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БЕЛГРАД 

БРОЈ 3» ГОД. XIV 

574. 
Врз основа на членот 81 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) 
T'l членот 117 од Законот за органите на внатрешните 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр, 39/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУ-
ЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕ-
ШНИ РАБОТИ И ЗХ\ ОПШТИТЕ НАЧЕЛА ЗА ОР-
ГАНИЗАЦИЈА НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИ-

ТЕ РАБОТИ ВО НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
П Р В Д Е Л 

ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ 
ДРЖАВЕН СЕКРЕТАРИЈАТ 

I. ОЛшти одредби 
Член 1 

Работите на сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи (во натамошниот текст: Држав-
ниот секретаријат), чиј делокруг е определен со 
членот 11 од Законот за сојузните органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ*1, бр. 13/56) и со 
членот 1 од Законот за органите на внатрешните 
работи, ги вршат: државниот секретар, државните 
потсекретари, помошниците на државниот секретар, 
организационите! единици на Државниот секретари-
јат и на него подредените органи и установи. 

Член 2 
Со цел за проучување на состојбата во управ-

ните области од својот делокруг, Државниот секре-
таријат присобира податоци и други материјали за 
состојбата во тие области и за работата на органите 
и установите на внатрешните работи и води потре-
бни евиденции. 

Врз основа на присобраните податоци и мате-
ријали Државниот секретаријат подготвува доку-
ментации и изработува елаборати за донесување на 
прописи и за преземање на други мерки во обла-
стите од својот делокруг. 

Член 3 
Државниот секретаријат им укажува стручна 

помош на органите на внатрешните работи во на-
родните републики во поглед на нивната работа, 
како и на стручното образование и усовршување 
на службениците на внатрешните работи, и води 
општа евиденција за овие службеници. 

II. Државен секретар 
Член 4 

На чело на Државниот секретаријат стои, со 
неговата работа раководи и го претставува државен 
секретар. 

Член 5 
Државниот секретар ги организира работите во 

Државниот секретаријат, ги определува задачите 
и дава упатства за работа, се грижи за унапредува-
њето на службата и на стручната работа и т ра-
споредува службениците на работните места. 

Член 6 
Државниот секретар донесува прописи за кои 

е овластен Државниот секретаријат и, каде е тоа 
предвидено, дава согласност на прописите што ги 
донесуваат други органи. Тој ги потпишува и дру-
гите акти на Државниот секретаријат, ако со одред-
бите од оваа уредба или со негово посебно решение 
не е определено поинаку. 

Државниот секретар не може да го пренесе на 
други службеници правото за потпишување на 
актите што им се упатуваат на одборите на Соју-
зниот извршен совет или на републичките извршни 
совети. 

Член 7 
Државниот секретар е должен на Сојузниот 

извршен совет и на други сојузни органи да им обр-
нува внимание кога одделни прописи што се одне-
суваат на работите од делокругот на Државниот се-
кретаријат не се во согласност со сојузни закони и 
со други прописи, како и кога има потреба од регу-
лирање на поважните прашања од областа на овие 
работи и од преземање на потребни мерки, ако тоа 
не опаѓа во надлежност на некој друг сојузон орга-д 
на управата. 

Член 8 
Државниот секретар донесува решенија за слу-« 

жбеничките односи за сите службеници на Држав-
ниот секретаријат и на непосредно на него подреде^ 
ните органи, освен за оние за чии службенички 
односи решава Сојузниот извршен совет 

Државниот секретар дава одобрение за уче-
ствување на службениците на Државниот секрета-
ријат во работата на стручните комисии што ги 
формираат други органи, а кога е тоа потребно ка 
нив им дава и упатства за работа во тие комисии^ 

Државниот секретар е највисок дисциплинска 
старешина над службениците на Државниот секре-
таријат. 

Член 9 
Во Државниот секретаријат може да има н а ј -

многу три државни потсекретари. 
Државниот потсекретар раководи со работите 

што ќе ги определи државниот секретар. 
Во случај на отсутност или подолга спреченост, 

државникот секретар го заменува државен потсекре-
тар, Ако во Државниот секретаријат се назначени 
двајца или тројца државни потсекретари, држав-
ниот секретар го заменува државниот потсекретар 
што со актот за назначување е определен за тоа. 

Член 10 
Во Државниот секретаријат може да има на ј -

многу три помошници на државниот секретар. 
Помошникот државен секретар му помага на 

државниот секретар во раководењето со работите на 
Државниот секретаријат што ќе му ги определи 
државниот секретар, а може да му биде доверено 
да раководи со работите на една или повеќе управи 
во состав на Државниот секретаријат. 

Државниот секрети р може да определи помош-
никот државен секретар да врши определени рабо-
ти според упатствата од државниот потсекретар* 
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III. Организациони единици на Државниот секре-
таријат 
Член 11 

Работите на Државниот секретаријат се вршат 
по основните организациони единици. 

Во Државниот секретаријат постојат следните 
осионим организациони единици: 

1) Управа на државната безбедност, 
2) Управа на јавната безбедност, 
3) Управа на Народната милиција, 
4) Одделение за пасошка и погранична служба 

и странци, 
5 Одделение за цивилна и противпожарна за-

штита, 
6) Одделение за организација и стручно образо-

вание на службениците, 
7) Одделение за персонална служба, 
В) Одделение за матери ја лно-финансиска слу-

жба 
9) Одделение за медицинска служба, 
10) Кабинет, 
11) Отсек за финансиска ревизија, 
12) Отсек ' за општи работи 
Според посебни прописи, во Државниот секре-

таријат можат да постојат и други организациони 
единици-

Член 12 
Работите од делокругот на управите се делат на 

оддепенија и самостојни отсеци. 
Работите од делокругот на одделение се делат 

на отсели, а работите на отсек — на реферати. 
Член 13 

Одделенијата и отсеците во Управата на др-
жавната безбедност, нивната внатрешна организа-
rnria, како и поделбата на работите на одделенија, 
отсеци и реферати, ги определува државниот се-
кретар со посебен правилник. 

Член 14 
Управата на 1авната безбедност има во својот 

состав: 
1) Одделение за криминалистичка служба, 
2) Одделение за извршување на казните, 
3) Одделение за јавен поредок и безбедност на 

сообраќајот. 
Член 15 

Управата на Народната милиција има во сво-
јот состав: 

1) Организационо одделение, 
2) Оперативно одделение. 

Член 16 
Државниот секретар може да определи работи-

те од делокругот на Одделението за персонална 
служба, на Одделението за матери ј а лно-финанси-
ска служба, на Одделението за медицинска слу-
жба, на Одделението за организација и стручно 
образование на службениците, на Отсекот за финан-
сиска ревизија и на Отсекот за општи работи да 
се вршат според упатствата на еден од државните 
потсекретари или од помошниците на државниот 
секретар. 

Член 17 
Во Државниот секретаријат постои правен со-

ветник со самостоен делокруг. 
За својата работа правниот советник му одго-

вара непосредно на државниот секретар односио* 
на државниот потсекретар што ќе го определи др-
жи рнио™ секретар. 

Член 18 
При Дожарчиот секретаријат постојат Совет за 

прекршоци и Дисциплински суд. 
Претседателот на Советот за прекршоци и 

претседателот на Дисциплинскиот суд ги определува 
државниот секретар од редот на службениците на 
Државниот секретаријат. 

За уредното работење на Советот за прекршо-
ци претседателот на Советот му одговара на др-

жавниот секретар односно на определениот држа-
вен потсекретар. 

За уредното работење на Дисциплинскиот суд 
претседателот на Судот му одговара непосредно на 
Државниот секретар. 

Член 19 
Во делокругот на Управата на државната без-

бедност спаѓа организирањето на службите, презе-
мањето на мерки и вршењето на управни дејствија 
со цел за спречување и откривање на дејностите 
насочени на подривање и уривање на утврдените! 
со Уставот основици на економското, општествено-
то, политичкото и правното уредување на земјата, 
како и присобираното на известувања за појавите 
што би можеле да имаат таква цел. 

Член 20 
Во делокругот на Управата на јавната безбед-

ност спаѓаат работите на криминалистичката слу-
жба, извршувањето на казни и работите на јав-
ниот поредок и на безбедноста на сообраќајот. 

Член 21 
Во делокругот на Управата на Народната ми-

лиција спаѓаат организационите и оперативните 
работи што се однесуваат на Народната милиција. 

Член 22 
Во делокругот на Одделението за криминали-

стичка служба спаѓаат работите во врска со орга-
низирањето и унапредуваното на криминалистич-
ката служба и на начинот на вршење на работите 
што ги опфаќа таа, со евиденцијата за движењето 
на криминалитетот, со раководењето со службата 
за отстранување и гонење на кривичните дела 
предвидени со меѓународни спогодби со работите 
на меѓународна соработка на отстранување на кри-
миналитетот и со уредувањето на побапителен гла-
сник. 

