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

за огласи 1932-Т-221. 

Среда, 25 август 1954 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 36 ГОД. X 

472. 
Врз Ј о т о в а на чл. 31 од Законот за воените 

инвалиди од војните, а во врска со чл. 11 од Зако -
нот за (спроведување на Уставниот закон, Сојузниот 
извршен совет донесува 

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

ЗА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Член 1 

Во членот 8 од Уредбата за инвалидските при-
надлежности („Службен лист н а ФНРЈ" , бр. 33/52) 
во ставот 2 уводната реченица се менува така што 
да гласи:4 

„Право на овој додаток имаат инвалидите што 
не се во работен однос и не се уживатели на пен-
зија , а чиешто задолжување со данокот на доход 
од земјоделскиот имот не надминува 500 динари 
годишно по еден член на домаќинството или в к у п -
ниот постојан доход (по ко ј и да е основ н е надми-
нува 4.000 динари месечно по член на домакин-
ството, и тоа:". 

Член 2 
Во чл. 15 во ст. 1 на к р а ј се додава нова рече-

ница која гласи: 
„Овој додаток се наголемува на износ од 4.000 

динари месечно ако уживателите немаат роднини 
што според законот се должни да ги издржуваат , 
или ако таквите роднини не се во можност да ги 
помагаат материјално на каков и да е начин." 

Ставот 2 на истиот член се менува и гласи: 
„Право на овој додаток имаат уживателите н а 

фамилијарни инвалиднина ш т о не се в о работен: 
однос и не се у ж и в а т е л и на пензија , а се постари 
од 55 години (жени) односно 65! години {мажи), и л и 
се наполно и тра јно неспособни за работа, а к о н и в -
ното задолжување со данокот на доход Сд земјо-
делскиот имот не надминува 500 динари годишно 
по член на домаќинството или вку1шЈиот постојан 
доход п а к о ј и да е основ не надминува 4.000 д е -
нари месечно по член на домаќинството." 

Член 3 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Правото на инвалидски додаток се остварува 

врз основа на пријава од лицето на коешто со и з -
вршно решение му е признаено правото на лична 
или фамилијарна инвалиднина. 

Инвалидскиот додаток припаѓа од денот од к о ј 
припаѓа инвалиднината, ако пријавата е поднесена 
во срок од триј месеци од, приемот на решението со 
кое е {признаено правото на инвалиднина. Ако при-
јавата е поднесена по истекот на тој срок, и н в а -
лидскиот додаток! припаѓа од првиот ден н а нареде-
ниот месец по поднесувањето на пријавата." 

Член 4 
Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи: 
„За правото на инвалидски додаток, како и за 

пренето на додаток на деца на уживателите на 
лична и фами лиј арна инвалиднина решава е м и -
сијата за инвалидски додатоци која се формира 
Ври советот за народно Здравје и социјална поли-

тика на околискиот (градскиот) народен одбор од 
по еден член од советот за народно здравје и соци-
ј ална (политика, од одборот на Сојузот на воените 
инвалиди од војните и од одборот на Сојузот на 
борците од Народноослободителната војна". 

Член 5 
Членот 23 се менува и гласи: 
„Исплатата на инвалидскиот додаток и на до-

датокот на деца ја врши народниот одбор на око-
л н а т а (градот) од средствата обезбедени за исплата 
на инвалидските ирина длежности." 

Член 6 
Во членот 25 во ставот 2 по зборовите „тра јна 

неспособни за работа" се брише ц е л и о т текст д о 
кра јот на ставот, а место тоа се ставаат зборовите: 
„ако во поглед на даночното задолжување односно 
доходот домаќинствата ги исполнуваат условите 
предвидени за примање инвалидски додаток (чч 8 
и 13)" 

Член 7 
Доколку со Уредбата за инвалидските прппад-

лежности („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 33/52), со 
оваа уредба и со прописите донесени за нивното 
применување не е прс!пр:шано поинаку, ппи опре-
Л * ;<њето на правото на инвалидски додатек ќе 
се применуваат аналогно одредбите што в е ж а т за 
остварување правото на постојан додаток на деца 
по прописите за додатоците на деца. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об}а- -

Бунењето в о „Службениот лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се 
применува од 1 септември 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 367 

20 август 1954 година 
Белград 

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

473. 
Врз основа на чл. 30 од Уредбата за кредитите 

за обртни средства и други краткорочни кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54), а в о врска со 
главата XVIII одделот 3) на Сојузниот општествен 
п л а н за 1954 тодина, Сојузниот извршен совет до-
несува 

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

ДАВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ 
КРЕДИТ З А КУПУВАЊЕ ЦРН ЈАГЛЕН И 

ЛИГНИТ ВО 1954 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за условите за давање и к о р и -

стење потрошувачки кредит за купување црн ј а -
глен и лигнит во 1954 година {„Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 15/54) се в р ш и следна измена: 

Точ. I под 3 се менува и гласи: 
„Барираните чекови издадени од банката (ште-

дилшшзта) за користење овие кредити можат да се 
користат до кра 'от на 1954 година". 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
P. п. бр. 368 

21 август 19С4 година 
Белград 

Го заменува Секретарот, Потпретседател,^ 
Мома Марковиќ, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

474. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето па С О Ј У З Н И О Т извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен созет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одеспот за стопанство на Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-

СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ НА 
БРОДСКИТЕ УСЛУГИ НА ДОЛГАТА 

ПЛОВИДБА 
1. Пресметувањето на разликата во цените на 

услугите во меѓународните превозења што ги вршат 
претпријатијата со своите бродови на долгата плог 
видба (гранка 512 — морски сообраќај), ќе се врши 
со Народната банка на ФНРЈ по коефициентот 1,10. 

2. Приходите по основот на овој коефициент 
ќе се користат за наголемување на амортизацио-
ниот фонд. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 126 

21 август 1Гс4 година 
Белград. 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

475. 
Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен: план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. 1) од Одлуката за 
овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРИМОТ ЗА ИЗВОЗ НА ВИНО 

ВО БЕЛГИЈА 
1) Пресметувањето на разликата во цените при 

извозот на п р е о д н и вина во Белгија ќе се врши 
со Народната банка на ФНРЈ, покрај определените 
коефициенти, со прим од 60%. 

2) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 август 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 124 

21 август 1954 година 
Белград 

Претседател 
ца Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић, е. 

476. 
Врз основа на ст. 2 тон. 2 на одделот 1 од гла-

вата XX на Сојузниот општествен план за 1954 
година, а во врска со чл. 32 од Уредбата за орга-
низацијата и работењето на Сојузниот извршен со-
вет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. 8 
од Одлуката за овластување Одборот за стопанско 
да донесува решенија по работите од надлежноста 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НАРОДНИОТ ОДБОР НА 
ГРАД БЕЛГРАД ДА МОЖЕ ДА ГИ НАГОЈИЛИ 
ИЗНОСИТЕ НА ПРЕСМЕТКОВНИТЕ ПЛАТИ ПА 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЈУГОСЛОВЕНСКИ 
АЕРОТРАНСПОРТ 

I. Се овластува Народниот одбор на град Белград 
да може износите на пресметковните плати пред-
видени во одделот 1 тон. 1 од главата XX на Соју-
зниот општествен план: за 1954 година, да ги наго-
леми ка ј претпријатието Југословенски аер©тран-
спорт за 10%. 

II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
одобрените наголемувања на пресметковните плати 
ќе важат од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 125 

21 август 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановић е. р. 

477. 
Врз основа на чл. 15 ст. 4 и чл. 17 од Уредбата 

за градежните претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) црапишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНЖЕНЕРИТЕ И 
ТЕХНИЧАРИТЕ КАКО ОДГОВОРНИ РАКОВОДИ-

ТЕЛИ ЗА ПООДДЕЛНИ ВИДОВИ ГРАДЕЖНИ 
ОБЈЕКТИ И РАБОТИ 

Член 1 
Дипломиран инженер од градежен (конструк-

тивен) смер со положен државен стручен испит и 
тригодишна пракса на градење може да биде од-
говорен раководител на работите при изведба на 
сите градежни објекти и работи на нискоградба и 
високоградба. 

Член 2 
Дипломиран инженер од архитектонски смер 

со положен државзн стручен испит и тригодишна 
пракса на градење може да биде одговорен рако-
водител на работите при изведба на сите градежни 
објекти и работи на високоградба. 

Член 3 
Дипломиран техничар од градежен (конструк-

тивен) смер со положен државен стручен испит и 
најмалку петгодишна пракса на градење може да 
биде одговорен раководи гел на работи при и з в е з а 
на градежните објекти и работи што може да ги 
проектира дипломира« техничар од градежна или: 
архитектонска струка (чл. 11 и 12 од Правилникот 
за овластените проектанти за градежно проекти-
рање). 

Член 4 
Дипломиран техничар од архитектонски смер 

со положен државен стручен испит и најттолку 
петгодишна пракса на градење може да биде од-
говорен раководител на работи при изведба на гра-
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дежни објекти и работи на високоградба што може 
да ги проектира дипломиран техничар од архитек-
тонска струка <чл. 12 од Правилникот з а овласте-
ните проектанти за градежно »проектирање). 

Член 5 
Овластениот за одговорен раководител на гра-

дежни работи по овој правилник се докажува со 
уверение од државниот секретаријат за работи на 
Стопанството на народната република на чија те -
риторија се наоѓа местото на живеењето на лицето 
ЈЃнто| го бара уверението. 

