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492. 
Врз основа на чл. 81 ст. 3 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИ-
ЗАЦИЈАТА И РАБОТЕЊЕТО НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Член 1 

Е о членот 28 од Уредбата за организацијата и 
работењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) ставот втор се дополнува 
и гласи: 

„Советот може да определи во работата на 
одделни одбори и комисии да учествуваат, како 
постојани советодавни членови, одделни членови 
на републичките извршни совети, сојузни државни 
секретари, директорот на Сојузниот завод за сто-
панско планирање, гувернерот на Народната банка 
на ФНРЈ, други виши службеници на сојузните 
државни органи и функционери на самоуправните 
установи и организации." 

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

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

Р. П. бр. 374 
11 октомври 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

493. 
Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон, Со-

јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА 

И СТОПАНСТВО 
Член 1 

Институтот за меѓународна политика и стопан-
ство е самостојна научна и истражувачка установа. 

Седиштето на Институтот е во Белград. 

Член 2 
Институтот за меѓународна политика и стопан-

ство: 
1) присобира и средува податоци за прашањата 

на меѓународната политика и стопанство во светот, 
како и податоци за основните прашања на полити-
ката и стопанството на странските земји; 

2) го проучува развитокот на меѓународната по-
литика и стопанство во светот; 

3) им дава на државните органи и установи на 
нивно барање податоци и мислење за поодделни 
правди^ од својот делокруг; - -

4) соработува со сличните установи и органи-
зации во земјата и странство, како и со меѓународ-
ните организации што се занимаваат со прашања' 
на меѓународната политика и стопанство; 

5) соработува со Државниот секретаријат за 
надворешни работи во присобирана документаци-
јата од областа на меѓународната политика и сто-
панство; ; 

6) соработува со Државниот секретаријат за 
надворешни работи по прашањето за наобразба на) 
кадравите коишто се приготвуваат за служба на 
надворешните работи нарочно приправниците ка -
дрови и за таа цел организира курсеви. 

Член 3 
! Со Институтот управува Советот на Институтот. 

Претседателот и членовите на Советот ги име-
нува Сојузниот извршен совет да време од три го-
дини. I 

Член 4 
Советот го утврдува планот за работа, ги опре-

делува општите смерници на научната и: стручната! 
активност, ја претресува општата состојба и резул-
татите на дејноста на Институтот и врши други ра-
боти определени со оваа уредба. 

Член 5 
Институтот има редовн,и и дописни членови. 
Членови на Институтот можат да бидат науч-

н,ите и стручните работници, како и установите и 
организациите што се занимаваат со проблемите 
на политиката и стопанството. 

Членовите на Институтот ги избира Советот на 
Институтот. Само истакнати научни! работници мо-
жат непосредно да се избираат за редовни членови.' 

Редовните и дописните членови на Институтот 
имаат право да држат предавања во Институтот, дај 
му ставаат на Советот предлози во поглед пробле-
мите со кои Институтот се занимава или за начи-
нот на неговата работа. Членовите учествуваат во 
соодветните дејности на Институтот и вршат други 
должности определени со Статутот. 

Член 6 
Со работата на Институтот раководи директор': 
Директорот го назначува и сменува Сојузниот 

извршен совет. 
Директорот по положба е член на Советот и 

врши должност секретар на Советот. 
Член 7 

Во Институтот се формира управен одбор. 
Управниот одбор има девет членови. 
Директорот на Институтот е претседател на 

управниот одбор. 
Членовите на управниот одбор ги избира Сове-

тот и научните и стручните соработници на Инсти-
тутот. Со статутот на Институтот се определува 
бројот на членовите на управниот одбор што ги из-
бира Советот и бројот на членовите што ги изби-
раат научните и стручните соработници од својата 
средина. 
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Член 8 
Управниот одбор решава за основните прашања 

на внатрешната организација и на методот на раг-
богата, ја ускладува работата на организационите 
ед:::тгци на Институтот, решава за приговорите на 
службениците против отказот даден од страна на 
директорот и против другите решенија за службе-
ничките односи што ги донесува директорот, и 
претресува други п р а ш а а од значење за текушта-
та работа на Институтот што ќе ги определи стату-
тот или Советот. 

( 
Член 9 

Институтот има потребен број научни и струч-
ни соработници и службеници. 

Избирањето на научни соработници го врши 
Советот според прописите за давање звањето на-
учен соработник. Другите службеници ги назначува 
и за нивните с л у ж б е н и ч е одчсси решава дирек-
торот. 

За назначува н-.е и престанок на службата на 
стручните соработници потребна е согласност од 
управниот одбор. 

Член 10 
Институтот има одделна претсметка на прихо-

дите и расходите во сс ставот на претсметката на 
Сојузниот извршен совет. 

Директорот е наредбодавец за извршување на 
претсметката 

Член 11 
Институтот е должен во рамките на својот де-

локруг и планот на саботата да ги проучи опреде-
лените прашања што ќе му ги стават во задача, 
кл д нежните одбори на Сојузната народна скупшти-
на и СОЈУЗНИОТ извршен совет, како и Државниот 
секретаријат за надворешни работи, и по нивно 
барање да приготви потребна документација, 

За поединечните барања од други државни ор-
гани, установи и организации за добивање мислење 
и документација решава директорот. Директорот ќе 
побара мислење, а по поважните прашања и одлука 
од управниот одбор, ако овие барања предизвику-
ваат одделно и подолго ангажирање на Институтот 
односно на поодделни негови организациски еди-
ници. 