Член 23 
Во делокругот на Одделението за извртување 

на казните спаѓаат работите во врска со надзорот 
над казнено-поправителните и воспитно-поправи-
телните установи и со обезбедувањето на единстве-
но извршување на казните и на востгитно-поп ра ви-
тел ните мерки, со подготвувањето на прописи за 
ќукниот ред во казнено-попра вите дните и воспит-
но-поттравителните установи, со водењето на еви-
денција за бројот и категориите на осудените, со вр-
шењето на работите во врска со помилувањето и со 
условното отпуштање, како и на работите во врска 
со организацијата, наоружувањето. снабдувањето и 
вршењето на службата на стража на казнено-по-
правителните установи и со унапредувањето на 
оваа служба. 

Член 24 
Во делокругот на Одделението за јавен поре-

док и безбедност на сообраќајот спаѓаат работите 
во врска со здруженијата и јавните собири, со при-
ја вната и од јавната служба, со идентитетот на гра-
ѓаните, со матичната служба со личните имиња, со 
државјанството и со давањето на податоци за суд-
бината на лица што во текот на војната исчезнале 
или загинале; работите во врска со прометот на ог-
нено оружје, муниција и експлозиви, со држењето 
и носењето на оружје, со снимањето и скицирањето 
на одделни објекти со филмовите и печатите, со 
најдени предмети, со пренесувањето на посмртни 
остатоци преку државната граница, како и работи-
те во врска со состојбата на безбедноста на сообра-
ќајот на јавните патишта, со возачите на моторни 
возила, со регистрацијата на моторни возила и со 
водењето на евидентен*) за сообраќајните незгоди. 

Член 25 
Во делокругот на Организационо^ одделение на 

Управата на Народната милиција спаѓаат работите 
во врска со определувањето на бројната состојба, со 
организацијата, дисциплината, сместувањето, снаб-
дувањето, наоружувањето и униформата на Народ-
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ната милиција, со стручното усовршувања и здрав-
ствената состојба на кадрите, како и работите во 
врска со службата за обезбедување што ја органи-
зираат претпријатијата и самостојните установи, со 
наоружувањето и дисциплината на припадниците 
на оваа служба и со вршеното на надзор над неа. 

Член 26 
Во делокругот на Оперативното одделение на 

Управата на Народната милиција спаѓаат работите 
во врска со организирањето и вршењето на патрол-
ната, позорничката, спроводничката, стражарската 
и другите служби во Народната милиција; работи-
те во врска со организирањето на сообраќајната 
милиција и на службата за придружување на во-
дови и други средства на јавниот превоз, со орга-
низирањето и вршењето на вонредни обезбедувања, 
на непосредно раководење со обезбедувањата што 
ги врши Државниот секретаријат, како и работите 
во врска со концентрацијата на службениците на 
Народната милиција за извршување на вонредни 
задачи што спаѓаат во надлежност на Државниот 
Секретаријат. 

Член 27 
Во делокругот на Одделението за погранична и 

пасошка служба и странци спаѓаат работите на на-
јжешката служба, на контролата на премините пре-
ку државната граница, како и работите во врска 
со контролата на престојот и движењето на стран-
ците. 

Член 28 
Во делокругот на Одделението за цивилна и 

противпожарна заштита спаѓаат работите во врска 
со организирањето на службата на цивилната за-
штита, со организацијата, раководењето, опремата, 
обуката, сместувањето и издржувањето на едини-
ците на цивилната заштита што се под непосредно 
раководство на Државниот секретаријат, како и 
работите во врска со заштитата од пожар. 

Член 29 
Во делокругот на Одделението за организација 

и стручно образование на службениците опаѓаат 
работите во врска со организацијата на органите и 
службите на внатрешните работи, со систематиза-
цијата на работните места, со стручното обучување 
на приправниците и другите службеници, со струч-
ните испити и испитните комисии, со работата на 
стручните училишта за службениците на органите 
на внатрешните работи и со изборот на службени-
ците за стручните училишта на Државниот секре-
таријат, со издавањето на прирачници и други 
стручни публикации, како и со издавањето ка спи-
санието „Народна милиција". 

Ова одделение ја обезбедува административна-
та служба на Советот за стручно образование на 
службениците, како и на испитните комисии. 

Член 30 
Во делокругот на Одделението за персонална 

служба спаѓаат работите во врска со донесувањето 
на решенија за службеничките односи, со водење-
то на евиденција и на службеничките листови за 
службениците на Државниот секретаријат и на ор-
ганите и установите што му се непосредно подреде-
ни, како и со водењето на општа евиденција за слу-
жбениците на органите на внатрешните работи во 
народните републики; работите во врска со засно-
вувањето и престанокот на работните односи за ра-
ботниците во Државниот секретаријат и во органи-
те и установите што му се непосредно подредени. 

Ова одделение врши административни работи 
во врска со работата на Дисциплинскиот суд. 

Член 31 
Во делокругот на Одделението за материј ално-

финанамска служба спаѓаат: работите во врска со 
подготвувањето и извршувањето на пресметките 
на приходите и расходите, со вршењето на смет-
ковно-благајничката служба, со водењето на депо-
зитите и со осигурувањето на зградите и другиот 

имот со кој управува Државниот секретаријат; еви-
денцијата на материјалите и инвентарот; работите 
во врска со изградбата на градежни објекти за кои 
е инвеститор Државниот секретаријат и со раепо-
делбата на станови, како и со одржувањето на 
зградите со кои управува Државниот секретаријат; 
работите во врска со набавката на оружје, муни-
ција, облека, обувки и друга опрема за униф ор оп-
еаните службеници, во врска со користењето, одр-
жувањето, поправката и евиденцијата на моторни-
те возила и на материјалите за нив, како и рабо-
тите во врска со остварувањето на правата од со-
цијалното осигурување на службениците и работ-
ниците. 

Член 32 
Во делокругот на Одделението за медицинска 

служба спаѓаат: работите во врска со здравствена-
та состојба на службениците на органите на внатре-
шните работи, со работата на инвалидско-пензио-
ната комисија за службениците на внатрешните ра-< 
боти; работите во врска со здравствениот надзор во 
казнено-поправителните и воспитно-поправителните 
установи, како и соработката во изработка на на-
ставни програми од областа на медицинските науки 
за стручните училишта за службениците на виа-: 
трептите работи. 

Член 33 
Кабинетот ги врши работите што ќе му ги опре* 

дели државниот секретар, како и работите од чле-« 
нот 72 на Законот за државната управа. 

Член 34 
Во делокругот на Отсекот за финансиска реви-

зија спаѓаат работите во врска со контролата на 
извршувањето претсметките на приходите и расхо-
дите на Државниот секретаријат, на претсметката 
на републичките државни секретаријати во делот 
што се финансира од сојузниот буџет, к*ко и на 
пресметките и на финансиското и материјалното 
работење на територијалните органи и установи над 
кои врши надзор Државниот секретари!ат. 

' Член 35 
Во делокругот на Отсекот за општа работи спа-

ѓаат работите на општата архива, ил приемот и 
експедицијата на пошта и курироката служба, ка-
ко и оаботите од делокругот на Државниот секре-
таријат што не спаѓаат во делокругот на некоја 
друга организациона единица. 

Член Зв 
Правниот советник соработува во изработка на 

нацрти на прописи што ги подготвуваа4: други орга-< 
низ а цио ни единици и ги ускладува тие нацрти, да-
ва за нив мислења и забелешки, а самиот израбо-
тува нацрти на прописи, на решенија и на други 
акти што ќе му ги стави во задача државниот се-
кретар, односно определениот државен потсекретар. 

Правниот советник дава правни мислења по 
правните прашања од работите што се во делокру-
гот на Државниот секретаријат; ги прегледува про-
писите на републичките и локалните органи што се 
однесуваат на работите од делокругот на Држав-
ниот секретаријат, ја цени нивната согласност со 
сојузните прописи и, во случај на несогласност, му 
предлага на државниот секретар преземање на со-
одветни мерки. 

Член 37 
Во делокругот на 'Советот за прекршоци спа-

ѓаат работите определени со Основниот закон за' 
прекршоците. 

Член 38 
Во делокругот на Дисциплинскиот суд спаѓаат 

работите определени со чл. 101 и 104 од Законот за 
органите на внатрешните работи. 

Член 39 
Поделбата на одделенијата на Државниот се-

кретаријат и на управите на отсеци, како и подел-
бата на одсеците на реферати ги пропишува др-
жавниот секретар. 
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IV. Органи и установи над кои врши надзор 
Државниот секретаријат 

Член 40 
На Државниот секретаријат непосредно му се 

подредени пограничните, лучките, аеродромските и 
други поверенава што се основуваат според чле-
нот 27 од Законот за органите на внатрешните ра-
боти, како негови органи за вршење работи на не-
посредна контрола на патничкиот промет преку др-
жавната граница и на други внатрешни работи од 
исклучива надлежност на федерацијата. 