Уверението од [претходниот став се издава по 
молба од заинтересираното лице аќо докаже: 

1) дека е државјанин на Ф Н Р Ј ; 
2) дека ја има пропишаната стручна спрема на 

својата струка (чл. 1—4 од овој правилник), со то& 
Џ1Т0 дипломата здобивена во странство или за вре -
ме на окупацијата мора да биде нострифицирана 
по tip описите што постојат; 

3) дека го положило пропишаниот стручен ис-
пит Hai својата струка (чл. 1—4 од овој правилник), 
доколку не е ослободено од полагањето н а струч-
ниот испит по пропи сите што постојат; 

4) дека ја завршило пропишаната пракса на 
градење (чл. 1—4 од овој правилник); 

5) дека е деловно способно; 
6) дека против него не е изречена казната огра-

н и ч е ш е на граѓанските права, односно казната з а -
брана да врши непосредно раководење на изведба 
на градежни работи. 

Со молбата за издавање уверение се поднесу-
ваат во заверен препис сите исправи издадени од 

лежаите органи, со кои се докажува дека мо-
елот ги исполнил условите од претходниот став. 

Член 6 
Републичкиот државен секретаријат за работи 

на стопанството му издава, по барање од молителот, 
уверение во кое мора да биде означено з а кои ви-
дови градежни работи може лицето на кое му се 
издава уверението да биде одговорен раководител 
jfta градежни работи, со обѕир на одредбите на чл. 
6—12 од Правилникот за овластените проект анти 
Ѕа градежно проектирање. 

Органот од претходниот став ќе го одбие со ре -
шение барањето з а издавање уверение ако моли-

^
лот не докажал дека ги исполнува условите од 
[. 5 на овој правилник. 

Против решението од претходниот став може 
да се започне управен спор. 

Член 7 
Градежниот инспектор контролира дали одго-

ворниот раководител на изведба на градежните 
објекти и работи има овластение на одговорен р а -
ководител з а изведба на тој вид градежни објекти 
и работи. 

Ако градежниот инспектор утврди дека лицето 
што ги раководи работите нема потребно овласте-
н а за одговорен раководител на тој вид градежни 
објекти или работи, ќе ја забрани натамошната из -
ведба на објектот и работите под раководство на 
тоа лице. 

Член 8 
Н а д е ж н и т е претпријатија односно инвестито-

рите што работат во р е ж и ј а а немаат одговорни 
раководители со стручна спрема и пракса за из -
ведба на поодделни градежни објекти и работи, 
должни се во срок од 3 месеци по влегувањето во 
<Јила на овој правилник да назначат за одговорни 
раководители лица што ј а имаат пропишаната 
стручна спрема и пракса. 

Член 9 
По исклучок од одредбите на чл. 5 од овој rrpag 

»илник Ш ж е fifr им се издаде уверението од чл. & 

на овој правилник на инженерите и т е х н и ч а р и ^ 
од градежен и архитектонски смер што на денот 
на влегувањето во сила на овој правилник ќе се 
на јдат на должност на одговорни раководители на 
градежни работи, ако дотогаш ја вршеле со успех 
таа должност најмалку 6 месеци, со тоа што до 
крајот н а 1955 година да ги исполнат сите пропи-
шани услови што се бараат според овој правилник 
(чл. 1—4). 

Уверението од претходниот став го издава ре-
публичкиот државен секретаријат за работи на 
стопанството. 

Уверението издадено врз основа на претходниот 
став ј а губи важноста на 1 јануари 1956 година ако 
лицето на коешто му е издадено овластени ето н е 
ги исполни пропишаните услови до крајот на 1955 
година. 

Член 10 
Овој правилник: влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 8071 
12 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

478. 

Врз основа на тон. 1 ст. 2 од Одлуката за 
испраќање извештај на стопанските организации 
за времената периодична пресметка („Службен лист 
Ш ФНРЈ" , бр. 29/54) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГРУПИТЕ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО МОЖАТ ДА ИМА-
АТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД ОД ТРИ МЕСЕЦИ 

1) Во период од три месеци можат да испра-
ќаат до Народната банка на Ф Н Р Ј извештај за 
времената периодична пресметка стопанските орга-
низации од следниве групи: 

црна металургија, 
металургија на обоените метали, 
машин отрадба, 
електр ©индустрија, 
производство ка филмови, 
комбинати на дрвната индустрија, 
експлоатација на шуми, 
монтажни претпријатија, 
градежни претпријатија, 
проектантски претприЈатија, 
претпријатија за длабочината дупчења, 
претпријатија за испитување терени, 
птт сообраќај, 
железнички сообраќајни претпријатија, 
поморски сообраќајни претпријатија, 
речно бродарство, 
Југословенски ©еротрансгторт, 
претпријатија за меѓународна шпедиција, 
регистрирани претпријатија за извоз и увоз, 
брод ©градба, и 
багерско бродарска претпријатија. 
2) Оваа наредба влегува во сила со денот на 

Објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 8264 

20 август 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
оа работи на народното стопанство, 

Хаѓан Бркиќ, е. р. 
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479. 
Брз основа на чл. 46, 47 и 48 од Уредбата за 

книговодството на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53-/5&), а во врска со чи. 12 
точ. 5 од Законот за спроведување на Уставниот 
закон, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВТОРО ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА 
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕНТАРИСАЊЕТО (ПО-
ПИСОТ) КАЈ СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Во Упатството за спроведување на инвента-
оисањето (пописот) ка ј стопанските претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52 и 49/53) се вр-
шат следни измени и дополненија: 

Под I се додава нов став 7 кој гласи: 
„Согласноста во смисла на претходниот став ва 

претпријатијата што произведуваат за определени 
потреби на ЈНА ја дава сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство |по предлог 
од Државниот секретар за работи ка народната 
одбрана." 

2. С)ва упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 8099 
16 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. p. 

480. -
Врз основа на чл. 46 од Правилникот за струч-

ната спрема на службениците од геодетската струка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/54) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ГРАДИВОТО НА ПРОГРАМИТЕ И ЗА НАЧИ-
НОТ НА ПОЛАГАЊЕТО НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ГЕОДЕТСКАТА 
СТРУКА 

1. Стручниот испит за звањето геодетски цртач 
опфаќа: 

Писмен испит 
а) Пишување букви и броеви: знаење да се пи-

шува со туш на големи и мали букви, 'латиница и 
кирилица (калшрафија, блок, ронд и курзив) и бро-
еви кога се употребува обично оперо; редне перо, 
ронд перо, перо за извлекување и перо за цртање 
(TOIIOI Р А Ј С К О ) — по даден пример. 

б) Техничко, слободсрачно и топографско цр-
тање : 

Од техничкото цртање: 1извл|екување со туш 
прави полни линии, испрекинати и точкаci и, по-
крај ленир различна дебелина како и кружни ли-
нии, исто така различна дебелина, со перо за из-
влекување — по даден пример. 

Од слободорачно цртање: да се нацрта со мек 
молив едно геометриско тело или фигура од гипс 
ставена пред кандидатот. 

Од топографско Цртање: цртање на топографски 
знаци. 

Устен испит 
а) Геодезија: задача на геодезијата; геодетски 

рабон/; и ливно значење: мерење на должини и 
прибор за ова мерење; мерење на агли и инстру-
менти за мерење ка агли; обележување на управни 
(нормали) и инструменти за ова; што се коорди-
нати; за тригонометриската, полигоновата и лини-
ска мрежа; методи за снимање; висини и висински 
разлики (само основни поими). 

б) Геодетски планови; за плановите воопшто; 
размери и размерници; дбсиметарска мрежа; нане-

сување на точки со координати; контролирање на 
нанесуваното на точките со координати; извлеку* 
вање на десиметарска, тригонометриска, полигон 
нова и линиска мрежа; картиран^ на детаљ, и з в и -
кување на детаљ, висинско претставување на те-
ренот. 

в) Прибор и материјали за цртање; познавање 
и употребување на приборот и материјалите Ѕѓа цр-
тање. 

г) Основни поими за репродукција на планови 
и карти. 

2. Стручниот испит за звањето картографски цр-
тач опфаќа: 

Писмен испит 
а) Пишување букви и броеви: но градивото 

од точ. 1 под а). 
б) Техничко сл обо дора чио и топографско цр-

тање: по градивото од точ. 1 под б). 
Устен испит 
а) Основни поими од картографија; значење на 

картите во науката и праксата, картографски про-
екции; физичко-географски елементи на општите 
географски карти и нивното претставување; прет-
ставување на релјефот со изохипси, шрафи, хипсо-
метриска скала и со сенчење, натписи на картите и 
нивното монтирање; класифицирани на географски-
те карти; атласи. 

б) Основни поими за технологија на издавањето 
на картите; гравирале; Зите ©идови »опирање; р а -
ботење на метални рамно печатење; фото-
графија; репродукција; изработување на картограф-
ски оригинали; високо печатење. 

3. Стручниот испит за звањето катастарски ре-
ферент со непотполна средна школа опфаќа: 

Практичен испит 
Да се изработи катастарски операт за една по-

мала катастарска -општина |(до 200 дарцједи) врз 
основа на деталните скици, списокот на површини,, 
азбучните регистри и списокот на куќите. 

Онератот се состои од списокот на парцелите,, 
поседовиите ристови, сумарникот на п о ј д о в н и т е 
листон , распоредот по култури и класи, а з б у ч н о г 
Преглед на поседниците и нумеричкиот преглед на 
поседовните листови. 

Под изработувањето на катастарскиот операт ре 
подразбира и пресметувањето на катастарскиот при-
ход и преносот на истиот во сите делови на ката -
старскиот операт. 

Кандидатот, на 35 дена пред полагањето на 
испитот, ќе ја добие практичната задача, со тоа што 
решената задача ќе и* ја предаде на испи шата ко-
мисија најмалку пет дена пред почетокот на пола-
гањето на испитот. 