Член 12 
Институтот има свој статут што го донесува 

Советот на институтот со согласност од Сојузниот 
извршен совет. 

Статутот содржи одредби за организацијата и 
работењето на Институтот, 

Член 13 
Уредбата за оснивање Институтот за меѓуна-

родна политика и стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 107/47) се укинува, а институтот основан 
со таа уредба е должен да ја сообрази својата орга-
низација и работа кон одредбите на оваа уредба и 
кон статутот. 

Секретарот на Сојузниот извршен совет ќе се 
грижи за извршувањето на оваа уредба и за обез-
бедувањето на материјалните средства за работа на 
Институтот. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 371 
11 октомври 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

494. 
Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон, а во 

врска со одделот 3 главата XXVII на Сојузниот 
општествен план за 1955 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ ФОНДОВИ ЗА УНАПРЕДУ-

ВАЊЕ ШУМАРСТВОТО И ЗА УПРАВУВАЊЕ 
с о ТИЕ ФОНДОВИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Фондови за унапредување на шумарството (во 
натамошниот текст: фондови) должни се да о б и -
ваат народните републики, автономните единици и 
околиите на чие подрачје игга шуми. 

Фондовите од претходниот став се оставаат со 
цел да се прибавуваат средства за финансирање 
мерките и работите за унапредување на шумар-
ството, според одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Со републичкиот фонд и со фондот на авто-

номната единица управува органот што ќе го опре-
дели републичкиот извршен совет односно изврш-
ниот совет на автономната единица. 

Со околискиот фонд управува органот што ќе 
го оп-оедели народниот одбор на околијата. 

Член 3 
Фондовите се правни лица и тие за своите 

обврски одговараат со сите свои средства. 
Член 4 

Средствата на фондовите се употребуваат за 
давање дотации за финансирање работите за уна-
предување на шумарството, како и за непосредно 
финансирање на тие работи. 

Член 5 
Средствата на фондот не можат да се употре-

буваат за други цели освен за унапредување на 
шумарството. 

Член 6 
Средствата на фондовите се употребуваат за 

унапредување на шумарството врз основа на про-
грамата за работите која се донесува според одред-
бите од оваа уредба. 

Програмата од претходниот став ги опфаќа ра-
ботите на унапредување шумарството ^ што ќе се 
изведуваат во текот на една или повеќе години. 

Член 7 
За секоја година мора да се донесе претсметка 

на приходите и расходите на секој фонд. 
Претсметката на приходите и расходите на 

фондот се составува врз основа на програмата за 
работите за унапредување шумарството. 

Член 8 
Со правилата на фондот поблиску се опреде-

лува начинот за управување со фондот и работе-
њето на фондот. 

Член 9 
Програмата на работите за унапредување на 

шумарството, претсметката на приходите и расхо-
дите и правилата на фондовите ги предлагаат ор-
ганите на управувањето со фондот, а ги одобрува 
надлежниот извршен совет односно народниот од-
бор на околијата. 

Член 10 
Фондовите не можат да вршат никаква само-

стојна стопанска дејност. 
II. Средства на фондот и нивна намена 

Член 11 
Средствата на фондовите се формираат: 
1) од придонесите или приходите што се опре-

делуваат со сојузниот и со пспубличкитз опште-
ствени планови, со општествените планови ш авто-
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номните единици и со општествените планови на 
околиите; 

2) од постојаните извори на приходите што ќе 
бидат определени со сојузни прописи; 

3) од дотации или подароци; 
4) од интересите на средствата на фондовите 

вложени при банката; 
5) од други приходи на фондовите; 
6) во исклучителни случаи, од средствата наме-

нети за потребите на народната одбрана. 
Член 12 

Банката при која се уплатуваат приходите од 
кои се издвојува придонесот за фондовите за уна-
предување на шумарството односно банката што ги 
наплатува приходите што им припаѓаат на фондо-
вите-, должна е да ги пресметува и уплатува овие 
приходи во корист на фондовите. 

Ако приходите што им припаѓаат на фондовите 
не ги наплатува банката, тие приходи се должни 
да ги уплатуваат во корист на фондовите оние ор-
гани што се надлежни за кивна наплата. 

Член 13 
Средствата на фондовите се вложуваат при На-

родната банка на ФНРЈ односно при комуналната 
банка. 

Органот на управувањето со фондот е должен 
да им испрати на банките од претходниот став 
одобрена претсметка на приходите и расходите во 
срок од 15 дена од денот на одобрувањето на прет-
сметката, заради извршување. 