Внатрешната организација на поверенствата од 
претходниот став ја пропишува државниот секре-
тар. 

Член 41 
На Државникот секретаријат непосредно му се 

подредени сојузните казнено-поправителни уста-
нови. 

Внатрешната организација на сојузните казне-
но-поправителни установи ја пропишува држав-
ниот секретар во согласност со одредбите од Зако-
нот за извршување на казните, на мерките за бе-
збедност и на воспитно-поправителните мерки. 

Надзор над работата на сојузните казнено-по-
правителни установи во поглед на извршувањето 
на казнените мерки врши државниот потсекретар 
што раководи со работите на Управата на јавната 
безбедност, а во поглед на финансиското и матери-
јалното работење, државниот потсекретар односно 
помошникот државен секретар што ќе го определи 
државниот секретар. 

Член 42 
На Државниот секретаријат непосредно му € 

подредена посебна единица на Народната милиција 
формирана според членот 64 од Законот за органите 
на внатрешните работи. 

Делокругот, внатрешната организација и фор-
мациската состојба на посебната едиеица на На-
родната милиција ги пропишува државниот секре-
тар 

Старешината на посебната единица на Народ-
ната милиција непосредно му е подреден на држав-
ниот потсекретар што раководи со работите на У-
правата на Народната милиција. 

Член 43 
За стручно образование на службениците на ор-

ганите на внатрешните работи, при Државниот се-
кретаријат постојат: 

1) Вишо управно училиште за внатрешни ра-
боти, 

2) Училиште за под офицери на Народната ми-
лиција. 

3) Училиште за цивилна заштита. 
Училиштата од претходниот став се организи-

рани според посебни прописи. 
Член 44 

За стручно обработување на одделни прашања 
од областа на борбата против кристиналитетот. на 
службата за извршување на казните и на други 
служби на внатрешните работи постои Завод за 
криминалистика и криминологија. 

Заводот за криминалистика и криминологија е 
управна установа. 

На чело на Заводот се наоѓа управник, кого го 
назначува и го разрешува Сојузниот извршен совет. 
Службениците на Заводот ги назначува и за нив-
ните службенички односи решава управникот. 

За работите што спаѓаат во делокругот на За-
водот управникот му е одговорен непосредно на др-
жавниот секретар. 

Внатрешната организација на Заводот, негови-
те задачи и односот спрема другите организациони 
единици на Државниот секретаријат ги пропишува 
државниот секретар. 

Член 45 
Во составот на Државниот секретаријат постои 

печатница, ауто-сервисна организациона единица 

СО аутснработилница (сервис) и градежна занаетчии 
ска група. 

Државниот секретаријат врши надзор над Бол-
ницата „Др Драгиша Мишовиќ" во Белград, над 
а нтитуб еркул озно то лекувалиште „По хо реки двор" 
к а ј Марибор и над Поликлиниката во Белград. 

За кул турно-просв етно и идеолошко-политич-
ко образование на службениците на органите на 
внатрешните работи постои Дом на културата ^На-
роден херој Пане Ѓукиќ" во Белград. 

Прописи за организацијата, работата и надзо-
рот над организационите единици и установи од ст. -
1 и 3 на овој член донесува државниот секретар. 

Здравствените установи од ставот 2 на овој член 
се организирани според посебни прописи. 

V. Службеници 
Член 46 

Со работата на одделенијата раководат начал-
ници. 

Во вршењето на работите началниците на одде-
ленијата се должни да се држат за упатствата што 
им ги дава определениот државен потсекретар од-
носно помошник државен секретар, како и за упат-
ствата што им ги издава државниот секретар не-
посредно. 

Во случај на отсутност или подолга спреченост, 
началникот го заменува неговиот помошник одно-
сно службеник на Државниот секретаријат што ќе 
го определи надлежниот државен потсекретар. 

Член 47 
Покрај должностите и овластувањата предви-

дени во членот 75 од Законот за државната упра-
ва, началниците се должни да се грижат за струч-? 
ното усовршување на службениците во одделени-
ето, а особено да им овозможат на приправниците 
да се запознаат, со работите на одделението. 

Со цел за стручно усовршување на службени-
ците, началникот на одделение е должен да им у-
кажува на нив на прописите со кои се должни да 
се запознаат заради правилно и ефикасно вршење 
на службата и во тоа да им укажува помош. Toi е 
должен на службениците да им укажува помош и 
во практичното извршување на одделни задачи, со-
образно со правилата и инструкциите за вршење на 
службата. 

Началниците се должни повремено да поднесу-
ваат извештаи за работата на одделенијата, како и 
да даваат мислење за работата на службениците со 
цел на нивно оценување. 

Член 48 
Должностите и овластувањата на началници ги 

имаат и шефовите на отсеците што не се во состав 
на одделенија. За својата работа тие непосредно му 
се одговорни на државниот потсекретар што рако-
води со работите на управата во чиј состав се наоѓа 
отсекот односно што раководи со работите од дело-
кругот на отсекот. 

Член 49 
Со работата на отсекот што е во состав на од де-: 

левине раководи шефот на отсекот според непосред-
ните упатства на началникот на одделението. 

Позначајните акти и другите работи на отсекот 
ги подготвува односно ги извршува самиот шеф на 
отсекот. 

Шефот на отсекот ги има должностите и овла-
стувањата пропишани во членот 76 од Законот за 
државната управа. 

Член 50 
Референтите и другите службеници во отсекот 

ги проучуваат прашањата и предлозите од делокру-
гот на отсекот, подготвуваат документации, рефе^ 
рати и решенија во врска со тие прашања и пред-
мети, работат на изработка на прописи, водат по-
себни евиденции и вршат други работи што ќе им 
се доверат. 
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VI. Колегиум, стручен совет vt стручни комисии 
Член 51 

Заради расправање на одделни начелни и други 
поважни прашања што се однесуваат до организа-
цијата и другите работи од делокругот на Држав-
ниот секретаријат, во Државниот секретаријат по-
стои колегиум. 

Колегиумот се состои од државните потсекре-
тари и други раководни службеници што ќјз ги 
определи државниот секретар. 

Со колегиумот раководи и го свикува, по по-
треба, државниот секретар, кој ова може да го 
пренесе на еден од државните потсекретари. 

Член 52 
Во колегиумот особено се расправуваат: основ-

ните проблеми за организацијата и работата на ор-
ганите на внатрешните работи; основните проблеми 
во врска со изработката на нацрти на прописи или 
мерки што му се предлагаат на Сојузниот извршен 
совет, поважни нацрти на прописи на кои е дол-
жен Државниот секретаријат да дава забелешки; 
објасненијата што Државниот секретаријат е дол-
жен да ги дава; предлогот на претсметка на при-
ходите и расходите на Државниот секретаријат, 
како и другите прашања што ќе ги изнесе на ра-
справање државниот секретар. 

Член 53 
За состанокот на колегиумот се води записник, 

кој содржи имиња на присутните членови, дневен 
ред, поважни заклучоци за одделни прашања од 
дневниот ред, како и мислења на одделни членови 
на колегиумот кога тие ќе го побараат тоа. 

Член 54 
Заклучоците на колегиумот што претставуваат 

упатства за работа во Државниот секретаријат им 
се соопштуваат, по правило, на соодветните службе-
ници. Кои заклучоци ќе им се соопштат на службе-
ниците определува државниот секретар. 

Член 55 
Заради расправање на прашањата што се одне-

суваат до координацијата на работата if а организа-
ционите единици од составот на управите и на 
други поважни 'прашања од делокругот на упра-
вите, во управите се формираат колегиуми на 
управите. 

Во колегиумот на управата влегува државниот 
потсекретар што раководи со работите од делокру-
гот на управата, началниците на Одделенијата и ше-
фовите на самостојните отсеци во состав на упра-
вата. 

Со колегиумот раководи и го свикува, по по-
треба, државниот потсекретар што раководи со ра-
ботите од делокругот на управата. . 

Одредбите од чл. 53 и 54 на оваа уредба важат 
и за работата на колегиумот на управата. 

Член 56 
Во Државниот секретаријат постои Совет за 

стручно образование на службениците на органите 
на внатрешните работи. 

Претседателот и членовите на Советот ги опре-
делува државниот секретар. Во состав на Советот 
како членови влегуваат и по еден претставник на 
републичкиот совет за стручно образование на слу-
жбениците на органите на внатрашните работи што 
ќе го определи односниот совет. Сојузното јавно 
обвинителство и Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за просвета и култура можат да опре-
делат свои претставници како членови на Советот. 

Советот ги расправува сите прашања што се 
однесуваат до стручното образование на службени-
ците на органите на внатрешните работи и му пред-
лага на државниот секретар мерки што во тој по-
глед треба да се преземат. 

Советот расправува во седници за прашањата 
што се ставени на дневен ред. Седниците на Сове-
тот ги свикува претседателот на Советот. За соста-
нокот на Советот се води записник, кој содржи 
Имиња на присутните членови, дневен ред, заклу-

чоци на Советот, како и поважни мислења на од-
делни членови на Советот кога тие ќе го побараат 
тоа. 