Писмен испит 
а) Пишување букви и броеви: пишување со .ма-

стило големи и мали букви, латиница и кирилица 
како и броеви со употребување обично перо (кали-
графија), по даден пример. 

б) Спроведување измени низ сите делови н а 
катастарскиот операт кој е изработен од кандида-
тот на практичниот испит а по дадената задача. 

Покрај спроведувањето на измените низ ката-
страскиот операт треба да се направи и пресметка 
на к~л астарските такси. 

Устен испит 
а) Основни поими од нижа геодезија: задачата 

на геодезијата; геодетски работи и нивно зц&чење; 
детаљни скици; геодетски планови, оригинали и 
копии; размери и размерници. 

б) Катастар на земјата: изработување ката-
старски операт и одржување на катастарот (од по-
датоците на премерот и пописот^; приман.е при!аги 
за измените и нивното средување; доставање спи-
сок на измени и неговото заклучување; спроведу-
вање на измените низ катастарскиот операт поеди-
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f sgttjпресметувавме на катастарскиот приход; пре-
оѓаш!*ft>e на катастарските такси; правење препи-
и изводи од катастарскиот операт; составање су-

Мариан на катастарскиот приход; поврзување на 
домаќинствата и составање категоризацијата на по-
одите ; изработување статистички податоци; позна-
вање на Уредбата за катастарот на земјата, Уредба-
та за данокот на доход од селското стопанство и 
Уредбата за земјарината. 

в) Земјишна книга: внатрешно уредување на 
Земјишните книги; главна книга; збирка на испра-
вите; земјишно-книжен уложак; земјишно-книжно 
тЈЅло; поседовним; властовница; теретовница, укни-
жба; предбележба; забележба; земјишно-книжни 
делби, отпиен и припиен. 

г) Општо административно работење: прием на 
предцетк и службени списи); работи на деловод-
OE^^fc експедирање службени списи; архивирање; 

fca предмети, .решенија и молби; катастар-
СЈШ$|К£И и нивно книжење; изработување ^ v w 
И лзЉдп од катастарскиот операт. 

4. Стручниот испит за звањето катастарски ре-
ферент со потполна средна школа опфаќа: 

Практичен испит 
Го содржи градивото предвидено за практичниот 

испит во тон. 8 од ова упатство. 
Писмен испит 
Го содржи градивото предвидено за писмениот 

испит во тон. 3 од ова упатство. 
Устен испит 
Го содржи градивото^ во поширок обем предви-

ден за усниот испит во точ. 3 од ова упатство и му 
додава уште: познавање делови од елаборатот на 

Иреме^рт; прописи јза отпис на данокот поради еле-
ментарни штети; финансиско и материјално рабо-
тење на катастарските управи. 

Аграрни операции: познавање на законите за 
аграрната реформа и колонизација како и пропи-
сите за нивното спроведување; познавање на Основ-
н о г ракон за експропријација и прописите за него-
вото спроведување; познавање на Уредбата за арон-
дација на сел ско,-стопан ските имоти и се ланските 
работни задруги; принципи на техничко уредување 

селско - стопан ските земји (комасација на земја-
ва и др.) 

СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО ГЕОМЕТАР 
5. Геодетско-топографеката програма опфаќа: 
Практичен испит 
Изработување на самостојна теренска и канце-

лариска задача од *дна од следниве групи ра-
боти: 

а) Триангулација на пониските редови. 
б) Нивелман геометриски или тригонометриски. 
џ) Детаљно снимање (по ортогонална или тахи-

штриска метода) и изработување план (во размера 
1 t 50О до 1 :2500) со висинска претстава. 

Писмен испит 
а) Пресметување координати на тригонометри-

ски точки на пониските редови. 
б) Пресметување координати на полигонови и 

мали точки со сите (помошни пресметувања. 
в) Пресметување коти на нивелкманските репери, 

детаљен нивелман и тахиметрија. " 
Устен испит 
а) Нижа геодезија: геодетски прибор и направи 

дерење должини и обележување агли, со нив-
ното познавање, испитивање и ректификација како 
компарирање на пантлики. 

Теодолити за мерење хоризонтални и верти-
кални агли во три анѓул аци јата и полигоновата мре-

составни делови нд теодолитот; лимб, алхидада, 
Р&Т, либела, завртени, Статив, поделба на лим-

бев; нониус кружен и линеарен; нониусов податок; 
употребување на нониусот; дурбин и неговите со-
ставни делови: окулар, објектив, кончаница; фоку-
сирање надворешно и внатрешно; врсти на либе ли 
(обична и со ксенциденци ја); осетливост на либела-
та; употребување и ректификација на либелата; кон-
чанична паралакса; читање со помош на нониус и 
лупа, со помош на микроскоп^ со помош на микро-
скоп! со цртица и со скала на цртици; микроскоп со 
микрометар и барабанче. 

Теодолити — тахиметри со три конца и авторе-
дукциони. 

Нивелмански инструменти обични и прецизни. 
Услови кои треба да ги задоволат инструменти-

те за мерење на хоризонтални и вертикални агли, 
за техиметрија и нивелман; ректификација на овие 
инструменти. 

Триангулација на пониските редови; триангу-
лација на повисоките редови (само енциклопедиски); 
принцип на триангул аци јата; делење на тригономе- ] 
триената мрежа во редови; одредување на триго-
нометриски точки со пресекување напред, назад и 
комбинирано; основни правила за одредување три-
гонометриски точки со пресекување; проектирање 
на тригонометриска мрежа; рекогносцирање на три-
гонометриски точки; обележување со сигнализира-
њето; опишување положај и одмерување на триго-
нометриската точка; мерење еа хоризонталните 
агли; тиру сна метода (како се постапува); редукција 
на центар на ексцентрична станица и ексцентричен 
сигнал; одредување елементи за редукција на екс:тст: -
трично опажаните правци, директно и индиректно; 
локални тригокометриски мрежи; геодетски четири-
аголник, централен систем: специјални случаи н а 
одредување тригонометриски точки; уфрлување и 
уланчавање; ориентирање на правците; пресметување 
на приближните координати на точките кои се од-
редуваат со пресекување напред, назад или од стра-
на; израмнување на координатите на најмали ква-
драти, постав ање рав енки на грешките, пресмету-
вање на коефициентите — факторите; мерење осно-
вици со челични пакт лики; одредување д о л ж е а 
на основицата мерена со пантлика, со пресметување 
на соодветните поправки. 

Тригонометриски нивелман: формули за пре-
сметување висински разлики, мерење вертикални! 
агли (зенитни растојанија) при разни видови верти-
кални лимбови; израмнување на влак на тригономе-
триски нивелман уфрлен меѓу две дадени точки и; 
пресметување надморска висина на јазлов репер. 

Елементите на виша геодезија: облик и димен- , 
зи јата на Земјата; Земјината оска; полови; еква-
тор; меридијан; паралели; географски координати. 

Државен правоагли координантен систем 
Полигонова мрежа: значење и цел на полиго-

новата мрежа; дефиниција на полигонов влак; ре-
кошосцирање на полигонов влак и правилата за 
рекогносцирање; обележување и нумерирање со опис 
на положајот на полигоновите точки; мерење во по-
лигонова мрежа; мерење на полигоновите агли и; 
грешки на мерењето; мерење на полигоноЕите страни 
и грешки на мерењето; мерење на висинските разли-
ки и пресметување, грешките на овие мерења; ре-
дукција на косо мерените должини на хоризонт; ин-
директно одредување на должините на страните; 
компарирање на челичните пантлики и пресметува-
ње на поправките од температурните измени; пре-
сметување на полигонова мрежа; пресметување на 
диревдионите агли (нагиби); пресметување на коор-
д и н а т и т е разлики и контролно пресметување; пре-
сметување на дирекциските агли (нагиби) и должи-
ните на страните од координатите 'на крајните 
точки; npecvrBT^t: ~ логпгтхо^ ч^зк уфрлен 
меѓу две дадени точки; аго лио и линеарно отста-
пување во политонов влак и нивна расно делба; вр-
зување на п о ли гоно в влак за непристапна точка; 
главни и споредни полигонови влаци; самостоен 
(затворен) полигонов влак; слеп влак; јаз лова точка; 
скица на полигонова мрежа и план на пресметува-
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ње; делење на. детаљни листови и скици н а скицата 
на полигоновата мрежа. 

Линиска м р е ж а : цел н а линиска м р е ж а и де -
лење; рекогн скицирање, обележување и нумерирање 
на мали точки; одмерување н а малите точки и с к и -
ца на линиска м р е ж а ; пресметување н а малите 
точки на линија , продолжение и управна; пресме-
тување н а пресекот на две линии; пресметување 
на лучен пресек. 

Нивелман: делење на нивелманот; генерален и 
детален нивелман; репери; поставување на репери-
те и опис на положајот ; врзни точки при нивелма-
нот; нивелмански страни; нивелмански в л а к ; п и -
ве лманска мрежа ; делање н а генералниот нивел -
ман; технички нивелман; извршување на технич-
киот нивелман; пивелмански записници; пресмету-
в а њ е на висинските разлики ; израмнување на н и -
велмански влак , у ф р л е н меѓу два дадена репера 
(случај на иста и различна категорија н а теренот); 
пресметување на котата на ј а з лов репер; детален 
нивелман; извршување н а ловрвнински нивелман 
н о методата на. растурени точки, м р е ж а квадрати 
и л и правоагли геометриски фигури и по профили ; 
пресметување на апсолутните висини на точките 
од деталниот нивелман; записник за поврвнински 
нивелман и скици; нивелирање на надолжни и н а -
пречни профили; нивелирање на стрми терени. 