Член 14 
Средствата на фондовите можат да се употре-

бат: 
1) за финансирање на инвестициите во шумар-

ството, и тоа првенствено за изградба на комуни-
кации; 

2) за проширување поврвнините со видови др-
вја од висок прираст; 

3) за изградба на куќи за пазачи на шумите; 
4) за пошумување и мелиорација; 
5) за отстранување шумските болести и штет-

ници од големи размери; 
6) за помагање на научните истражувања во 

шумарството; 
7) за давање дотации на оние шумски стопан-

ства, чии расходи се поголеми од приходите. 
III. Управување со фондовите 

Член 15 
Органот на управувањето со фондот: 
1) донесува правила на фондот;" 
2) донесува програма за спроведување мерки и 

за извршување работите со цел за унапредување 
на шумарството; 

3) предложува годишна претсметка на прихо-
дите и расходите на фондот; 

4) предлага завршна сметка на фондот за се-
која година; 

5) ги определува условите под кои поодделни 
стопански и други организации или други кори-
сници ги употребуваат средствата на фондот; 

6) врши надзор над употребата на средствата 
на фондот; 

г 7) расправува и донесува заклучоци за сите 
други начелни прашања во врска со работењето на 
фондот; 

8) врши и други работи во врска со управува-
њето на фондот согласно правилата на фондот. 

Член 16 
Ако оонивачот на фондот има именувано упра-

вен одбор на фондот како единствен орган на упра-
вувањето, управниот одбор на фондот ги врши сите 
работи приведени во чл. 15 од оваа уредба, како и 
други работа во врска со управувањето со фондот 
определени со правилата на фондот. 

Ако основачот на фондот ги има опред,елено 
како органи; на управувањето со фондот комората 
или друг колективен орган, кој за непосредно упра-

вување со фондот именува управен одбор на фон-
дот, со правилата на фондот ќе се определи кои 
работи ќе врши1 управниот одфор на фондот, а кои 
поширокиот форум на органот за управување со 
фондот. 

Член 17 
Фондот пред трети лица го претставуваат ли-

цето што ќе ги определи органот за управување со 
фо,ндот односно лицето определено со правилата на 
фондот. 
IV. Составување и извршување на претсметката на 
приходите и расходите и на завршните сметки на 

фондовите 
Член 18 

Претсметката на приходите и расходите на 
фондот се составува според прописите за составу-
вање претсметки на приходите и расходите на 
државните органи и установи. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство може да издаде одделни упат-
ства за составување претсметка! на приходите и 
расходите на фондовите за унапредување на шу-
марството. 

Член 19 
Без одобрените пресметки на приходите и рас-

ходите на фондовите не можат да се вршат ни-
какви исплати на товар на средстава на фондовите. 

Член 20 
Наредбодавец за извршување на претсметката 

на приходите и расходите на фондот е лицето што 
ќе го определи органот на управувањето со фондот. 

Органот за управувањето со фондот може да 
го пренесе наредбодавното право за извршување 
претсмеката на фондот за поодделни намени на ли-
цето што стои на чело на установата за одгледува-
ње и за експлоатација на шумите, или на лицата 
што се на чело на други организации на кои им 
се доделени средства на фондот. 

Член 21 
Органот на управувањето со фондот може со 

договор со органот, со установата или со организа-
цијата на кои им дава средства да ги определи 
условите под кои доделените средства ќе се трошат. 

Член 22 
Во поглед извршувањето на претсметката на 

приходите и расходите и сонувањето на завршните 
сметки на фондовите согласно ќе се применуваат 
одредбите од Уредбата за извршување на буџетите 
и за сметководствено^ работење на држав,ните 
органи и установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 35/55), доколку со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Член 23 
Измена на намената и височината на средства-

та определени со претсмеката на приходите и ра-
сходите на фондот може да врши самиот орган на 
управувањето со фондот до износот што ќе го 
определи надлежниот извршен совет односно на-
родниот одбор на околијата. Измена на намената 
и на височината на средствата над тој износ може 
да се врши само по одобрение од надлежниот 
извршен совет односно народниот одбор. 

Член 24 
Тримесечник планови за извршување прет-

сметката на приходите и расходите на фондот ги 
одобрува надлежниот извршен совет одвоено на-
родниот одбор на околијата. 

Член 25 
Органите, установите и организациите на кои 

им се доделуваат средства на фондот со цел да се 
извршат работите и мерките за унапредување на 
шумарството должни се да ги евидентираат на' 
одделните сметки примените средства на фондот. 

Органите, установите и организациите на кои 
им се доделуваат средства на фондот со цел да се 
извршат работите и мерките за унапредување на 
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шумарството по истекот на годината поднесуваат 
пресметка за трошењето на средствата на фондот. 

Член 26 
Работењето на фондот за минатата година се 

заклучува секоја година на 31 декември. 
Во текот на минатата година непотрошените 

средства на фондовите се пренесуваат во наред-
ната година. Неисплатените обврски на фондот од 
минатата година се исплатуваат на товар на сред-
ствата на фондот во наредната година. 

Член 27 
Органот на управувањето со Фондот е должен 

најдоцна до 15 март секоја година да донесе завр-
шна сметка на фондот за минатата година. 

Завршната сметка донесена според претходниот 
став је одобрува надлежниот извршен совет одно-
сно народниот одбор на околијата. 

Член 28 
Контрола над употребата на средствата на фон-

довите врши финансиската инспекција. Контрола 
на употребата на средствата на фондовите добиени 
од претсметката на расходите на Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана врши, поз-
ирај финансиската инспекција, и надлежниот воен 
орган. 