За извршувањето на заклучоците на Советот се 
грижи Одделението за организација и стручно обра-
зование на службениците. 

Член 57 
За проучување на одделни прашања за кои е 

потребна стручна соработка која не може да се обез-
беди во рамките на Државниот секретаријат, мо-
жат да се формираат посебни стручни комисии. 

Стручните комисии можат да бидат постојани 
или повремени. 

Членовите на стручните комисии ги именува и 
ги разрешува државниот секретар. За да се име-
нува за член на стручната комисија службеник на 
друг орган, потребна е согласност од старешината 
на тој орган. 

VII. Однос на Државниот секретаријат спрема дру-
гите органи на внатрешните работи 

Член 58 
Државниот секретаријат непосредно или преку 

други органи на внатрешните работи врши надзор 
над применувањето и извршувањето на сојузните 
прописи од областа на внатрешните работи од 
страна на органите и службите на внатрешните ра-
боти во народна република. 

Во вршењето на правото на надзор од претход-
ниот став, Државниот секретаријат може од орга-
ните на внатрешните работи во народна република 
да бара податоци и известувања за применувањето 
и извршувањето на сојузните, републичките и ло-
калните прописи ^од областа на внатрешните ра-
боти, како и за состојбата на безбедноста и за одр-
жувањето на јавниот поредок во народната репу-
блика и во одделни подрачја. 

Органите на внатрешните работу* во народна 
република се должни да ги поднесуваат извсшта-

, ите барани според претходниот став. 
Член 59 

Во внатрешните работи од исклучива надле-
жност на федерацијата (член 12 од Законот за ор-
ганите на внатрешните работи) Државниот секре-
таријат ги врши овластувањата што со Законот за 
државната управа им се јадени пк сојузните ор-
гани на управата и посебните овластувања што 
му се дадени со Законот за органите на внатре-
шните работи, и има право: на органите на внатре-
шните работи што ги вршат тие работи непосредно 
да им издава задолжителни упатства за организи-

" рање на службите и за начинот на вршење на тие 
работи, како и наредби за начинот на извишување 

•на определена работа; преку нив да извршува од-
делни работи од својата надлежност, да определи 
службеник што ќе раководи со работата или да из-
врши одделна работа во таков предмет, како и да 
преземе одделен предмет од надлежноста на друг 
орган на внатрешните работи и по него да постапи 
во својата надлежност. 

Во внатрешните работи од општ интерес за 
федерацијата (член 13 од Законот за органите на 
внатрешните работи) Државниот секретари!'ат ги 
врши овластувањата што со Законот за државната 
управа им се дадени на Сојузните органи на упра-
вата и посебните овластувања што му се дадени со 
Законот за органите на внатрешните работи, и има 
право на органите на внатрешните работи што ги 
вршат овие работи непосредно да им издава за-
должителни упатства за организирање на службите 
и за начинот на вршење на тие работи. 

Упатствата и наредбите од претходните- ставопи 
што ги издава Државниот секретаријат се задол-
жителни за органите на внатрешните работи на кои 
им се упатени. 

Член 60 
Во рамките на овластувањата што според За-

конот за државната управа и Законот за органите 
на внатрешните работи му припаѓаат на Држав-
ниот секретаријат спрема републичките погани на 
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внатрешните работи, Државниот секретаријат, со 
цел за ускладување на работите од својот делокруг, 
одржува заеднички состаноци со претставници на 
републичките државни секретаријати за внатрешни 
работи. 

За заедничките состаноци се води записник, кој 
содржи имиња на присутните претставници, дневен 
ред и заклучоци што се донесени на состанокот. 
Заклучоците што се однесуваат на внатрешните ра-
боти од исклучива надлежност на федерацијата или 
од општ интерес за федерацијата му се Изнесуваат 
на одобрение на државниот секретар односно на др-
жавниот потсекретар што раководи со работите на 
кои се однесуваат тие заклучоци. 

Ако заклучоците од заедничкиот состанок др-
жавниот секретар односно државниот потсекретар 
ги одобри, и ако е тоа потребно за обезбедување на 
правилно и ефикасно постапување, можат во сми-
сла на заклучоците да им се издадат соодветни 
упатства на органите и на службениците на орга-
ните на внатрешните работи во народните репу-
блики 

В Т О Р Д Е Л 
ОПШТИ НАЧЕЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА 

ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ ВО 
НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

I. Внатрешна организација на републичкиот држа-
вен секретаријат и иа секретаријатите на автоном-

ните единици 
Член 61 

За вршење на работите што спаѓаат во дело-
кругот на Управата на државната безбедност, на 
Управата на јавната безбедност и на Управата на 
Народната милиција, како и на Одделението за по-
гранична и пасошка служба и странци, во репу-
бличкиот државен секретаријат и во секретарија-
тот за внатрешни работи на автономна единица се 
организираат посебни организациони единици. 

Внатрешната организација на организационата 
единица за работите на државната безбедност и по-
делбата на работите на нејзини внатрешни орга-
низациони единици (одделенија, отсеци и реферати), 
како и внатрешната организација на одделението за 
погранична и пасошка служба и странци, ќе се из-
врши според посебни упатства од сојузниот Држа-
вен секретаријат за внатрешни работи. 

Внатрешната организација на организационите 
единици за работите на Јавната безбедност и на 
^•-ч^одчата милиција, како И поделбата на овие ра-
боти на нивни внатрешни организациони единици, 
ќе се изврши во согласност со начелата за подел-
бата на тие работи во сојузниот Државен секрета-
ријат. 

Член 62 
Во републичкиот државен секретаријат и во 

секретаријатот за внатрешни работи на автономна 
единица се организира посебна организациона еди-
ница за цивилна и противпожарна заштита. 

Внатрешната организација на единицата од 
претходниот став и поделбата на работите на неј-
зини внатрешни организациони единици ќе се из-
врши според посебно упатство од сојузниот Држа-
вен секретаријат за знатрешни работи. 

Член 63 
Поделбата на другите работи на основни орга-

низациони единици (одделенија и отсеци) ќе се из-
врши според начелата според кои е оваа поделба 
извршена во сојузниот Државен секретари!ат,. При-
тоа во делокругот на одделни организациони еди-
ници можат да се стават соодветните работи што 
не ги врши сојузниот Државен секретаријат, одно-
сно од нивниот делокруг да се изостават работите 
што не ги врши републичкиот државен секретари-
јат. Сродните работи за кои во сојузниот Државен 
секретаријат постојат две или повеќе посебни орга-
низациони единици можат да се спојат и да се 
стават во делокругот на една организациона еди-
ница, ако тоа му одговара на обемот на работите. 
За одделни групи работи место одделенија, како 

основни организациони единици, можат да се фор-
мираат отсеци издвоени од составот на одделенија. 

Ччен 64 
Во републичкиот државен секретаријат може 

да се формира посебна организациона единица за 
вршење контрола кид работата на органите и уста-
новите на внатрешните работи во народнава репу-
блика. Во делокругот на оваа организациона еди-
ница може да се стави и проучувањето на праша-
њата за унапредување на организацијата и мето тг от 
на работата на одделни служби. 

Старешината што стои на чело на оваа органи-
зациона единица ги врши работите според упат-
ствата од државниот секретар и на него му е од-
говорен за работата на организационата единица.-

Член 65 
Внатрешните организациони единици на испо-

става на републичкиот државен секретаријат за 
внатрешни работи која ќе се формира според членот 
6 од Законот за измени и дополненија на Општиот 
закон за уредување на општините и околиите се ор-
ганизираат и нивниот делокруг се определува со-
гласно со одредбите од чл. бб- и 67 на оваа уредба. 
II. Внатрешна организација на секретаријатот за 

внатрешни работи на околискиот народен одбор 
. Член бб 

Секретаријатот за внатрешни работи на околи-
скиот народен одбор мора да има посебни организа-
циони единици за: 

1) државна безбедност, 
2) погранична и пасошка служба и странци, 
3) криминалистичка служба, 
4) јавен поредок и безбедност на сообраќа тот, 
В) Народната милиција, 
6) извршување на казните, 
7) општите работи, 
8) цивилна и противпожарна заштита. 
Според обемот на работите, за одделни работи 

од претходниот став во секретаријатот се форми-
раат отсеци или реферати. Во поголеми околии за 
вршење на овие работи можат да се формираат од-
деленија. 

Во големите околии, покрај организационите 
единици од ставот 1 на овој член, можат да се фор-
мираат и други организациони единици, ако е по-
ради обемот на работите и за ефикасно вршење на 
службата тоа потребно. 