Снимање на детаљ: ортогонална метода, лини ја 
ва снимање, мерење н а апсциси и ордината, коси 
мерења, мерење на фронтови, -скица при ортогонал-
ното снимање; поларна метода, — тахиметрија , осно-
вата з а тахиметриско снимање, како се постапува 
п р и тахиметриското снимање, почетна и з авршна 
визура , тахиметриско снимање, основни морфоло-
ш к и облици на теренот и -начин н а нивното снимање, 
избор и снимање н а точки з а конфигурација на т е -
ренот, означување на рел ј ефот н а детаљните скици, 
врзни точки во тахиметријата , контролни мерења, 
•тахиметриски записник, пресметување на тахиме-
тријата (изведба на формулата за растојание и в и -
синска разлика) , пресметување н а тахиметријата 
п р и тахиметар саморедуктор (ако е визурата н а д и 
под реперот); тахиметриски влади; прецизна т а х и -
метрија . 

б) Изработување на планови и карти: размери, 
избирање на размерите, делење на тригонометриски 
секции; делење на детаљни листови, десиметарска и 
полудесиметарска мрежа ; разни начини за нанесу-
в а њ е на квадратна мрежа , контролирање на н а н е -
сување на к в а д р а т н и м мрежи; извлекување и и с п и -
ш у в а њ е на координатите на квадратните м р е ж и ; н а -
несување на точки на план со помош на координати; 
контролирање на нанесените точки со д о л ж и н и и к о -
о р д и н а т и разлики ; позволени отстапувања при ова 
контролирање; извлекување на оолигонова и л и н и -
ска м р е ж а на план; инструменти за к а р т и р а н ^ н а 
детаљ снимен со ортогонална и поларна метода; к а р -
тирање на детаљ снимен со ортогонална и поларна 
метода; позволени отстапувања за контролирање н а 
детаљ на планот снимен со ортогонална и поларна 
метода; извлекување на детаљот и исцртување н а 
топогр а фоките знаци; испишување броеви на гео-
детските точки, коти и разни имиња на планот; 
опишување на планот; интерполирање на изо хип си 
графички, механички и по сметковен пат; конструк-
ц и ј а на изохипсите, извлекување и екви дистанци ја j 
намалување и наголемување на планови со к в а -
дратна мрежа, со редукционен шестар, со пантограф 
и по топографски пат. 

Одредување на поврвнина, инструменти за пре-
сметување на п о в р в н и н а прегледна скица за нуме-
рирање на групите и парцелите; образување и н у -
мерирање н а групите; нумерирање на парцелите; 
пресметување на поврвнини од оригинални мери и 
мери од план; планиметри; мерење на поврвнини со 
планиметар, пресметување на поврвнини од коорди-
натите на д е т а л н и т е точки; позволени отстапувања 
при пресметувањето на поервнините; з емање во 

обѕир на менувањето на димензиите на хартијата # 
одредување на тоа менување. 

Теренски оригинал н а картата : картографски 
(составувачки) оригинал; и з д а в а ч к и оригинал; иђцр* 
ту в а њ е и испишување н а теренскиот оригинал. 

* Делење н а знаците во картографскиот и топо^ 
графскиот клуч ; знаци во размера ; условни знаци! 
делење на условите знаци; пласирање н а условите 
знаци; ориентирање на условните знаци; условну 
знаци со двојно применување; прекинување, помрд* 
н у в а њ е и изоставување во цртежот ; ш р а ф и р а њ е . 

в) Применета геодезија: задача на применетата 
геодезија, точноста н а графичкото проектирање, де-* 
формација на должините и на дирекциските аглЏ 
(нагиби) на планот; графичко одредување на коор* 
динатите н а точките на проектот; конструкција н а 
квадратна м р е ж а на проектот; пренесување н а про-
ектот во природа; точноста на обележувањето И 
влијанието на надолжната и напречна грешка п р и 
обележувањето; пренесување на линии и агли н ^ 
теренот; обележување н а правци (сите случаи кога 
се гледаат кра јните точки и кога не се гледаат); обе-
л е ж у в а њ е на к р и в и <круг, елипса, парабола, кубна 
парабола, клотоида); пренесување на проектирана 
висини и наклонети линии на терен; пренесувања 
н а проектирани п о в р в н и н а пренесување на про* 
ектирани висини в о темелни д у п к и и на в и -
соки градежи; пресметување на кубатури с<> 
помош на висински р а з л и к и и профили ; регу -
л а ц и о н и и нивелационен план; обележување 
оските н а регулационата основа; подготување н а 
проектот на регулацијата з а пренесување н а тере* 
нот и скица на обележување; пренесување на про* 
ектот на регулацијата на теренот; изведување на' 
регулациона и нивелациона лини ја ; обележување нф 
индустриски градби, објекти за водоводи и к а н а л и -
зација , тунели и подземни железници , оски на мо-* 
стоките; снимање на попречни п р о ф и л и при ж е -
лезниците, патиштата и реките; одредување на ра«е 
стојанието меѓу осовинските точки при мостовите! 
геодетските работи во рударството при регулацијата! 
на реките (утврдување на бреговите, насипи и м е -
лиорации, одводни канали, дренажа) ; геодетските 
работи при градба на хидроцентрали, како и п р и 
т р а с и р а њ е м н а електричните далеководи. 

г) О д р ж у в а њ е на премерот и катастарот н а 
земјата : познавање на Уредбата за катастарот над 
земјата ; кои податоци ги содржи катастарот н а 
земјата , з а ш т о с л у ж и и в р з основа на ш т о се из* 
работува; катастарски премер; катастарска општина} 
омеѓување катастарски општини; кои податоци се у* 
тврдуваат со катастарскиот премер; катастарско к л а -
сирање н а земјата ; катастарската околија ; угледни; 
земји ; врсти н а култури и класи ; катастарски при* 
ход и с к а л а на катастарскиот приход; постапка при 
класирањето по извршениот нов премер и п р и одр-
ж у в а њ е т о на катастарот; катастарски операт, д е -
лови на катастарскиот операт; изработување на ка-« 
тастарскиот операт, и з л о ж у в а њ е на катастарскиот!! 
операт; одржување н а катастарот на земјата ; видови 
промени на земјата кои се предмет на одржувањето; 
при јавување на промените и констатација н а проме-
ните; начин н а премерување н а подрачјата каде! 
ш т о има стар и каде ш т о има нов премер; израбо-
т у в а њ е н а скици н а премерување; к а р т и р а н ^ М 
исцрпување н а промените; нумерирање на новоста-
натите парцели; пресметување на поврвнини; спро* 
ведување промени во деловите на катастарскиот one* 
рат ; прегледување на имотната состојба секоја де-' 
сетта година; ревизи ја на катастарот на земјата . 

Зем јишна книга и внатрешно уредување на зе -
м јишната книга ; главна книга, з е м ј и ш н о - к н и ж е и 
уложак , п о с е д о в н и м ; властовница, теретовница; 
збирка на исправи; збирка на катастарски планови; 
помошни регистри; з е м ј и ш н о - к н и ж н о тело; стварни 
права ; сопственост; служности; терети; јукнижба; 
предбележба; забележба ; з е м ј и ш н о - к н и ж н и делби; 
отпиен и припиен; согласноста меѓу катастарот иза 
земјата и земјишните книги. * * < 
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Одржување на катастарскиот операт во крае-

К1те каде што е изработен пописен катастар на зе-
јата. 

Аграрни операции: градивото од последниот 
Став н а тач. 4. 

6» Фотограметриската програма опфаќа: 
Практичен испит 
Изработување самостојна теренска и канцела-

риска задача во врска со фотограметријата од една 
вд следниве гранки: 

1) Терестричка фотограметрија: да се сними од-
реден дел од терен, да се обработат теренските по-
датоци на терестричкото снимање и да се подготви 
{ггереопарот за ориентацијата и реституција; да се 
реституира терестрички стереопар. 

2) Фотограметрија на една слика: на еден сни-
мак да се проектират и одредат врзни точки, да се 
(дешифрира снимакот; да се извршат подготвител-
ните работи за редресирање на онимакот, да се ре-
дрееира снимакот во една и повеќе рамнини; да се 
Монтира снимакот. 

3) Стереофотограметрија: на стереопар да се про-
ектират и одредат врзни точки, да се изврши деши-
фрирање на еден снимак; на еден стереопар да се 
извршат подготовки и внатрешна ориентација, апсо-
лутна ориентација и реституција (планиметрија, вер-
тикална претстава на теренот). 

Писмен испит 
а) Пресметување координати на тригонометри-

Ски точки на пониските редови и на врзни точки; 
б) Пресметување координати на полигонови и 

ЈЛЕ&ЛИ точки со сите помошни пресметувања; 
в) Од терестричка фотограметрија: на еден 

исечок од топографска карта 1:50000 да се нанесе 
распоред на станиците за снимање и да се одреди 
Положајот и големината на базата за одредената ра-
змера за снимањето со образложение; да се пре-
сметаат потребните елементи од терестричките по-
датоци за картирањето на еден стереограм. 

Од фотограметријата на една слика: на топо-
графска карта размера 1:50000 или 1 :100000 да се 
нацрта план на летањето за дадениот формат на 
снимакот и одреденото фоку сно растојание на к а -
мерата а за извесна размера со детално образложе-
ние; да се пресмета надирното растојание и изме-
стување за неколку дадени точки на разни висо-
•чини; да) се објасни на кои слободни движења треба 
да се врши редресирање при даден положај на син-
до акот и при дадени отстапувања, да се објасни ре-
доесирањето на еден снимак на две рамнини и да се 
пресмета. 