Надлежниот извршен совет односно народниот 
одбор може да го запре извршувањето на претсмет-

к а т а на фондот ако утврди дека органот на упра-
вувањето со фондот не ги употребува средствата 
за целите определени со општествените планови, 
со одредбите од оваа уредба и со правилата на 
фондот. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 29 

Одредбите од рваа уредба важат и за веќе осно-
ваните фондови на општините, ако тие фондови 
постојат и по влегувањето во сила на Општиот за-
кон за уредување на општините и околиите. 

Работите кои според одредбите од оваа уредба 
ги врши народниот одбор на околијата во поглед 
на околискиот фонд ќе ги врши народниот одбор 
на општината во поглед на фондот на општината. 

Член 30 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 372 
11 октомври. 1955 година 

Белград 
Претседател на Републиката, I 

Јоси,п Броз-Тито, с. р- I 

495. 

Врз основа на чл. 13 ш 94 од Законот за др-
жавните службеници, Сојузниот извршен совет до-" 
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИ-
ТЕ ОД ГЕОДЕТСКА СТРУКА ВО ГЕОДЕТСКАТА 

СЛУЖБА 
I. Звања и распоред на звањата во платните 

разреди ! 
Член 1 

За службениците од геодетска струка кои се 
да работа во државната геодетска служба постојат 
следните звања: ; 

1) геодетски цртач, 
2) картографски цртач, ј 

I 3) геодетски помошник, 
4) катастарски референт, 
5) геометар, 

! 6) геодетски инженер. ' ј 

Покрај звањето геометар и геодетски инженер 
може да се додаде ознака на специјалност: карто-
граф, фотограметрист или гравиметрист. 

Член 2 
За звањето геодетски и картографски цртач по-

требна е непотполна средна школа и положен 
испит за тоа звање. 

За звањето геодетски помошник потребна е 
непотполна средна школа и едногодишен курс за 
тоа звање со положен завршен испит на курсот. 

За звањето катастарски референт потребна е 
потполна, односно непотполна средна школа и по-
ложен стручен испит за тоа звање. 

За звањето геометар потребна е потполна гео-
детска средна техничка школа (геодетски отсек од 
среднотехничка школа.) или двегодишен геодетски 
отсек, односно двегодишен курс со положен извр-
шен испит на курсот на технички факултет или 
високата школа во ранг на факултет и положен 
стручен испит за звањето геометар. 

За звањето геодетски инженер потребен е за-
вршен геодетски отсек на технички факултет и 
положен стручен испит за тоа звање. 

Член 3 
Звањата од претходниот член се распоредуваат 

во следните платни разреди: 
1) звањето геодетски цртач, вклучувајќи ги и 

приправниците за ова звање, од XIX до ХШ пла-
тен разред заклучно; 

2) звањето картографски цртач, вклучувајќи 
ги и приправниците за ова звање, од XIX до XII 
платен разред заклучно; 

3) звањето геодетски помошник, од XIX до XII 
платен разред заклучно; 

4) звањето катастарски референт, вклучувајќи 
ги, и приправниците за ова звање, од XIX до XII 
платен разред заклучно (непотполна средна школа), 
односно од XVI до VIII платен разред заклучно 
(потполна средна школа); 

5) звањето геометар, вклучувајќи ги и приправ-
ниците за ова звање, од XVI до УЈП платен разред 
заклучно. 

6) звањето геодетски инженер, вклучувајќи ги 
и приправниците за ова звање, од XIV до VI пла-
тен разред заклучно. 
, Член 4 

Лицата што првпат стапуваат во геодетската 
служба, а имаат школски и други квалификации: 
од чл. 2 од оваа уредба, се примаат, во службата 
како приправници (освен службениците во звање-
то геодетски помошник) и се распоредуваат во по-
четните платни разреди на соодветните звања. 

Приправничкиот стаж трае три години. 
Приправникот може да полага стручен испит 

откако ќе наврши две години приправничка слу-
жба (стаж). 

По положениот стручен испит и навртениот 
стаж приправникот се назначува во соодветното 
звање и се распоредува во наредниот платен ра-
зред од тоа звање. 

П. Напредување на службениците 
Член 5 

Службениците на работа во државната геодет-
ска служба, чии звања се опфатени со чл. 1 од 
оваа уредба, напредуваат во основната плата со 
добиваше повисоко звање, повисок платен разред 
или со добивање периодски повишици. 

Член 6 
Во истото звање службениците на работа во 

државната геодетска служба редовно ^напредуваат 
во повисоките платни разреди по секои три години 
служба. ! 

Ако старешината наоѓа дека службеникот имал 
слаб успех во работата и д,ека поради тоа не за-
служува да биде унапреден во повисок платен ра-
зред, ќе побара комисијата за службенички пра-
гцвда од чл% 41 од Основната уредба за звањата и 
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платите на службениците на државните органи да 
поведе постапка за давање оценка за работата на 
службеникот. 

Ако комисијата ќе даде неповолна оценка, слу-
жбеникот останува во истиот платен разред уште 
една година. По истекот на овој срок може одново 
да се поведе постапка за давање оценка за рабо-
тата на службеникот. 

Против решението донесено според претход-
ниот став, службеникот има право на жалба до 
надлежниот државен секретар за работи на општа-
та управа и за буџет. 