Член 67 
Делокругот на организационите единици во се-

кретаријатот се определува според начелата спо-
ред кои е извршено групирањето на работите и нив-
ната расподелба на основни организациони единици 
во Сојузниот и републичкиот државен секретари јат, 
со тоа што за работите на безбедноста на сообра-
ќајот, по потреба, може да се формира посебна ор-
ганизациона единица одвоена од организационата 
единица за јавен поредок. Ако работите на извршу-
вање на казните не се обемни, можат да се стават 
во делокругот на организационата единица за јавен 
поредок и безбедност на сообраќајот. 

Делокругот на организационата единица за ра-
ботите на државната безбедност ќе се определи и 
расподелбата на работите на одделни реферати ќе 
се изврши според посебно упатство од сојузниот Др-
жавен секретаријат. 

Член 68 
Од надлежноста на секретаријатот за внатре-

шни работи на околискиот народен одбор можат во 
делокругот на негова испостава да се пренесуваат 
овие работи: 

1) спречување и откривање на кривични дела, 
пронаоѓање и фаќање на сторители на кривични 
дела и нивно предавање на органите надлежни за 
гонење, како и помош и соработка во откривање на 
стопански престапи; 

2) одржување на јавниот ред и мир на подра-
чјето на испоставата; 
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3) отстранување, откривање и пријавување на 
прекршоци; 

4) безбедност на сообраќајот на јавните патишта 
на подрачјето на испоставата, освен работите на 
регистрирање моторни возила и издавање возачки 
дозволи; 

5) примена на прописите за здруженијата, со-
бирите и другите јавни собранија, за држењето и 
носењето на оружје и за прометот на огнено ору-
жје, муниција и експлозиви. 

Испоставата врши и работи на државната без-
бедност што со посебно упатство ќе ги определи со-
јузниот Државен секретаријат. 

Испоставата е овластена и е должна да прима 
од граѓани поднесоци за кои е надлежен да решава 
секретаријатот за внатрешни работи на околискиот 
народен одбор и без одлагање да му ги доставува 
на секретаријатот. 

Во делокругот на испоставата не можат да се 
пренесат работи во кои е предвидена надлежноста 
на општинските народни одбори и на нивните ор-
гани. 

Член 69 
Испоставата може да има посебни организаци-

они единици: 
1) за работи на државната безбедност, 
2) за криминалистичка служба, 
3) за општи работи. 
Организациони единици на испоставата се, по 

правило, реферати. 
Во делокругот на рефератот за општи работи 

спаѓаат сите работи од надлежноста на испоставата, 
освен работите на државната безбедност и на кри-
ми^листичката служба. 

III. Организација на органите на внатрешните ра-
боти на општинскиот народен одбор 

Член 70 
За вршење на внатрешните работи што опаѓаат 

во надлежност на општината, со статутот или со 
одлука на народниот одбор може да се формира са-
мостоен орган на управата. 

Во општините во кои за вршење на внатре-
шните работи не се формира самостоен орган на 
управата, овие работи ги врши органот »а управата 
во чиј делокруг се ставени тие работи. So 1Раков 
случај за вршењето на овие работи е одговорен 
старешината на тој орган. 

Органот на управата надлежен за внатрешните 
работи ги врши сите ватрешни работи што со про-
писи се ставени во надлежност на општинските 
органи, вклучувајќи ги и работите на цивилната и 
противпожарната заштита. 

ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 71 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 
објчувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р, п. бр. 264 

12 јули 1958 година 
Белград 

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

575. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

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

ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за градежното проектирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 и 6̂ 54) во членот 

1 по ставот 2 се додаваат пет нови ставови, кои 
гласат: 

„Градежни проекти можат да изработуваат ор-
ганите на управата надлежни за патишта, за рабо-
тите на шумарството и за работите на водостопан-
ството, водните заедници, земјоделските задружни 
сојузи, Југословенската народна армија, Генерал-
ната дирекција на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони и претпријатијата на поштите, 
телеграфите и телефоните и Генералната дирек-
ција и дирекциите на Југословенските железници, 
како и' железничките транспортни претпријатија. 

Југословенската народна армија може да изра-
ботува градежни проекти за своите потреби во-
општо, а другите органи и организации од прет-
ходниот став можат да изработуваат градежни 
проекти само за своите потреби од областа на 
свотата потесна дејност. 

Земјоделските задружни сојузи можат да изра-
ботуваат градежни проекти за потребите на земјо-
делските задружни организации што се зачленети 
во нив. 

Проектите од ст. 3—5 на овој член можат да 
ги изработуваат само службеници што се во по-
стојан работен однос ка ј органите односно органи-
зациите од ставот 3 на овој член и што имаат овла-
стување за проектирање според важечките про-
писи. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
индустрија, по предлог од сојузниот или републи-
чкиот орган на управата надлежен за работите на 
градежништвото, по претходно прибавено мислење 
од надлежната стопанска комора односно cojyi 
на стопанските комори и Здружението на проек-
тните организации на ФНРЈ, може по исклучок да 
им одобри и на други државни органи, установи 
и претпријатија да изработуваат градежни про-
екти под-условите од ст. 4—6 од овој член." 

Досегашниот став Ѕ станува став 8 
Член 2 

Во членот 2 на крајот од ставот 1 место точка 
се става запирка и се додаваат зборовите: „ако со 
одредбите од оваа уредба не е определено по-
инаку." 

Член 3 
Во членот б на крајот од точката 3 место за-

пирка се става точка, а точката 4 се брише. 
Член 4 

Во членот 10 ставот 2 се брише и место него 
се додаваат два тови става, кои гласат: 

„Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија може да пропише идејните проекти 
да не мораат да се работат за други видови објекти. 

За објектите од претходните два става ќе се 
работат само. главните проекти." 

Член 5 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Главниот проект се состои од два дела. 
Првиот дел на главниот проект опфаќа: 
1) техничко образложение (технички опис); 
2) ситуација; 
3) податоци за почвата; 
4) статички и други потребни претсметка спо-

ред специфичноста на објектот што се проектира; 
5) цртежи; 
6) предмер; 
7) претсметка .со описот на работите. 
Вториот дел на главниот проект опфаќа: 
1) палир ски цртежи (по правило., во размера 

1 :50); 
2) цртежи на к о н с т р у к ц и ј е со вцртани ста-

тички позиции и со котирани соборени пресеци на 
констру кциите; 

3) детали на градежно-занаетчиските работи; 
4) детали на арматурата и други детали на кон-

структивните елементи; 
5) цртеж на оплатата, по потреба и според ви-

дот на објектите и конструкциите. 
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Содржината на главниот проект за градежните 
објекти од специфичен вид ќе ја пропише Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за инду-
стрија, во согласност ср соодветниот секретаријат/4 

Член 6 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Идејоиот проект и првиот дел на главниот 

проект подлежат на ревизија. 
Со ревизија на идејниот проект се испитува и 

се утврдува економичноста, функционалноста и 
техничката концепција на проектот на градежниот 
објект односно работи, со оглед на решенијата 
што се предложени во него. При ревизијата на и-
дејниот проект задолжително треба да се изврши 
и контрола на правилноста на предмерот и прет-
сметката 

Со ревизија на главниот проект се испитува 
правилноста и економичноста на техничката разра-
ботка на решенијата усвоени во одобрениот идеен 
проект и се утврдува неговата усогласеност со ин-
вестициониот елаборат. Притоа задолжително тре-
ба да се изврши преглед на нацртот, на статичката 
претсметка на главните проекти на сите инста-
лации и уреди (водовод, канализација, електрика, 
лифт, централно греење, проветрување и др.), на 
лродмерот и претсметката со описот на работите, 
како и на другите делови на елаборатот кои, според 
специфичноста на проектираниот објект, се соста-
вен дел од главниот проект. 

Вториот дел на главниот проект, по правило, 
не подлежи на ревизија, но мора да биде израбо-
тен во согласност со одобрениот прв дел од гла-
вниот проект, а особено со описот на работите од 
претсметката на првиот дел на главниот проект. 
За усогласеноста на вториот дел на главниот про-
ект со првиот дел е одговорен главниот проектон^ 

При ревизијата на идејниот или првиот дел на 
главниот проект за специфични или особено сло-
жени објекти, комисијата за ревизија на проектите 
може да определи задолжително да се ревидира 
и вториот дел од главниот проект." 

Член 7 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Ревизијата на идејниот проект и на првиот 

дел на главниот проект ја врши комисијата за ре-
визија на проектите. 

Комисија за ревизија на проектите се осно-
вува во околната, автономната единица, народ-
ната република и федерацијата. 

Претседателот, секретарот и членовите на ко-
мисијата за ревизија на проектите ги назначува 
и ги разрешува надлежниот извршен совет односно 
околиски народен одбор. * 

Надзор над работата на комисијата за ревизија 
на проектите врши органот на управата надлежен 
за работите на градежништвото на соодветната 
по литичкотериториј алиа единица. 

Одредбата од претходниот став важи и за ко-
мисиите формирани според посебни прописи, ако 
со тие посебни прописи не е определено поинаку." 