Од стереофотограметријата: на топографска кар-
та размера 1:50000 или 1:100.000 да се изврши ор-
ганизација на планот на летањето за одредена ра̂ « 
змера на снимањето со камера за која се дадени 
формати на снимакот и фоку ен ото растојание; да 
се пресметат сите потребни елементи за снимање 
(размакот на експонажите, висината на летањето). 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од третиот оддел 

на точ. 5 под а). 
б) Изработка на планови и карти: градивото од 

третиот оддел на тон. б под б). 
в) Фотограметријата терестричка: подготовка на 

13ем!јата 1за фотограматериско снимање; избор на 
Станици за снимање и начини (на одредувањето на 
Станиците и мерењата на базите; рекогносцирање со 
обележување и одредување на контролните точки; 
опис на инструментите и приборот за снимање со 
терестричка фотограметрија (услови кои треба да се 
задоволат и употреба); снимање со терестричка фо-
то граметри ја; фотографско обработување на сним-
а т е ; обработување на#теренскиот елаборат (пресме-
тување на станиците, контролните точки; средините 
на базиси, управни и тн.); подготовка за картирање; 
одмерување на односот меѓу автографот и координа-
тографот (пресметување на границите на можноста 
да картите ање како и пресметување интервали^ еа 

висини); ориентација на листот за картиран^ и кон* 
тролирање со помош на дадени контролни точки 
случај ако базисот не паднува на листот на к о | 
се врши картиранкето; реституција на терестричк$ 
сггереопар (во случај на1 исхранети и наклонет^' 
снимци со различни типови инструменти). 

Фотограметрија на една слика: подготовка на 
теренот за снимаше (откривање и обележување н& 
тригонометриската мрежа и тн.); план на летањето* 
одредување на врзни точки; одбирање на размера^ 
та за снимање во врска со размерата на планот! 
опис на реперите; подготвителни работи пред ре^ 
дресирањето; постапка при редресирањето на ра^ 
мен снимак на хоризонтален терен; постапка пр$| 
редресирањето кога врзните точки немаат исти коти | 
постапка при редресирањето на две рамнини; мон-} 
тажни работи (обичен фото папир, сув фото папир, 
мокар, коректостат); извлекување на детаљот са 
оглед на нерамнините на теренот (изместување на де* 
таљот); изработување на асамблажа; дешифрирања 
на снимците. 

Стереофотограметрија: организација на снимај 
њето на одреден терен за дадена размера со даден^ 
камера (даден формат на снимањето и фокусно ра* 
стојанис); организација на подготвителните терени 
ски работи за снимање во одредена размера (обеле-
жување на тригонометриски и врзни точки, димен-* 
зип на белегите и тн.) избор, распоред и начин на! 
одредување на врзните точки за стереофотограметри«« 
ја ; дешифрирање на снимците; дополнителни ме«* 
рења; опис на инструментите за реституција; под-« 
готвителни работи за реституција; внатрешна ори-£ 
ентација на разни типови на инструменти; рела-« 
•тавна ориентација (по Грубер, Бранденбергер, Пуа-
вилие); усразмерување на стереограмот (сметковец 
и графички) апсолутна ориентација (по Пуавилие, па 
Целер, со 3, 4 и повеќе дадени врзни точки); рести-
туција на хоризонталната претстава за разни ра* 
емери, реституција на релјефот за разни размери! 

г) Одржување на премерот и катастарот на зе* 
мјата: градивото од третиот оддел на точ. 5 под г). 

7. Картографоката програма опфаќа: 
Практичен испит 
Пресметување од една размера на картата в<з> 

друга; генералисање на реки, мрежа на патишта, 
железници, хоризонта ли; генералисање на населби! 

Писмен испит 
Пресметување координати на тригонометрискл 

точки на пониските редови; пресметување коорди-
нати на полигонови и мали точки со сите помошни 
пресметувања; пресметување на оквирот и пресекоа 
на мрежата (паралели и меридијани) со оквиром 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од третиот оддел 

на точ 5 под а). 
б) Изработување планови: градивото од третиот 

оддел на точ. 5 под б). 
в) Картографија (теоретска и практична): пред-

мет на картографијата; врска на картографија со 
географијата, геодезијата и уметност; дефиниција 
и основни својства на картата; значење на картата 
во науката и праксата, делење на картите по со-
држината, намената и размерата; размерници и! 
графичката точност на картите од разни размери; 
одредување положајот на точките на поврвнината 
на земјата (сфероидот); елементите на географска 
карта; условни картографски знаци; за картографа 
ските проекции воопшто; дел на земјината поврв-
нина кој може да се смета како рамнина; поим за 
деформацијата — индикатрисата; линии и точки на; 
нултите деформации; главна размера, делимична ра -
змера; изоколи на деформацијата; класификација на 
картографски^ проекции; конусните проекции И 
условот на конформноста при нив; за цилиндрич-
чна проекции воопшто; квадратна цилиндрична 
проекција; Меркаторова и Гаус Кригеровв проек-
ција; поликонична америчка проекција; пол нед арена 
проекција за меѓународната карта 1 : 1 ООО ООО; оквир 
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на картите; прегледен лист; делеше на картите на 
листови и обележување (номенклатура) на картите; 
-Јначење на тригонометриските точки на картите 
во крупни и оитни размери, прикажување на релје-
фот на картите (шрафи, сенки, изохипси и поим за 
еквидистанца јата); одредување на еквидистанца ата 
за разни размери; графичка еквиди станци ја, хипсо-
метриска скала и комбиниран начин на прикажу-
вањето на релјефот; имања на картите и изборот на 
картографски букви. 

За картографското генералисање воопшто; ге-
н е р а л н а н а на населените места, на хидрографската 
и сообраќајната мрежа; тонералисање на изохипси-
*ге; составање и изработување на картите воопшто; 
картографски материјал; испитување и подготву-
вање на картографскиот материјал; изработување 
на редакциски план; изработување на картограф-
ски оригинал; меѓусебна врска на соседните листови; 
коректура; изработување на издавачки оригинал; 
составување на имињата; редакциски преглед и под-
готовка 'на картата за репродукција; изработување 
глобуси, релјефи и релјефна карти; изработување 
школски ѕидни и ат ла сни карти. 

г) Технологија на издавањето на плановите и 
картите: технолошкиот процес; вид на печатење: 
длабоко, високо, и рамно печатење; реиродукциски 
фотоапарат; шлајфовање на плочите; копирање и 
подготовка за печатење; изработување на негативи 
за издавање на карти; каков треба да биде ориги-
налот за снимање, доведување на оригиналот во те-
оретскиот оквир; ретуширање на негатива, одвоју-
вање на бои (за карти во повеќе бои) процесот »за 
изработување на син отисак; лито и офсет печат, 
технолошки план (поим); шема на технолошкиот 
процес; калкулација на работна снага, време и ефект; 
состав ање на технолошкиот план. 

СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ЗВАЊЕТО ГЕОДЕТСКИ 
ИНЖЕНЕР 

8. Геодетско-астрономската програма опфаќа: 
Практичен испит 
Озој испит се состои од теренска и канцелари-

ска работа од областа на виша геодезија и практич-
на астрономија: 

а) виша геодезија: испитување и ректифика-
ХЈија на теодолити за мерење на агли во мрежа прв 
р>д (испитување на алхидадата, испитување и рек-
^ификација на микроскопите, одредување на по-
правките за „Рути"); мерење на агли од две точки по 
^дадена метода (трусна , Шрајберова, француска, 
метода на сектори); со оценување точноста на из-
вршените мерења. 

б) Практична астрономија (само за астрономите): 
одредување на географска ширина — на зададена 
точка; одредување на времето; одредување на ази-
мути; 

в) Обработување на податоците на мерењето на 
една основица са оценување точноста; 

г) Поставана условни равенки и израмнување 
една базисна мрежа; 

д) Израмнување една нивелманска [мрежа (од 
геометриски или тригонометриски нивелман); 

ѓ) Израмнување на група точки (посредни опа-
жања). 

Писмен испит 
а) Пресметување и израмнување на правоаглите 

координати на тригонометриските точки со оглед на 
кривината на Земјата; 

б) Пресметување координатите на точките ва 
влак на (прецизна полигонометрија; 

в) Пресметување на должина и азимут на стра-
на од географски координати; пресметување на гео-
графски координати и рамни правоугли или обпатго. 