Член 7 
Службеникот во звањето катастарски референт 

кој има потполна средна школа и службеникот во 
звањето ге-ометар можат да бидат унапредени во 
XI платен разред, ако во XII платен разред поми-
нат три години и ако положат одделен испит за 
унапредување во XI платен разред. 

Службениците од претходниот став кои се 
истакнуваат со особени квалитети, а положиле од-
делен испит, можат да бидат унапредени во XI 
платен разред и пред срокот од претходниот став, 
ако имаат најмалку осум години служба. 

Службениците кои се унапредени во XI платен 
разред според претходните ставсзи можат натаму 
да напредуваат до VIII платен разред заклучно. 

Член 8 
Службеникот во звањето геодетски инженер 

кој има. три години служба во X платен разред, 
може да биде унапреден, во истото звање, во IX 
платен разред, ако покажал поголема способност 
во вршење на посложени работи од своето звање. 

Исклучително, службениците од претходниот 
став кои се истакнуваат со особени стручни ква-
литети! можат да бидат унапредени, во IX платен 
разред, ако имаат најмалку осум години служба. 

Член 9 
Службениците на работа во државната геодет-

ска служба се унапредуваат во звањето советник 
или виши советник сообразно одредбите од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи. 

Член 10 
Службениците кои ќе поминат три години слу-

жба во највисок платен разред на своето звање, а 
не бидат унапредени во повисоко звање, односно 
во повисок платен разред (чл. 7 и 8), добиваат пе-
риодна повишица. 

Периодските повишици се даваат секои три 
години служба и изнесуваат месечно: 

1) 400 дин. во ХИТ и XII платен разред, 
2) 500 дин. во X и VIII платен разред, 
3) 700 дин. во VI платен разред. 
Периодските повишици се даваат по службена 

должност. 
Ако со унапредувањето во повисоко звање слу-

жбеникот би добил помала плата од платата што 
ја имал со добиените периодски повишици, ја за-
држува и натаму дотогашната плата. 

III. Преодни и завршни одредби 
Член 11 

Службеникот во звањето геодетски цртач кој 
има XIV платен разред и службеникот во звањето 
картографски цртач, геодетски помошник и ката-
старски референт со непотполна средна школа, кои 
имаат XIII платен разред, а според признаените 
години на службата ги исполнуваат условите за 
повисок платен разред, ќе се унапредат во ХИТ од-
носно XII платен разред. 

Член 12 
Службениците во звањето катастарски рефе-

рент со потполна средна школа кои врз основа на 
чл. 17 од Правилникот за звањата и платите на 
службениците од геодетска струка во геодетската 
служба се преведени во X платен разред на 1 

април 1962 година, а можеле тогаш, според годи-
ните на службата фШнШ^и да 
бидат преведени во IX "платен разр^ј, р . се уна-
предат со 1 април 1955 година во VIII Љатен ра-
зреди 

Член 13 
Исклучително од одредбата на чл. 3 точ. 5 од 

оваа уредба, службениците во звањето геометар 
кои до 6 април 1941 година завршиле двегодишен 
геодетски1 отсек, односно геодетски: курс со завршен 
испит на курсот на технички факултет или висока 
школа во ранг на факултет во земјата или во 
странство (со нострифицирани дипломи) се распо-
редуваат според годините на службата до VII пла-
тен разред заклучно. 

Службениците од претходниот став кои до вле-
гувањето во сила на оваа уредба поминале три го-
дини во VIII платен разред ќе се унапредат во VII 
платен разред по завршената трета година на слу-
жбата во VIII платен разред, ако не се применат 

" одредбите од чл. 6 ст. 2 и 3 од оваа уредба. 
Член 14 

Во сето друго на службениците чии звања се 
опфатени со чл. 1 од оваа уредба ќе се примену-
ваат одредбите од Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи. 

Поблиски прописи за спроведување на оваа 
уредба донесува сојузниот дртчо^еп секретар за 
работи на општата управа и за буџет. 

Член 15 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи Правилникот за звањата и платите ' 
на службениците од геодетската струка во геодет-
ската служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/52). . 

Член 16 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-ч 

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

Р. п. бр. 373 
11 октомври 1955 година к 

Белград ^ 
Претседател ^ Републиката, . 

Јосип Ерѕ^-Тито, с. р. 

496. 
/ 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држава 
ките службеници, Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ПЛАТИТЕ НА 
УМЕТНИЦИТЕ И ПОМОШНИОТ УМЕТНИЧКИ 

ПЕРСОНАЛ 
Член 1 

Во чл. 14 од Уредбата за работните односи и 
платите на уметниците и помошниот уметнички 
персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52) по 
ст. 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 кои гласат: 

„Членовите на оперски хор кои имаат најмал-
ку средна музичка школа се распоредуваат од XV 
до VII платен разред заклучно. 

Исто така, членовите на оперски хор кои немаат 
средба музичка школа, а се истакнуваат гласовно, 
со музикалност и сценски способности и се оспосо-
бени за водач на делница, можат со решение н а 
управникот на театарот во согласност со комисија-
та во која влегуваат: директорот на операта, одек 
диригент, еден солист на операта и претставник н а 
синдикалната организација — да се распоредат 
Според годините на службата од XV до VII платен: 
разред заклучно. 