Член 8 
По членот 25 се додава нов член 25а, кој гласи: 
„Комисијата за ревизија на проектите може да 

го ревидира само оној идеен односно главен проект 
(прв дел): 

1) што е изработен во согласност со одобрениот 
инвестиционен елаборат и чија претсметковна вред-
ност не ја преминува сумата во одобрениот инве-
стиционен елаборат за работите предвидени со тој 
проект, ако е задолжителна изработка на инвести-
циониот елаборат; 

2) што е изработен од страна на проектно прет-
пријатие или биро односно орган или установа од 
членот 1 на оваа уредба. 

И дејност односно главниот проект (првиот дел) 
чија претсметковна вредност ја преминува сумата 
предвидена во одобрениот инвестиционен елаборат 
за градежните работи, .комисијата за ревизија на 
проектите може да го ревидира дури кога органот 

што го одобрил инвестициониот елаборат дополни-
телно ќе одобри зголемување на сумата предвидена 
во инвестициониот елаборат за изработка на одно-
сниот градежен објект во височината на претсмет-
ковната вредност предвидена во идејниот односно 
главниот проект (првиот дел)." 

Член 9 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Ревизијата на идејните и главните проекти 

(прв дел) ја врши, по правило^ околии ка та комисија 
за ревизија на проектите за сите објекти и работи 
што се изведуваат на подрачјето на околијата во 
која е основана комисијата. 

Органот на управата на автономната единица, 
републичкиот односно сојузниот орган на управата 
надлежен за работите на градежништвото може да 
определи ревизијата на идејните и главните про-
екти (прв дел) за објектите од општ интерес за 
автономната единица, народната република односно 
федерацијата да ја врши комисијата за рздш-^ја 
на проектите на автономната единица, републич^ 
ката односно сојузната комисија за pco;j';:rk;a на 
проектите. 

Органите од претходниот став можат да опре-
делат кај која комисија ќе се врши ревизијата на 
идејни и главни проекти (прв дел) кога не постои 
можност за формирање око лиска комисија или кога 
формираната околиска комисија не е во можност 
да изврши ревизија на определен проект одвоено 
на проекти од определена, област. 

Во недостаток на стручни кадри, две или по-
веќе околии можат спогодбено да формираат заед-
ничка комисија за ревизија на проектите." 

Член 10 
Членот 28 се брише и место него се додаваат 

два нови члена, кои гласат: 
„Член 28 

Ревизијата на проектите на градежни објекти 
за потребите на Југословенската народна армија, 
освен проектите за станбени згради надвор од во-
ениот круг, ја врши комисијата за ревизија на' 
проектите што е во состав на Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана. Претееда-* 
тел от, секретарот и членовите на оваа комисија за 
ревизија на проектите ги назначува и ги разрешува 
државниот секретар за работите на народната од-
брана или органот што ќе го определи тој. 

Како воен круг во смисла на оваа уредба се 
смета просторот што се користи за воени цели, 
било да е под стража или не, како што се: касарни, 
воени логори, воени аеродроми, воени фабрики, во-
ени магацини и други објекти, освен станбените 
згради надвор од воениот круг, 

Член 28а 
Ревизијата на проектите на објекти за потребите 

на сообраќајот и врските (на железниците, поштите, 
телеграфите и телефоните, поморство™, патиштата 
и речниот и воздушниот сообраќај), освен проектите 
на згради на општествениот стандард, ја вршат 
комисиите за ревизија и одобрување на про-* 
екти што се во состав на дирекциите и на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници, на 
Генералната дирекција на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, на Управата за Поморски и 
речен сообраќај, на Сојузната управа Ѕа патишта 
и на Управата за воздушен сообраќај, заради обе-
збедување на примената на сообраќајно-техничките 
прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот 
и врските, како и заради постигнување најеконо-
мично решение во поглед на изградбата и употре-
бата на овие објекти. ^ 

Проектите на објектите за потребите на сообра-
ќајот и врските одобрени од страна на комисијата 
за ревизија на проектите од претходниот став за-
должително 6 се доставуваат на конечна ревизија 
и одобрување на комисијата за ревизија и одобру-
вање на проектите што е за тоа надлежна според 
одредбите од оваа уредба. При конечната ревизија 
на овие објекти не можат да се прават измени што 
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би дес бшга противни на оообраќајно-техничките 
прописи за сигурноста и безбедноста на сообраќајот 
и врските или Што се однесуваат на капацитетите 
на сообраќајов и врските. 

Начинот за формирање и работа на комисиите 
за ревизија на проектите од ставот 1 на овој члан 
го определува органот во чиј состав се наоѓа таа 
комисија, во согласност со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија." 

Чл$н И 
Во членот 29 ставот 2 се брише и место него 

се додаваат три нови става, кои гласат: 
„Претседател и секретар на комисијата можат 

да бидат само стручни лица што според важечките 
прописи имаат овластување за проектирање и ра-
ководење со изведувањето на градежните работи, 
По исклучок, секретар на комисијата може да биде 
и лице што завршило правен или економски ф а -
култет. 

Бројот на стручните членови, не сметајќи го 
претседателот, секретарот и претставниците на дру-
ги органи, не може да биде помал од два. Стручни 
членови на комисијата и известители можат да 
бидат само лица што според важечките прописи 
имаат овластување за проектирање односно за ра-
ководење со изведување на градежни работи од 
оној вид објекти во кој спаѓа објектот чиј проект 
треба да се ревидира, односно соодветни квалифи-
кувани стручњаци од други органи, според видот 
на објектите ако не е предвидено овластување спо-
ред други прописи. 

Додека не се донесат посебни прописи за тоа 
кои стручњаци се сметаат како квалификувани во 
одделни гранки односно области да бидат членови 
односно известители на комисиите за ревизија на 
проектите, републичките стручни здруженија (ре-
публичките друштва на инженерите и техничарите, 
на економистите и др.) се должни да состават листи 
на стручњаците што имаат квалификации за струч-
ни членови или за известители на комисиите за 
ревизија на проектите и тие листи да им ги под-
несат на одобрување на републичките .органи над-
лежни за работите од соодветната гранка односно 
област. Комисиите за ревизија на проектите се дол-
жни да вршат избор на стручњаци за членови од-
носно за известители на комисиите од овие листи. 

Со правилата на здруженијата од претходниот 
став ќе се определат условите за занишувале во 
листата и за бришење на одделни стручњаци од 
листата на стручњаците што имаат квалификации 
да бидат стручни членови односно известители на 
комисиите за ревизија на проектите." 

Член 12 
По членот 31 се додава нов член 31а, кој гласи: 
„Комисијата за ревизија на проектите може со 

решението за одобрување на идејниот проект да 
определи главниот проект (првиот дел) да не мора 
да се поднесе на ревизија односно да не мора да 
се работи, туку идејниот проект да се смета и како 
главен проект, ако утврди дека идејниот проект, 
според специфичноста на објектот, ги содржи сите 
елементи потребни за изведување на проектираниот 
објект. 

Комисијата за ревизија на проектите на пови-
сока политичкотериторијална единица може, исто 
така, да определи идејниот односно главниот проект 
(првиот дел) да \\ се предаде на ревизија на коми-
сијата за ревизија на проектите на пониска поли-
тичкотериторијална единица." 

Член 13 
Членот 32 се менува и гласи: 
„По жалбата против решението на околината 

комисија за ревизија на проектите донесено во прв 
степен, може да и се изјави жалба на републичката 
комисија за ревизија на проектите, а на подрачјето 
на автономната единица — на комисијата за реви-
зија на проектите на автономната единица. 

По жалбата против решението на комисијата 
за ревизија на проектите еа автономната единица 

донесеш) во прв степен, решава републичката ко-
мисија за ревизија на проектите. 

По жалбата против решението на републичката 
комисија за ревизија на проектите донесено во прв 
степен, решава републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на градежништвото. 

По жалбата против решението на Сојузната ко-
мисија за ревизија на проектите донесено во прв 
степен, решава Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за индустрија." 

Член 14 
Во членот 42 по ставот 2 се додаваат три нови 

става, кои гласат: 
„Здружението на проектните организации на Ју-

гослав^'е е должно во врска со изработката и ре-
визијата на проектите да води евиденција за сите 
договори за изработка на проекти што ќе ги склу-
чат проектните организации, кога се изработени 
договорените проекти, кои стручњаци (редовни слу-
жбеници и надворешни соработници на проектната 
организација) учествувале во изработката на тие 
проекти и дали комисијата за ревизија на про-
ектите ги одобрила или ги одбила изработените 
Проекти. 

Проектните организации се должни навремено 
да му ги доставуваат на Здружението на проек-
тните организации на Југославија сите податоци 
потребни за водење на евиденцијата од. претходниот 
став. 

Начинот за водење на евиденцијата од ставот 
1 на овој член и обрасците потребни за таа евиден-
ција ќе ги пропише Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за индустрија по предлог од Управ-
ниот одбор на Здружението на проектните орга-
низации на Југославија." 