Место задачата под в) испитната комисија ќе 
даде задача од нижа или примената геодезија 

Цџ h кандидатите кои се занимав ат со геодезија а 
оВработката на астрономски одредените ширини, 

и азимут на кандидатите кои се занимаваат 
ед астрономија. 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од п е т и о т оддел 

на точ. 5 ктод а). 
б) Виша геодезија; дефиниција на мрежа од 1 

ред; метода за развивање мрежа 1 и 2ред; обележу-
вање тригонометриски точки од 1 ред; смѓш*-
лизирање на тригонометриоки точки од 1 и 2 ред 
со високи пирамиди хелиотропи и фенери, градба 
на високи пирамиди; теодолити наменети за точни 
мерења на хоризонтални агли и нивните конструк-
тивни особини; либели; микроскоп — шкроме^ри; 
дурбини; главните типови на инструменти наменети 
за мерење на хоризонтални агли во мрежа од 1 (и 2 
ред; виј ание на мерењата на аглите; ексцентричност 
на алхидадата; грешка на делењето на лимбот; ко-
лимациона грешка; нехоризонталност на обртната 
оска на дурбинот; невертикалност на алхидадината 
оска; методи на мерење на хоризонталните агли; ме-
рење поедини агли; Швајцарска метода (метода на 
сектори); израмнување агли мерени по ШрагЈ берова ме 
тода; мерење вертикални агли; основичка мрежа; ме-
рење основици; нормална мера; прибори за мерење 
основици; компаратори; мерење на основици со жици; 
подготвителни работи на мерењето; обработка на 
резултатите на мерењето; израмнување тригономе-
триска мрежа по начин на условни и (посредни ме-
рења, задача на нивелманот на висока точност;' 
основна државна нивелманска мрежа; мрежа на 1ни-
велманот на висока точност во нашата земја; ин-
струменти за извршување на нивелманот На висока 
точност и нивни карактеристични особини; Методи на 
нивелањето (француска, германска, швајцарска, ру -
ска); грешки при нивелањето; нивелман на геоид; 
ортомегриски поправки; оцена на т о ч н о с т на нивел-
манот; меѓународна формула за случајната и систе-
матска грешка; израмнување на нивелманот на ви-
сока точност; целта и класификација на прецизната 
полигонометрија; форма на влаците на прецизна пс-
лигонометрија и потребна точност на аголни и лине-
арните мерења; траверзи; помошни базиси; мерења 
на агли и базиси; парал&ктична полигонометрија; 
инструменти и прибор; обработување на податоците 
на мерењето; пресметување на координати на поли-
гонометриски точки; 

в) Изработување на планови и карти (само за 
геодети): градивото од третиот оддел на ноч. б п одо). 

г) Одржување на премерот и катастарот на зе-
мјата (само 1за геодети: градивото од третиот оддел на 
точ. 51 под 1г). 

д) Применета геодезија (само ва геодети): гради-
вото од третиот оддел на точ. б под в), како и мере-
ња при испитувањето стабилноста на високите брани 
(микротриангу л ациј а). 

ѓ) Практична астрономија (само за астрономите): 
координатните системи; привидното дневно движење 
на небескиот свод; минување на звездите низ мери-
ди јан от, I вертикал и дадениот алмункантарат. 

Аберација, лхаралакса, прецесија и мутација. 
Звездените каталози: пресметување на средните 

положаи на звездите за почетокот на годината и при-
видните положам за моментот Т. Пресметување на 
азимути за ос Поларне. 

Инструменти за астрогеодетски работи: универ-
зални, пасажни, зенит телескоп, астролаб, зенитален 
круг. Опис на инструментите, ректификација, испи-
тување на константите, либелите, и други делови; 
поставана на инструментите и подготовка за опсер-
вирање. 1 .< 

Часовници, хронометри, хронографи (со перо и 
Кои печатат) амплификатори, радиоприемници-опис 
и работење со нив. 

Време: врсти на време, преод од едно во друго; 
одредување на состојбата на часовници и хрономе-
тритз, чо СОБНИ радио сигнали. Одредување на вре-
мето со пасатен инструмент.*Локална и меѓунаро-
дната часовна служба, временските зони. Одреду-
вање на должини и разлики на должините. Одреду-
вање ширини; Талкотсвата метода; избор на рало 
звезди. Служба на ширините: локално и меѓународна 
одредување положајот на полот на Земјата 
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Одредување на азимути: класичниот метод по 
а Поларне; директен метод-со минување на звезди 
биз вертикало^ на целта. 

9. Фотограметриск ата програма опфаќа: 
Практичен испит 
Покрај градивото од првиот оддел на точ. 6 и од 

терестричка фотограметрија: испитување и ректифи-
каци ја на фототеодолит. 

Од фотохраметријата на една слика: одредување 
врзни точки со радијалтриангулација; ректифика-
ција на редресер. 

Од стереофотограметрија: испитување регла-
жата (на камерата за снимање (фотогониометар); 
ректификација на инструментите за реституција; 
надоврзување на стереопар; одредување на врзни 
точки со метода на надоврзување (аеротриангула-
ција). 

Писмен испит 
Пресметување и израмнување на правоагли ко-

ординати на тригонометриски точки со оглед на кри-
вината на земјата. Пресметување на координатите 
на точки во влак на прецизна полигон ©метрика. 

Од фотограметрија: покрај градивото од вториот 
оддел на точ. 6 под' в) уште и од терестричка фото-
граметрија: проектирање на снимањето. 

Од фотограметрија на една слика: проектирање 
на снимањето; пресметување на елементите за ори-
ентација; пресметување на изместувањето заради 
релјефот и невертикалноста на оската на снимање-
то. Да се изведат равенките на редресирањето и да се 
објаснат слободните движења. Оптичко-фотографско 
редресирање на една или две рамнини. Израмну-
вање на радиална триангулација. 

Од стереофотограметријата: проектирање на сни-
мањето. Теорија на релативната и апсолутната ори-
ентација. 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од третиот оддел 

на точ. 5 под а). 
б) Виша геодезија: градивото од третиот оддел 

на тон. 8 под б). 
в) Фотограметрија: проширено градиво од тре-

тиот оддел на точ. 6 под: в) а уште и радиална три-
ангулација; теоријата на редресирањето воопшто; 
теоријата на релативната и апсолутната ориентација, 
како и на аеротриангулаџијата; инструментити за 
реституција, теоријата и механичкиот состав. 

г) Изработка на планови и карти: градивото од 
третиот оддел на точ. 5 под б). 

д) Одржување на премерот и катастарот на зе-
мјата: градиво од третиот оддел на точ. 5 под г). 

10. Картографската програма опфаќа: 
Практичен испит 
Покрај градивото од првиот оддел на тон. 7 уште 

и: за изработување една карта за одредена намена да 
се избере размера, к а р т о г р а ф е ^ мрежа, проекција со 
образложение, репродукција на картата, генеради-
сање со редакциски и технолошки план; изработу-
вање картографски оригинал за еден дел на карта. 

Писмен испит 
а) Пресметување и израмнување на правоагли 

координати на тригонометриски точки со оглед на 
1фивината на Земјата. 

б) Од картографија: пресметување на Гаус Кри-
герови правоагли координати од географски и обрат-
но по равенките на Ѓаус-Кригера и Гаус Шрајбера, 
пресметување на правоагли 'координати од една зона 
во друга За јдве дадени точки; редукција на должини 
и правци; анализа и оценка на картографскиот ма-
теријал. 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од третиот оддел на 

точ. 5 под, а). 
б) Виша геодезија: градивото од третиот оддел 

на точ. 8 (под 6). 
в) Картографи ја — математичка; размера (глав-

на, делимична); главни правци; инДикатриЅа и неј -

зиното значење; пресметување елементи на инди-
катрисата и нејзината графичка конструкција; Ли-
нии на нулти деформации; деформација на должи-
ните, поврвнинИте и аглите; пресликување на едип-
соидот (на топка (конформно, еквивалинтно и е&ви-
дистантно); делење проекции со оглед на својствата 
на пресликувањето; услоз на конформноста и екви-
валентност; полиедарски проекции и нивната упо-
треба при изработувањето на картите и плановите; 

Пасини-Солднеровата проекција; конусни проекции 
(конформиа, еквивалентна и еквидистанца); пре-
сметување на окшрот на секцијата за карти разни 
размери; цилиндрични проекции (конформни, екви-
валентни и еквидистантни); Меркаторова проекција; 
Гаус-Кригерова проекција; пресметување на право-
агли координати од географски и обратно, пресме-
тување на размерите, конвергенцијата на мериди ја-
ките, одредување на ширината на зоната; редукција 
на правци и должини; пресметување на правоагли 
координати од една зона во друга; перспектива 
проекција; делење, равенките на мервдијаните и па-
ралелите во секоја од перслективните проекции и 
нивната конструкција, ПоликонусЈна проекција; про-
екцијата на меѓународна карта размера 1 :1,000.ООО. 

Практична: развој на картографијата во Југо-
славија; предмет на картографијата и врска со гео-
дезијата, уметноста и географијата; дефиниција на 
картата; содржина на картата, оквири на картата 
и условни знаци, картографско генералисање ѕф 
сите елементи на картата; начин за претставуванана 
релјефот; картографски материјал, неговото ис|гЏ§-
тување и оценка; редакциски план и изработуван^;; 
добивање основа за картографскиот оригинал; cd-
ставање карти спрема нивната намена; изработува-
ње издавачки оригинал и сите фази што треба тој 
да ги помине; добивање географски, правсагли 
и поларни координати на картите; добивање расто-
јанија, агли, висини и поврвнини на картите; ана-
лиза и оценка на картите, калкулација на работ-
ната. сила.. 

г) Технологија на издавањето на планови и кар-
ти: фотографска оптика; светлост; одбивање) на 
светлоста; кршење на светлоста, леќи; пречник и 
светлосна јачина; бленда и длабочинска острина; "Гре-
шки на боите; сферна аберација; астигматизам и 
кривување; кома; дисторзија; светлосни дамк^; 
светлосна јачина; агол на снимањето; фото објекти-
ви; помошна оптика; тражила; мерачи на д а л е ч н а ; 
затворачи; бленди; оклоп на објективот; системи н<а 
фото апарати; делење на апаратите; материјал за 
снимање; ортохроматски, панхроматоки, супершн-
хроматоки, инфра-црвен, материјал за снимале, во 
природни бои; особини на негативниот материјал; 
осетливост спрема светлоста и боите; градација; по-
зитивен материјал; дијапозитивен материјал; сни-
мање; репродукција при вештачко светло; мрачна 
комора; состав и вид на развивачот; рецепт за ра-
звивачите и фиксирите; појачавање; ослабување. 

Репродукција на карти: висок, длабок, рамен и 
офсет печат; примена на фотстраметрија; литографи-
ја, фотолитографија; автографија; автоти::ија; хро-
мотипија; плави отпади. 