Сегашните ст. 3, 4, 5 и 6 стануваат ст. 5, 6, 7 
и 8." 
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Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 375 
11 октомври 1955 година 

Белград 
Претседател на а ^публиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

497. 
Врз основа на чл. 13 од Законот за спроведу-

вање на Уставниот закон и чл. 8 од Законот за 
движење на границата, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СЕИДБАТА НА КУЛТУРИ ВО ПОТЕСНИОТ 

ДРЖАВЕН ГРАНИЧЕН ПОЈАС 
1. Во граничните сектори што се над 800 метра 

надморска височина во потесниот државен граничен 
појас широк 10 метра се забранува сеидбата на сите 
селско-стопански култури, та и на бели жита. Во 
останатиот дел на потесниот државен граничен по-
јас во овие сектори позволена е сеидба на сите сел-
скостопански култури. 

2. Во граничите сектори о го се под 800 метра 
надморска височина го потесниот државен грани-
чен појас широк 3 метра се забранува сеидба на 
сите селскостопански култури. Во појасот широк 50 
метра долж државната граница позволена е сеидба 
на сите селскостопански култури, освен пченка, 
сончоглед и хмељ. Надвор од овој појас позволена 
е сеидба на сите селскостопански култури. 

3. Покрај граничните реки: Дунав, Мура, Тимок 
и Бојана во појасот широк 20 метра, сметајќи од 
брегот на реката, позволено е сеење на ниски сел-
скостопански култури, вклучувајќи ги и белите 
жита. Надвор од овој појас дозволено е сеење на 
сите селскостопански култури. 

Во секторот каде Дунав е гранична река дозво-
лено е во потесниот државен граничен појас сеење 
на сите селскостопански култури. 

Долж граничните реки во потесниот државен 
граничен појас позволено е сеење на дрвореди со 
цел да се спречи одронување^ на речните брегови. 

4. Во потесниот државен граничен појас во кој 
според точ. 1 и 2 од оваа наредба не смеат да се 
сејат селскостопански култури, сопствениците на 
земјиште имаат право да косат сено, а должни се 
веднаш по косењето да го отстранат од односното 
подрачје. 

5. Во потесниот државен граничен појас широк 
100 метра сопствениците на имот се должни, по ба-
рање од надлежната команда на граничната еди-
ница, на засеаните површини да остават слободна 
патека широка еден метар за движење на гри;:;'чните 
патроли. 

6- Времето за вршење работите во овој појас ќе 
се регулира со наредба на локалните органи за 
внатрешни работи. 

7. За прекршок на одредбите од точ, 1 до 5 од 
оваа наредба сторителот ќе се казни со парична 
казна до 5.000 динари. 

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

Бр, 9032 
1 септември 1955 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, с. р̂  

498. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата 

за организацијата, иселувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД ДЕСЕТГОДИШНИНАТА 
ОД ПОСТОЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ 
По повод Десетгодишнината од постоењето на 

Организацијата на Обединетите нации, на 24 октом-
ври 1955 година ќе се пушти во оптек пригодна 
марка од 30 динари. 

Сликата на марката го прикажува Споменикот 
на мирот подигнат пред зградата на Организацијата 
на Обединетите нации во Њујорк, во црна боја врз 
сина основа. Под цртежот стои „Југославија" — со 
латиница, во горниот десни агол е ознаката на 
вредноста „30", а во левиот горни агол вцртан е 
амблемот на Организацијата на Обединетите нации. 
Всреде горниот дел од марката вцртани се иници-
јалите „ОУН" и јубиларните години .Д945—1955". 
Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми 
пошти до потрошувањето, а за франкирање по-
штенски пратки ќе важи до срокот што ќе се опре-
дели со дополнително решение. 

Бр. 8713 
12 октомври 1Ѕ55 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните 
Го застапува 

Генералниот директор 
Помошникот, 

Владимир Шеик, с. р-

Врз основа на чл. 6 од Уредбата за југословен-
ските стандевди, сојузните проп,иси за квалитетот 
на производ,ите и за производ ите л нито специфика-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојузната 
комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЕЛЕК-

ТРИЧНИ СПРОВОДНИЦИ ИЗОЛИРАНИ СО 
ПОЛИВИНИЛ МАСА 

I. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следни југословенски 
стандарди: 
1. Телекомуникации 

Ознаки на спроводниците и ка-
б л и т е ЈТЈЅ К.СО.005 

% Г.лектр оенер гетика ' 
Ознаки на водовите ЈТЈЅ М.С0.006 

3. Испитување на електрични во-
дови — изолирани спроводници и 
кабели со изолација и плашт од 
поливинил-хлорид ЈХЈЅ К.СО.О30 

4. Телекомуникации 
Телефонски монтажен тел со РУС 
изолација ТМ 20 ЈТЈЅ Н.С2.220 

5. Телекомуникации 
Телефонски инст ал акционен тел со 
РУС изолација Т1 20 ЈИЅ К.С2.420 