Член 15 
Членот 46 се менува и гласи: 
„Надворешни соработници за работа на изра-

ботка на проекти можат да ангажираат само про-
ектните претпријатија и проектните бирои, и тоа 
само за изработка на проектни делови од проектите. 
Надворешни соработници не можат да бидат носи-
телите на проектот, освен во случај на ангажи-
рање на посебни стручњаци. 

Надворешни соработници можат да бидат само 
лица што имаат овластување за проектирање спо-
ред важечките прописи. 

Проектните претпријатија и проектните бирои 
се должни со лицата што ги ангажираат како над-
ворешни соработници да склучат писмен договор 
за работата на изработка на секој одделен проект 
односно дел од проектот." 

Член 16 
Членот 54 се менува и гласат: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап проектна орга-
низација: 

1) ако изработи проект за кој нема овластен 
проектант или ако изработи проект за чија изра-
ботка не е регистрирана; 

2) ако со свој печат и потпис завери проект иии 
дел на проект што таа не го работела. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во проектната организација." 

Член 17 
Членот 54а се менува и гласи: 
„Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанска, задру-
жна или општествена организација: 

1) ако, како инвеститор, изработката на проектот 
или на еден дел од проектот in. ја отстапи на нео-
властена организација или непосредно на кој и да 
е овластен или неовластен проектант; 

2) ако од некоја проектна организација прибави 
заверка на проект или на еден дел од проект што 
не го изработила таа проектна организација. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
00 парична казна до 100.000 динари и одговорното 
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лице во стопанската, задружната или општествената 
организација." 

Член 18 
По членот 54а се додаваат четири нови члена, 

нхж гласат: 
„Член 546 

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 
одговорното лице во државниот орган односно уста-
нова ако стори некое од дејствијата од претход-
ниот член. 

Член 54в 
Со 'парична казна до 100.000 динари ќе се 

казни за прекршок одговорното лице во државниот 
орган, установата односно организацијата од чле-
нот 1 ст. 3 и 5 на оваа уредба, ако државниот орган, 
установата или организацијата: 

1) изработат проект за трето лице односно про-
ект за чија изработка не се овластени со одредба 
од оеаа уредба; 

2) ангажираат надворешни соработници за из-
работка на проекти; 

3) заверат со свој печат и потпис проект или 
дел на проект што не го изработиле тие. 

Член 54г 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок лице што ќе изработи проект за кој 
не е овластено. 

Со паричната казна од претходниот став ќе се 
казни за прекршок и овластениот проектант ако се 
занимава со проектирање или презема изработка 
на проект и надвор и покрај проектната органи-
зација. 

Член 54д 
На повредите од чл. 54 и 54а од оваа уредба 

и на постапката за примену на предвидените со 
ни® казнени мерки ќе се применуваат согласно од-
редбите од чл. 75—81 и 83 од Уредбата за управу-
вање со основните средства на стопанските орга-
низации. 

По прекршоците од чл. 546—54г од оваа уредба 
административно-казнената постапка ја води и ка-
зните ги изрекнува .околискиот судија за прекршо-
ци според одредбите од Основниот закон за пре-
кршоците." 

Член 19 
Членот 58 се менува и гласи: 
».Поблиските прописи и условите за о к о в у в а -

ње на проектни организации и за нивното запи-
шување во регистарот и прописите за изработка 
на проектна програма, за составните делови на 
идејниот и главниот проект, за обработката и 
опремата на проектните елаборати, како и за со-
ставот и работата на комисиите за ревизија на про-
ектите и за конкуренте, ќе ги донесе Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за индустрија. По* 
блиските прописи за запишувањето на проектните 
организации во регистарот ги донесува Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за правосудни работи. 

Посебни прописи за изработката на проектна 
програма, за составните делови на идејниот и глав-
ниот проект, за обработката и опремата на проек-
тните елаборати, за составот и работата на коми-
сијата за ревизија на проектите од специфичен те-
хнички карактер ќе донесе, по потреба, надлежниот 
сп1узен орган на управата во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за инду-
стрија." 

Член 20 
Во членот 2 став 3 место зборовите: „сојузниот 

Државен секретар за работи на народното Стопан-
ство" се ставаат зборовите: „Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за индустрија41. 

Во членот 42 став 2 место зборовите: „Претсе-
дателот на Советот за индустрија И градежништво 
на Владата на ФНРЈ" се ставаат зборовите: „Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за инду-
стрија што тој го дава во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите"* 

Во членот 60 место зборовите. „Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Вла-
дата на ФНРЈ44 се ставаат зборовите: „Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија". 

Член 21 
Чл. 3, За, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 50, 51, 55, 56 и 57 

од Уредбата за 'градежното проектирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'", бр. 12/52) и чл. 24 и 25 од 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ'4, 
бр. 6/54) се бришат. 

Член 22 
Постојните комисии за ревизија на главниот 

проект се должни во срок од 60 дена од денот на 
влегувањето во сила на оваа уредба да ја сообразат 
својата работа кон одредбите од оваа уредба. 

Ако нема услови за сообразување на работата 
на постојните комисии за ревизија на проектите ^ 
кон одредбите од оваа уредба, органот што е надле-
жен за основување на комисија е должен во сро-
кот од претходниот став да донесе решение за 
престанок на односната комисија. 

Член 23 
Сите идејни и главни проекти што врз основа на 

одобрената инвестициона програма се работат во 
другите области (рударството, мета лу рги јата, бро-
дарството, машинството, градбата, енергетиката, 
селското стопанство, шумарството итн.), мораат да: 
се изработуваат и ревидираат аналогно со одредби-* 
те од оваа уредба сб додека не се донесат посебни 
прописи за проектирањето во тие области, ако со 
другите важечки прописи не е определено поина* 
ку. Исто така, и другите одредби од оваа уредба* 
како и прописите донесени врз основа на неа, ќе 
се применуваат аналогно и во другите области (ру* 
дарството, металурга] ата, бродарство^, машиног 
градбата, енергетиката, селското стопанство, шумарс-
т в о т о и др.) додека не се донесат посебни прописи 
за проектирањето во тие области, ако со други в а -
жечки прописи не е 'определено поинаку. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
уредбата и на прописите донесени врз основа на 
неа во областа на индустријата и рударството до-
несува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија, а за аналогната примена на одред-
бите од оваа уредба и на прописите донесени врз 
основа на неа во другите области — секретарија-
тите на Сојузниот извршен совет надлежни за ра-* 
ботите од тие области, во согласност со Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија. 

Член 24 
Надзор над работата на проектните организации 

и над работата на органите и организациите од чле-
нот 1 ст. 3 и 5 на оваа уредба во поглед на приме-
ната на одредбите од оваа уредба и на прописите 
донесени врз основа на неа, ќе вршат органите на 
градежната и на другите технички инспекции. 

Член 25 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извр-

шен совет за законодавство и организација да из-« 
даде пречистен текст на Уредбата за градежното 
проектирање. 

Член 26 
Оваа уредба влегува Бб сила осмиот ден пб 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен еовг 

Р. и. бр. 810 
16 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз-Тито, е. р 
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576. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

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

ЗА ГРАДЕЊЕТО 
Член 1 

Во Уредбата за градењето („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/52, 5/54 и 53/56) во членот 6 по ставот 
2 се додава нов став 3, кој гласи: 

„Народните републики можат со свои прописи 
да предвидат одредбите од оваа уредба, во целина 
или делумично, да треба да се применуваат и на 
станбените и стопанските згради во селски насел-
би од растурен тип, како и на населбите и објекти-
те во непосредна близина на историски и нацио-
нални споменици. Народните републики можат, 
исто така, со свои прописи да ги регулираат и дру-
гите хигиенско-технички мерки при градењето на 
згради на село." 

Член 2 
Во членот 8 ставот 8 се менува и гласи: 
„Државниот секретаријат за работите на народ-

ната одбрана ќе донесе прописи за изведувањето 
во режија на градежни објекти и работи за потре-
бите на Југословенската народна армија (освен стан-
бените објекти надвор од воениот круг). Прописи-
те за изведувањето на градежни објекти и работи 
во режија за потребите на органите на управата 
надлежни за внатрешните работи ќе ги донесе со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни рабо-
ти, во согласност со сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите и со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за индустрија. Пропи-
сите за изведувањето на други градежни објекти 
и работи во режија ќе ги донесе Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија, во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите." 

Член 3 
Во членот 15 во ставот уместо зборовите: „одо-

брениот изводачки проект" се ставаат зборовите: 
„главниот проект5'. 