д) Изработување на планови: градивото од тре-
тиот оддел на точ. 5 под б), без градивото за картите. 

11. Гравиметриската програма опфаќа: 
Практичен испит 
Одредување силата на тежата со клатно, QO 

гравиметар или Барометар (клатно н а една flfo4K|t 
а . со ^равиметар или вариометар во затваран по-
лигон). 

Писмен испит 
Пресметување и израмнување правоагли коорди-

нати на тригонометрпски точки со оглед на криви-
ната на Земјата. 

Пресметување на координати на точки во влак 
на прецизна лолигонометрија. 

Од гравиметрита: Обработување на теренските 
работи по сметковен пат или со помош на HOMO^Q-
фија; решавање проблеми во врска со испитувањето 
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Односно проектирањето, организација или обрабо-
тувањето на гравиметриските работи. 

Устен испит 
а) Нижа геодезија: градивото од третиот оддед 

Ва тон. б под а). 
б) Виша геодезија: градивото од третиот оддел 

fca точ. 8 под б). 
в) Геофизика: теорија на обликот на Земјата;; 

ЈБутнов закон,: потенцијалот на силата на привле-
кувањето из неговите особини; сила на тежата и не ј -
зината потенцијална функција; гравитационо поле 
к а Земјата и неговите дневни измени, Клеровата и 
Стоке овата теорема; нормална вредност на силата 
на тежата; одредување на обликот на Земјата по 
травиметриски пат; Стоксовата формула и отстапу-
вањето на геоидот од референц елипсоидот; Венинг-
Ј^ајнесовата формула за одредување на скршну-
вањето на вертикалните линии; друг начин за одре-
дување на скршнувањето на вертикалните линии; 
изо сте зип; Прангова, Ерићева и Венинг—Мајнесова 
хипотеза за распоредот на масите во внатрешноста 
'на Земјината кора. 

Методи за мерењето и инструментити: апсолут-
ни и релативни одредувања вредноста на силата на 
Тежата; динамичка и статичка метода за мерење за-
брзувањето на силата на Земјината тежа; инструмен-
т и за мерење со динамичката метода (реверзиони и 
^обични клатна); опис на клатното со помошниот при-
бор; принцип на работа со клатна; сведување на 
нормални услови на гледаните вредности; поправки 
За амплитуда, температура (статичка и динамичка); 
движење во отпорна средина; одот на хронометарот; 
клатење на статив от; предностите и недостатоците 
tea работата со клатна; инструменти за ститистичка 
^метода (гравиметри); основните принципи на кон-
струкцијата на травиметарот; услов на примената на1 

иравиметарот за регионални гравиметриски премери; 
'работење со гравиметар, предимства и недостатоци 
на работењето со гравиметар имајќи ги предвид за 
Употребите на геодезијата. Точноста на мерењето со 
ЕРО едини инструменти (врз основа на досега постиг-
натите резултати, сведување на гледаните вредно-
сти; потребата за сведување; методи на сведување 
(инверзии, изостазии, Бугеова, кондензации); ано-
малии на силата на тежата (Фај сова, полна Бугеова 
изостатичка); геодетско и геолошко значење на ано-
малиите; деформации на обликот на геоидот произ-
ведени од по едиш! сведувања (редукции) одредува-
ње елементите потребни за пресметување на поедини 
аномалии; препорака на меѓународната геодетска и 
геофизичка унија во поглед на работите од областа 
на 1равиметријата, гравитационен вариометар; прин-
ципот на I и II тип на Етвешовата теразија; описи 
и конструкции на торзионите теразии (3, L и С тера-
зии; одредување константи при торзионите тер азил; 
Обработување на посматрањето; поправка за вли-
јанието на околниот релјеф; геометриско, физичко 
tt геодетско значење на другите изводи на потенци-
јалот на силата на тежата; нормални вредности на 
другите изводи; претстави на резултатите на мере-
њето; одредување на скршнувањето на вертикалите 
а на вертикалниот градиент на силата на тежата; 
остварување на гравиметриските работи; проекти-
рање на гравиметриската мрежа; одбирање места 
з а постазање на гравиметриски точки; израмнување 
на гравиметриската мрежа; организација на рабо-
тите на терен и во канцеларија; одредување географ-
ски координати и апсолутна висина на гравиметри-
ски точки, 

ОДДЕЛЕН ИСПИТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ ВО XI 
ПЛАТЕН РАЗРЕД 

12. За катастарските референти одделниот испит 
^опфаќа: 

Практичен испит 
Проведување на промени низ катастарскиот опе-

р а т по завршената градба на некој пат, железница, 
канал и ел.; по завршена арондација или парцела-тпо реамбулациј&; формирање на катастарски 

т Ѕкога се формира нова катастарска Општина 

од две или повеќе кои ги има или кога се менува 
Границата на катастарска општина. 

Устен испит 
Одбрана на задачата од практичниот испит кака 

и пошироко познавање на материјата за изработи 
вање и одржување на катастарскиот операт и аграра 
вите операции. 

13. За геометрије кан вршат геодетско-топограф« 
ски работи одделниот испит опфаќа: 

Практичен испит 
Организација и анализа на работите на трпана 

iy даци ја, нивелман, премер, одржување на преме-
рот во применета геодезија; составена проект з а 
овие работи, како и оценка на извршените работи. 

Устен испит 
Одбрана на задачата од практичниот испит како 

и пошироко познавање на целокупната стручна ма-
терија од областа на нижа геодезија, а нарочно, од 
областа на која кандидатот работел во текот на сво-« 
ето служење. 

14. За геометри кои вршат фотограметриски ра« 
боти одделниот испит опфаќа: 

Практичен испит 
Организација и анализа на работите на фотограф 

метриското снимање; состаѕање проект з а овие ра« 
боти како и оценка на извршените работи. 

Устен испит 
Одбрана на задачата од практичниот испит какф 

и пошироко познавање на целокупната стручна ма* 
терија од областа на фото1раметријата а нарочно од 
областа на која кандидатот работел во текот на сво-4 
его служење. 

15. За геометрије кои вршат картографски ра« 
боти одделниот испит опфаќа: 

Практичен испит 
Организација и анализа на картографски^ ра* 

боти, составање проект за овие работи како и оценка 
на извршените работи. 

Устен испит 
Одбрана на задачата од практичниот испит какел 

и пошироко познавање на целокупната стручна ма-
терија од областа на картографијата а нарочно од 
областа на која кандидатот работел во текот на сво** 
ето служење. 

ОПШТИОТ ДЕЛ НА ИСПИТИТЕ 
16. При полагањето на градивото од општ ка -

рактер (чл. 15 од Правилникот за стручната спрема 
на службениците од геодетска струка) на стручните 
испити за звањата на геодетски инженер, геометар 
и катастарски референт со свршена средна школа* 
ќе се бара од кандидатите пошироко познавање на 
државното уредување на Ф Н Р Ј (Уставот на ФНРЈ , 
Уставниот закон и Општиот закон за народните од-
бори), додека за кандидатите за другите звања во 
геодетската струка, ќе се бара да ги познаваат само« 
основните принципи на горе споменатите закони. 

ОПШТИ УПАТСТВА 
17. Практичната задача на одделниот испит за 

унапредување во XI платен разред треба писмено 
да се образложи од што ќе се види кои причини го 
раководеле кандидатот при изборот на решението. 
Кандидатот ке ја добие задачата на 40 дена пред 
испитот која мора да и' ја предаде на комисијата на 
10 дена пред полагањето на испитот. 

18. При изработувањето на писмената задача 
кандидатот може да се служи само со оние помошни 
средства за кои ќе добие одобрение од испитната 
комисија. Меѓусебниот разговор »а кандидатите за 
време на полагањето на испитот е забранет. Напу-
штањето на испитните простории може да се врши: 
само по одобрение на дежурниот член на испитната 
комисија. 

Пред да се отпочне со изработувањето на пи-
смената задача на кандидатите им се кажува кол-
ку време ќе трае работата. 

19. При усниот испит кандидатот треба да по-
каже практично и теориско знање од предметите 
што ги полага. 
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Освен предметниот испитувач на кандидатите 
$шже да им поставува прашања и претседателот на 
Испитната комисија. 

20. По завршеното усно испитување комисијата 
го одредува крајниот успех на целокупниот испит 
•Ја секој кандидат. 

Кандидатот го положил испитот ако за тоа гла-
са мнозинство на членовите на комисијата. 

Крајниот успех на испитот им го соопштува на 
Кандидатите претседателот на испитната комисија, 
So присуство на сите членови. 

Бр. 970 
31. јули 1954 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната геодетска управа 
Димитрије Милачић, е. p. 

481. 
Во врска со Одлуката за издавање нови ситни 

ковани пари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/54), 
а врз основа на чл. 17 точ. 2 од Уредбата за бан-
ките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54) и Одлуката од Управниот одбор на Народ-
ната банка на ФНРЈ донесена на заседанието од 
14 јуни 1954 година, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НОВИ МЕТАЛНИ 

ПАРИ ОД 5, 2, 1 И 0,50 ДИНАРИ 
1) Народната банка на ФНРЈ ќе пушти во оптек 

на 1 септември 1&54 година нови метални пари од 
алуминиум од 5, 2, 1 и 0,50 динари, што, како го-
дина на изданието, носат ознака „1953". 

2) Сегашните пари од хартија од 5 и 1 динар 
ДФЈ и сегашните метални пари од цинк од 5, 2, 1 
и 0,50 динари (издание 1945 година) остануваат и 
натаму во оптек како законско средство за плаќање. 