6. Електроеиергетика 
Изолационен вод изолиран со 
РУС маса Р ЈИЅ Н.С3.200 

7. Електроенергетика 
Инстал аци ежен вод изолиран со 
РУС маса (многутелен) Р/М Ј1ЈЅ Л.С3.201 
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8. Електроенергетика 
Инсталацис-нен вод со изолација и 
плашт од РУС маса РОР Ј1ЈЅ М.С3.220 

9. Е л е ктроенергетика 
Бод со РУС изолација за при-
клучок на апарати Р/Х, Ј1ЈЅ ТѕГ.СЗ.ЗОО 

10. Електроенергетска 
Лесен вод со РУС изола.ција и со 
плашт за преносни троши л а 
РР/1- Ј1ЈЅ Н.С3.301 

11. Електроенергетика 
Вод со РУС изолација за све-
тилки ЅР ЈТЈЅ 1ЅГ.С3.310 

12. Електроенергетика 
Автомобилски инсталациони вод 
со РУС изолација АР ЈТЈЅ 1ЅГ.С3.320 

13. Телекомуникации 
Разводен инсталациснен кабел за 
внатрешно положување со изола-
ција и плашт со РУС маса 
ТК 40 Ј1ЈЅ М.С4 240 
Наведените стандарди објавени се во одделно 

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

II. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 15 ноември 19-55 година. 

III. Од денот на влегувањето во сила на овие 
стандарди престануваат да важат одредбите, што 
се однесуваат за означување на изолираните спро-
водници, од „Уредбата за изработка и употреба на 
голи и изо лира ни електрични водови и изолирани 
цевки во Кралевска Југославија — Јелко"' 

Бр. 2138 
!о октомври 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с р. 

500. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заеми за 

инвестиции во стопанството (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 4/54) и точ. 2 од одделот 1 главата XV 
на Сојузниот општествен план за 1955 година, а по 
прибавена согласност од Сојузниот извршен совет, 
Народната банка на ФНРЈ распишува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА ШЕСТИОТ КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 

СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД 

Во точ. 14 на Шестиот конкурс за давање инве-
с т и ц и и заеми од средствата на О п ш т и о т инвести-
ционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12'5-5), 
се придава нова реченица која гласи: „По исклу-
чок, шеќер аглите и уљарите можат ова барање да 
го подадат до 15 ноември 1955 година"". 

О. бр. 29 
6 октомври 1955 година 

Белград 
Гувернер 

на Народната банка на ФНРЈ, 
Војин Гузина, с. р. 

Согласен: 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
ЈЕа Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за допол-
нение на Списокот за видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување на разликата во цените 
при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/56) 
се поткраднала долу приведената грешка, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИ-
СОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИ-
ЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА 

ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
Во точ. 1 место бројот „137" треба да стои бројот 

„146". 
Од Одборот за стопанство на Сојузниот из-

вршен совет, 6 октомври 1955 година, Белград. 

Р Е Ш Е Н И Ј А , 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за правине? 

совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55), а ЕЛ 
врска со точ. I под 6) од Одлуката за овластувааз 
Ксор дин а ционист одбор да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Сојузниот извршен со-
вет и чл. 32 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Сојузниот извршен совет, Координацио-
ниот одбор на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ПРАВНИОТ 

СОВЕТ 
1) Според својата положба членови на Прав-

ниот совет (чл. 2 од Уредбата за правниот совет) се 
и тоа: 
Претседател на Советот: 

Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот извр-
шен совет, 
Заменици на Претседателот на Советот: 

др Леон Гершкозиќ, секретар за законодавство 
и организација во Сојузниот извршен совет, 

др Јован ѓорѓевиќ, секретар за законодавство 
и организација во' Сојузниот извршен совет, 
Членови на Советот: 

др Никола Балог, секретар за стопански про-
писи во Сојузниот извршен совет, 

др Милан Бартош, главен правен советник во 
Државниот секретаријат за нод варе шии работи, 

др Федер Базала, државен советник во Сек,ре-
таријатот за законодавство и организација на Со-
јузниот извршен совет, 

Никола Срзентиќ, секретар за правосудни ра-
боти во Сојузниот извршен совет, и 

Милорад Вучковић државен советник во Се-
кретаријатот за законодавство и организација на 
Сојузниот извршен совет. 

2) За други члершви на Правниот совет се име-
нуваат, и тоа: 

Миле Бабиќ, секретар за законодавство и орга-
низација во Извршниот совет на НР Хрватска, 

др Борислав Благојевиќ, професор на Правниот 
факултет во Белград, 

Неда Божиновиќ, сојузен државен секретар за 
работи на општата управа и за буџет, 

др Алојз Фишкгар, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана, 

Јосип Глобевник, секретар за законодавен: о 
и организација во Извршниот совет на НР Сл ове-
ни ја, 

др Александар Голдштајн, претседател на Со-
јузниот стопански суд, 

др Александар Христов, професор на Правни-
от факултет во Скопје, 

др Јосип Хрнчевиќ, претседател на Сојузниот 
врховен суд, 

Петар Ивиќевиќ, шеф на Кабинетот на пот-
претседателот на Сојузниот извршен совет, 

др Стеван Јакшиќ, професор на Правниот ф а -
култет во Сараево, \ . . .. V 
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Брана Јевремовиќ, сојузен јавен обвинител, 
Миленко Кангрга, секретар за законодавство 

