 
Советот" на Вишата педагошка школа во Скопје 
што го избираат студентите; < 

Решение за оснивање Концертна дирекциј-а. 

• Во бројот 13 од 4 мај 1957 година објавува: 
Одлука за овластување на народните одбори еа 

општините Да вршат заверување на потписи, рако-
писи и преписи; 

Решение за пренесување медицинските учиш: 
шта за бабици со интернатот^ што се при нив во 
надлежност на народни одбори на околии: 
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Решение за именување членови на Театарскиот 
совет на Народниот театар — Скопје; 

Објава за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот иа производителите. 

Во бројот 14 од 24 ма ј 1957 родина објавува: 
Решение за формирање Одбор за заеми од Ре-

публ,ичкиот инвестиционен фонд при Југословен-
ската. инвестициона банка — фили јала во Скопје 
и именување членови на Одборот; 

Програма за полагање стручен испит за звањето 
квалификуван и в и с о к о в а л и ф и к у в а н работник од. 
керамичката струка. 

Bio бројот 15 од 5 јуни 1957 година објавува: 
Одлука з.а измени на Општествениот план на 

Народна Република Македонија за 1957 година; 
Резолуција за Извештајот на Извршниот совет 

за работата во 1966 година; 
Задолжително толкување на членот 25 од За-

конот за Ун,иверзитетот во Скопје; 
Задолжително толкување на членот 52 од З а -

конот за Вишата педагошка школа во Скопје; 
Препорака за, подобрување работата на .научни-

те и другите земјоделски институции; . 
Потврда за задолжително толкување. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 7 од 30 април 1957 година објавува: 

Одлука за продолжување срокот за издавање 
на работните книшки; 

Наредба за образецот на пропратницата за дрво 
и ,дрвни производи; 

Програма на стручниот дел од испитите за ква-
лифицирани и висококвалифицирани работници од 
графичката струка. 

Во бројот 8 од 25 мај 1957 година, објавува: 
Одлука за помилување на осудените лица; 
Одлука за. определување стручни и општестве-

1 ни организации што избираат свои преставници за 
членови на републички.те совети; 

Решение за оснивање Дом за учениците на 
Средното музичко училиште во Котор како уста-
нова со самостојно финансирање; 

Решение за оснивање Дом за ученицит,е на учи-
лиштето за уметнички занаети во Херцег Нови к а -
ко установа со самостојно финансирање; 

Решение за прогласување Домот на учителска-
та школа, во Нихншќ за установа со самостојно ф и -
нанси,рање; 

Решение за разрешување еден член и за име-
нување нови членови на Советот за народно здрав-
је на НР ЦГ од редот на граѓаните; 

Пр-ограма на стручн,иот дел на испитот за ква-
лифицирани и вис ок оква л иницирани работници од 
шумарската струка; 

Програма на стручниот дел од испитот за ква-
лифици.р-ани и висококвалифициран,и работници на 
струката на .производството на градежни материјали; 

Извештај на Изборната комисија на Н Р ЦГ за 
дополнителн,ите избори во око лиј ата Титоград* на 
31 март и 7 април 1957 година. 

Во бројот.-9 од 31 мај 1957 година објавува: 
Правилник за полагање дипломски испит во 

Средното музичко училиште. 

Во бројот 10 од 5 јуни 1957 година објав,ува: 
Одлука за републичкиот фонд за кадрови во 

стопанств,ото. 
Во бројот l i од 10 јуни 1957 година објавува 

само одлуки на^ народните одбори. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

366. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Општиот закон за 
уредување на општините и околиите — 553 
Закон за измени и дополненија на Оп-
штиот закон за уредување на општините 
и околиите — — — — — — — — 553 

367. Уредба за постојаниот резервен фонд — 558 
368. Уредба за Вишото управно училиште за 

внатрешни работи — — — — — — 560 
369. Уредба за дополнение н,а Таксената та-

рифа за Законот за таксите — — — 563 
370. Уредба з-а дополнение на Уредбата -за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските 
производи наменети за извоз — — — 564 

371/ Одлука за дополнение на Привремената 
одлука за регресите во стопанството — 564 

372. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување подрачјата на Окружните и око-
лиските јавни обвинителства — — — 564 

373. Наредба за одобрување инвестициони за-
еми без конкурс од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за зголему-
вање на сточниот фонд од- сопствено про-
изводство, за набавка на селскостопанска 
опрема и на опрема за мелиорации на зе-4 

мј ишта — — — — — — — — — 564 
374. Н,аредба за определување подрачјата на 

кои одделни претпријатија за обработка 
на тутун ќе контрахираат тутун — — 565 

375. 'Решение за југословенските станда-рди за 
физикални и технички мерења за камен 
и негови методи на" испитување, за бетон 
и за употреба на ложишната згура — 565 

376. Решение за југословенските стандарди за 
челик за клинови, за клинови и за ела-
стични чивии — •— — — — — — 566 

377. Решение за југословенските стан,дарди 
за одвивани крстести, за кр свести зарези 
за виоци, за нанси за виоци за лим и за 
ви о ци за лим —. — — — — — — 

378. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на месото и на 
производите од месо и од добиток наме-
нети за извоз — — — — — — — 

379. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на добитокот за 
колење наменет з,а и,звоз — — — — 

380. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз — — — 

381. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење 
контрола на квалитетот на свежиот зар-
зават наменет за извоз 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Тарифата за данокот на промет 

Исправка на Наредбата за утврдување делот 
од доходот што стопанските организации 
го уплатуваат во општествените иевести-

* циони фондови — — — — — — — 
Исправк,а на Наредбата за утврдување на о-

сновиците и пресметување на придонесот 
•од личниот доход на работниците на сто 
ланските организации 

Исправка на Одлуката за учеството на инве-
ститорите во трошоците за инвестиции 
што се финансираат од Општиот инве-
стиционен фонд 

566 

566 

566 

567 

— 568 

568 

— — — 568 
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