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

Каб. бр. 22 
16 август 1854 година 

Белград 
Гувернер 

* на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, е. р. 

О П И С 
НА НОВИТЕ МЕТАЛНИ ПАРИ ОД 5, 2, 1 И 0,50 

ДИНАРИ 
Народната банка на ФНРЈ објавува дека врз 

основа на Одлуката на Сојузниот извршен совет за 
издавање нови ситни казани пари Р. п. бр. 453 од 
7 август 1954 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/54), на Одлуката од Управниот одбор на Народ-
ната банка на ФНРЈ од 14 јуни 1954 година и Ре-
шението од Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ 
|Саб. бр. 22 од 16 август 1954 година, пушта во оптек 
на 1 септември 1Ѕ54 година нови метални пари од 
алуминиум од 5, 2, 1 и 0,50 динари, што, како го-
дина на изданието, носат ознака „1953". 

Описот на новите метални пари гласи: 
1) Тежината и димензиите изнесуваат: 

од 3 дин. — 1,67 грама, а во пречник 24,6 мм 
' ОД; 2 дин. — 1,24 грама, а во пречник 22,2 мм 

од 1 дин. (— 0,90 грама, а во пречник 19,8 мм 
од 0,50 дин. — 0,62 грама, а во пречник 17,4 мм. 

Позволено е отстапување во поглед на тежи-
ната ка ј »сите апоени за 5% (пет отсто) над или под 
Означената тежина. 

2) Легурата на новите метални пари се состои 
од алуминиум со минимум чистота од 99%. 

3) Формата на новите метални пари е следна: 
а) од лице: в среде е државниот грб, а околу 

грбот нази® на државата „Федеративна Народна 
Републвиса Југославија"; 
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б) од опачина: в среде е ознака на вредноста 
5, 2 и 1 а под тоа натпис „динари", односно 60 а 
под тоа натпис „пари"; во венецот над ознаката на 
вредноста 7 петокраки ѕвездички, а насреде од ле-
вата и десната страна годината на изданието (19-53); 

в) на работ од лицето и опачината t— низа точ-
кици. 

4) Текстот на овие пари е напишан: 
на лицето со кирилица а на опачината со лати-

ница — ка ј апоените од 5 и 1 динар, односно 
на лицето со латиница а на опачината со кири-

лица — ка ј апоените од 2 и 0,50 динари. 
Од Народната банка на ФНРЈ. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 25 од 15 јуни 1954 година објавува: 

Решение за дополнение на Решението за назна-
чување арбитражни вештаци. 

Во бројот 26 од 19 јуни 1954 година објавува: 
Задолжително толкување на чл. 14 од Законот 

за аграрната реформа и внатрешната колонизација; 
Задолжително толкување на чл. 117 ст. 2 од За -

конот за измени и дополненија на Законот за изби-
рањето и отповикот на одборници^ на народните 
одбори; 

Одлука за дополнителните плати на ветеринари-
те на работа во сточарско-ветеринарните и ветери-
нарните станици; 

Решение за одредување градските општини во 
кои ќе се основаат инспекции за пазариштето; 

Исправка на Правилникот за техничките услови, 
уреди и опрема на работните простории на тргов-
ските стопански организации; 

Исправка на Времениот правилник за работа на 
Републичкиот собор на Народната скупштина на На-
родна Република Србија. 

Во бројот 27 од 22 јуни 1954 година објавува: 
Решение на Републичката изборна комисија на 

Народна Република Србија за разрешување досега-
шниот и именување нов претседател и потпретседа-
тел на Околиската изборна комисија за спроведува-
ње избори за народни пратеници за Републичкиот 
собор на Народната скупштина на НР Србија; 

Решение на Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за разрешување досега-
шниот и именување нов секретар на Сколиската Из-
борна комисија за спроведување избори за одборници 
на народните одбори: 

Решение на Републичката изборна комисија на 
НР Србија за разрешување досегашниот и именува-
ње нов претседател на Околноста изборна комисија 
за спроведување избери са народни пратеници за 
Републичкиот собор на Народната скупштина на НР 
Србија; 

Решение на Републичката изборна комисија на 
НР Србија со доселат еп: и n r z 
ње ноз претседател на С::слист:ата псСз-г-з а 
за спроведување избори за с;;о~рници па кгрс^хптз 
одбори 

Во бројот 23 од 26 јуни 1954 година c f r ? rv ra : 
И р а н к и т е за отстранување и спречување полови 

зарази кај говедата. 
Во бројот 29 од 29 јуни 1951 година објавува: 

Уредба за вршење па домашната дејност; 
Одлука за одредувале з анатски дејности ЕО КОИ 

може да се дозволи организирање работа дема ка1 
работникот; 

Одлука за процентот на годишниот данок на до-
ход од земјоделските домаќинства кој ќе се испла-
тува во третото тримесечје 1954 година. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 28 од 18 јуни 1954 го-
дина објавуваат: 

Наредба за одредување народните одбори кои 
осниваат комисии за полагање испити за квалифици-
рани и висококвалифицирани работници од граде-
жната струка; 

Решение за дополнение на списокот за арбитра-
ж и в е вештаци во Н Р Хрватска за 1954 година. 

Во бројот 29 од 24 јуни 1954 година објавуваат: 
Одлука за количините вино и ракија што можат 

производителите во производната 1954 — 1955 година 
да ги потрошат во своето домаќинство без плаќање 
данок на промет; 

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

Правилник за висината на наемнината за лови-
шта на ловечките друштва; 

Наредба за одредување села и помали места во 
кои може да оснива приватен занаетчиски дуќан и 
лице без спрема на висококвалифициран односно 
квалифициран занаетчиски работник. 

УРАДНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 23 од 17 јуни 1954 година донесува само одлуки 
на народните одбори. 

Во бројот 24 од 24 јуни 1954 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Извр-

шниот совет на Н Р Словенија; 
Уредба за занаетчиските струки за кои се изда-

ваат занаетчиски дозволи за приватни занаетчиски 
дуќани по проста претсметка; 

Одлука за ревизија и потврда на инвестиционата 
програма за објектите од општо значење за Н Р Сло-
венија; 

Одлука за најмалиот број на занаетчиски работ-
ници кои можат да основат занаетчиска задруга; 

Решение за реорганизација на Институтот за шу-
марство и дрвна индустрија на Н Р Словенија; 

Решение за оснивање финансиска инспекција во 
градските општини со поодделни права; 

Нагодба за опремата на работните простории на 
трговските претставништва; 

Наредба за одредување објектите за кои комиси-
јата за технички преглед ќе ја именува републичка-
та градежна инспекција; 

Наредба за дополнение на Наредбата на соју-
зниот Државен секретар за работи на народното сто-
панство за стопанските дејности кои се сметаат за 
занаети и за стручното образование што е потребно 
за вршење на тие дејности; 

Наредба за стопанските дејности кои се слични 
со занаети; 

Наредба за занаетите без постојано работно 
место; 

Наредба за отстапувањето од условот за стручно-
то образование потребно за оснивање приватни за-
наетчиски дуќани во селата и помалите места; 

Наредба за занаетчиските струки што се меѓусеб-
но сродни и за струките што се дополнуваат меѓу-
себно 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне републике Босне и 
Херцегових" во бројот 14 Од 23 јуни 1954 година 
објавува: 

Решение за отштетниот ценовник за шумските 
штети; 

Решение за цените за ситно техничко дрво, шум-
ските садници, споредни шумски производи и за ко -
ристење на шумското земјиште. 

Во бројот 15 од 7 јули 1954 година објавува: 
Уредба за организацијата и работењето на Из -

вршниот совет на НРБиХ; 
- Одлука за расподелба на делот на добивката на 

претпријатијата во состав на заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони; 

Одлука за попис на запослените лица во стопан-
ските претпријатија; 

Измени во списокот на постојаните* судски тол-
кувани. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија' ' во бројот 19 од 14 јуни 1954 година објавува: 

Упатство за начинот на пресметувањето и н а -
платата на данокот на промет на тутунот; 

Решение за одобрување оснивањето и р а б о т а т 
на Здружението на дипломираните сестри на НРМ; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Друштвото на оперските и корените уметници на 
НР Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Сојузот на извидници^ на Н Р Македонија; 

Решени« за одобрување отпивањето и работата 
на Здружението на музичарите и оперските и сим-
фониските оркестри на Македонија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

472. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за инвалидските пр н а д л е ж н о с т и — 593 

473. Одлука за измена на Одлуката за усло-
вите за давање и користење потрошувач-
ки кредит за купување црн јаглен и лиг-
нит во 1954 година 593 

474. Решение за утврдување коефициентот за 
пресметување разликата во цените на 
бродските услуги на долгата пловидба — 594 

475. Решение за утврдување примот за извоз 
на вино во Белгија f 94 

476. Решение за овластување Народниот од-
бор на град Белград да може да ги з г о -
леми износите на пресметковните плати 
на претпријатието Југословенски аеро-
транспорт 594 

477. Правилник за к л у ч н а т а спрема на инже-
нерите и техки*$арите како одговорни ра-
ководители за поодделни видови граде-
жни објекти и работи 594 

478. Наредба за определување групите на сто-
панските организации што можат да штедат 
пресметковен период од три месеци 595 

479. Упатство за Етсро дополнение на Упат-
ството за спроведување на инвентариса-
њето (дописот) к а ј стопанските претпри-
јатија Г— 596 

480. Упатство за градивото на програмите и за 
начинот на полагањето на стручните ис-
пити на службениците од геодетската 
струка 596 

481. Решение за пуштање во оптек нови ме-
тални пари од Ѕ, 2, i и 0,50 динари — О Д З 
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