и организација во Извршниот совет на НР Србија, 
Сломон Конфорти, секретар за законодавство 

и организација на Извршниот совет на НР Босна и 
Херцеговина, 

др Михаило Константинови^ професор на 
Правниот факултет во Белград, 

Перо Коробар, секретар за законодавство и ор-
ганизација во Извршниот совет на НР Македонија, 

Миливоје Ковачевиќ, секретар на Народниот 
сдбоо на Околијата Белград, др Иво Крбек, професор' на Празниот факултет 
во Загреб, 

Владо Николиќ, помошник на секретарот на 
Сојузниот извршен совет, 

Негослав Оцокољиќ правен советник во Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи, 

Андрија Пејовиќ, солзен државен потсекретар 
за внатрешни работи, 

Јерко Радмиловиќ, народен пратеник на Со-
јузната народна скупштина, 

Милош Радовиќ, сојузен јавен правобранител, 
Радош Рајичевиќ, полковник на ЈНА, 
др Павао Растовчан, професор на Правниот фа-

култет во Загреб, др Јован Стефановиќ, професор на Правниот 
Факултет во Загреб, 
' др Никола Стјепановиќ, професор на Правниот 

ф а ^ л т е т во Белград, 
др Анте Стокиќ, адвокат од Загреб, 

. др Ладо Бавпетиќ, професор на Правниот фа-
култет во Љубљана, 

др Јоже Вилфан, генерален секретар на Прет-
седателот на Републиката, 

Драгутин Вучиниќ, секретар за законодавство 
,и организација во Извршниот совет на НР Црна 
Топа, 

Душан Буковиќ, секретар за пазарот и цените 
во Сојузниот извршен совет. 

3) Должноста секретар на Советот ќе ја врши 
членот на Советот др Федер Базала. Сојузен извршен совет 

Б. бр. 1716 
12 октомври 1955 година 

Белград 
Потпретседател 

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

Врз основа на чл. 3 ст. 3 од Уредбата за Инсти-
тутот за напоредно право („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/55), а во врска со тон. I под 6) од Од-
луката за овластување Координациониот одбор да 
донесува решенија по работите од надлежноста на 
Сојузниот извршен совет и чл. 32 од Уредбата за 
организацијата и работењето на Сојузниот извршен 
совет, Координациониот одбор на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 

ИНСТИТУТОТ ЗА НАПОРЕДНО ПРАВО 
За членови на Советот на Институтот за напо-

редно право се именуваат, и тоа: 
за Претседател на Советот: 
др Мила,н Бартош, државен советник во Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, 
за членови на Советот: 
др Бертолд Ајзнер, професор на Правниот фа-

култет во Загреб, 

др Борислав Благојевиќ, професор на Правниот 
факултет во Белград, 

др Јован ѓорѓевиќ, секретар за законодавство и 
организација на Сојузниот извршен совет, 

др Александар Голдштајн, претседател на Со-
јузниот стопански суд, 

др Јосип Хрнчевиќ, претседател на Сојузниот 
врховен суд, ' 1 

др Нато Катичиќ, адвокат и научен соработник 
на Јадранскиот институт, 

др Михаило Константинови^ професор на Прав-
ниот факултет во Белград, 

др Иво Крбек, професор на Правниот факул-
тет во Загреб, 

др Радомир Лукиќ, професор на Правниот фа-
култет во Белград, ј 

до Иво Политео, адвокат во Загреб, 
Никола Срзентиќ, секретар за правосудни ра-

боти ЕО Сојузниот извршен совет, 
др Никола Степановиќ, професор на Прав.чиот 

факултет во Белград, 
др Макс Шнудерл, професор на Правниот фа-

култет во Љубља,на, 
Милорад Вучковић државен советник во Се-

кретаријатот за законодавство и организација па 
Сојузниот извршен совет, 

др Милован Зоричиќ, судија на Меѓународниот 
суд за правда во Хаг и дописник на Југословенска-
на академија на науките. 

Сојузен извршен совет 
Б. бр. 1717 

12 октомври 1955 година 
Белград 

П отпретседате л, 
на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна" 

492. Уредба за дополнение на Уредбата за ор-
ганизацијата и работењето на Сојузниот 
извршен совет 733 

493. Уредба за Институтот за меѓународна по-
литика и стопанство 733 

494- Уредба за форм-ирање фондови за уна-
предување шумарството и за управување 
со тие фондови 734 

495. Уредба за звањата и платите на службе-
ниците од геодетската струка во геодет-
ската служба 736 

496. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за работните односи и платите 
на уметниците и помошниот уметнички 
персонал — — — — 737 

497. Наредба за сеидбата на култури во поте-
сниот државен граничен појас 738 

498. Решение за пуштање во оптек пригодн,а 
поштенска марка по повод десетгодишни-
ната од постоењето на Организацијата на 
Обединетите нации 738 

499. Решение за југословенските стандарди за 
електрични спроводници изолирани со 
поливинил маса 738 

500. Дополнение на Шестиот конкурс за да-
вање инвестициони заеми од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд 739 

Исправке на Решението за дополнение на 
Списокот за видовите стоки и коефици-

I ентите за персметување на разликата во 
цените при увозот 739 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - новинско-из давачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ^ 
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