Член 4 
Во членот 25 во ставот 2 точката 1 се менува 

и гласи: 
„1) одобрен главен проект — прв дел;". 
По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кон предлогот за добивање градежна дозвола 

за подигање на воени градежни објекти (освен за 
станбени објекти надвор од воениот круг) се прилага 
само заверен препис од решението на Комисијата 
за ревизија на проектите при Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана за одобру-
ва ње на главниот проект и препис од решението 
за одобрување на локацијата односно урбанистичка 
согласност " 

Член 5 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Ако градежниот објект се распространува на 

подрачје на две или повеќе општини о^ иста око-
лија, градежната дозвола ја издава околискиот ор-
ган на управата надлежен за работите на граде-
жништвото по претходно прибавено мислење од 
органите на управата надлежни за работите на 
градежништвото на народните одбори на општини-
те на чие подрачје се изведува градежниот објект. 

Ако градежниот објект се распространува на 
подрачје на две или повеќе околии од иста репуб-
лика, градежната дозвола ја издава републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на граде-
жништвото, по претходно прибавено мислење од 
Органите на управата надлежни за работите на 

градежништвото на народните одбори на околиите 
на чие подрачје се изведува градежниот објект. 

Ако градежниот објект се распространува на те-
риторија на две или повеќе народни републики, 
градежната дозвола ја издава сојузниот орган на 
управата надлежен за работите на градежништвото 
по претходно прибавено мислење од републичките 
органи на управата надлежни за работите на гра-
дежништвото. 

Срокот за издавање градежна дозвола од 15 
дена во случаите од ст. 1, 2 и 3 на овој член се сме-
та, по исклучок од одредбата од членот 26 став I 
на оваа уредба, од денот кога ооганот надлежеЕс за 
издавање на градежна дозвола ќе прибави мислење 
од заинтересираните органи на управата, со тоа да 
не може да биде подолг од два месеца, сметајќи од 
денот на поднесувањето на предлогот за издавање 
на градежна дозвола со уредни документи." 

Член 6 1 

Во членот 29 се додава нов став 2, кој гласи: 
„По исклучок од претходниот став, одобрението 

за изведување на пр>1готвителните работи за го-
леми инвестициони објекти може да се издаде и 
пред издавањето на градежната дозвола. Ова одо-
брение го издава сојузниот орган на управата над-
лежен за работите на градежништвото врз основа 
на одобрениот идеен проект односно на градежниот 
дел на инвестиционата програма. Одобрението за 
отпочнување на приготвителните работи се издава 
во форма на решение." 

Член 7 
Во членот 33 место ставот 1 се додаваат два 

нови става, кои гласат: 
„По жалбата против решението на општинскиот 

орган на управата донесено по предлогот за изда-
вање на градежна дозвола решава околискиот орган 
на управата надлежен за работите на градежни-
штвото. 

По жалбата против решението иа околискиот 
орган на управата донесено во прв степен по пред-
логот за издавање на градежна дозвола решава ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на градежништвото." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4, со 
тоа што во ставот 3 по зборот: „републичкиот" се 
додаваат зборовите: „односно сојузниот". 

Член 8 
По членот 34 се додава нов член 34а, кој гласи: 
„Ако градежниот објект односно работите се 

изведуваат без градежна дозвола или противно на 
издадената градежна дозвола, општинскиот орган 
на управата надлежен за работите на градежни-
штвото ќе го забрани со решение натамошното гра-
дење до прибавувањето на градежна дозвола од-
носно на нова градежна дозвола за изведување на 
тој објект односно работи, а ако се изведуваат про-
тивно на важечките технички прописи (на пропи-
сите за урбанистичките и регулационите планови, 
стандардите, хигиенсксУ^ехничките мерки и ел.), 
ќе донесе решение за уривање на гпа ленениот об-
јект или на дел од тој објект, ако објектот односно 
делот на објектот не може дополнително да се соо-
брази кон важечките технички прописи. 

По жалбата против решението на општинскиот 
орган на управата надлежен за работите на граде-
жништвото од претходниот став решава околискиот 
орган на управата надлежен за работите на граде-
жништвото. Жалбата не го задржува извршувањето 
на решението во оние случаи во кои постои непо-
средна опасност за животот на луѓето или за сосед-
ните објекти." 

Член 9 
Во членот 33 ставот 1 се менува и гласи: 
„Изведувањето на градежниот објект и рабо-

тите се врши според ревидираниот и одобрениот 
главен проект и врз основа на техничките прописи 
и стандардите." 
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Член 10 
Во членот 36 во ставот 2 место точката се става 

запирка и се додаваат зборовите: „ако со догово-
рот не е специјално предвидено да ги води изве-
дувачот на градежниот објект". 

Во ставот 3 место зборот: „инвеститорот44 се 
ставаат зборовите: „лицето што го врши градежниот 
надзор44. 

Член 11 
По членот 37 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 37а 

Инвеститорот е должен да осигури вршење над-
зор над изведувањето на градежниот објект и ра-
ботите 

Надзорот опфаќа особено: 
1) контрола на изведувањето на работите; 
2) право на испитување на материјалите за 

градење и на конструкције ; 
3) контрола на правилната реализација на те-

хничката концепција содржана во одобрениот про-
ект; 

4) право на предлагање измени и дополненија 
во ревидираниот проект; 

5) контрола над привремените и конечните 
пресметки што ги поднесува изведувачот за извр-
шените работи. 

Член 376 
Надзорот над изведувањето на градежни објек-

ти и работи мора да биде постојан: од почетокот до 
завршетокот на работите (постојан надзор). 

Постојаниот надзор над изведувањето на гра-
дежниот објект и работите од името на инвести-
торот во целина го врши, по правило, проектната 
организација преку овластениот проектант што го 
работел односниот проект. 

Стручното лице што раководи со надзорот над 
изведувањето на градежните објекти И работи мора 
да има овластување според важечките прописи за 
градежно проектирање на соодветни градежни об-
јекти односно работи* 

Член 37в 
Поблиските прописи за вршењето на надзор 

над изведувањето на градежни објекти и работи 
ќе ги донесе Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија. 

Поблиските прописи за вршењето на надзор 
над изведувањето на градежни објекти и работи 
за потребите на Југословенската народна армија 
(освен надзорот над станбените објекти надвор од 
воениот круг) ќе ги донесе Државниот секретаријат 
за работите на народната одбрана. 

- Поблиските прописи за вршењето на надзор 
над изведувањето на градежни ,објекти и работи за 
потребите на Југословенските железници и на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони, ќе ги 
донесе Генералната дирекција на Југословенските 
железници односно Генералната дирекција на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, со со-
гласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија. 

Поблиските прописи за вршењето на надзор 
над изведувањето на градежни објекти и работи од 
специфичен вид ќе ги донесе Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија по предлог 
од заинтеоесираните органи на управата, установи 
односно ооганизации 44 

Член 12 
Членот 41 се менува и гласи: 
„Комисијата за преглед на изведените граде-

жни објекти ја формира општинскиот орган на 
управата надлежен за работите на градежништвото. 

Комисијата за преглед на изведените граде-
жни објекти што се распространуваат на подрачје 
на две или повеќе општини од иста околија ја фор-
мира околискиот орган на управата надлетан за 
работите на градежништвото. 

Околискиот односно републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на градежништвото 

може да определи за кои објекти комисијата за 
преглед на изведените градежни објекти ќе ја фор-
мира околискиот орган на управата надлежен за 
работите на градежништвото односно републичкиот 
градежен инспекторат. 

Комисијата за преглед на изведените големи 
стопански објекти ја формира, по правило, око-
лискиот орган на управата надлежен за работите 
на градежништвото односно републичкиот граде-
жен инспекторат. 

Комисијата за преглед на изведените воени 
градежни објекти, освен станбените објекти надвор 
од воениот круг, ја формира надлежниот орган на 
Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Поблиските прописи за формирањето и начинот 
на работата на комисијата од претходниот став 
ќе ги донесе Државниот секретаријат за работите 
на народната одбрана44 

Член 13 
Членот 44 се менува и гласи: 
„По извршениот преглед на градежниот објект 

комисијата дава предлог градежниот објект да се 
прими, или да се прими со забелешки, или да се 
одбие приемот. 

Комисијата Kfe даде предлог да се прими изве-
дениот градежен објект, ако утврди дека работите 
на градежниот објект се изведени според одобре* 
ниот проект и дека се исполнети условите за ста-
билност. 

Ако најде дека на изведениот градежен објект 
одделни работи што не влијаат врз стабилноста на 
објектот не се изведени според одобрениот проект, 
комисијата ќе предложи да се прими објектот, со 
тоа во решението за прием на објектот да се внесат 
нејзините забелешки и да се определи срокот во 
кој е изведувачот должен да постапи според забе-
лешките. Кога работите на кои е ставена забе-< 
лешка ќе бидат завршени, ќе се изврши дополни-* 
телен прием на тие работи. Комисијата може да 
предложи ка ј помалите работи дополнителниот 
прием да го изврши самиот градежен инспектор. 

Комисијата ќе предложи приемот на изведе-« 
ниот градежен објект да се одбие ако објектот не 
му одговара на одобрениот проект, или ако објектот 
поради лошо изведбиве работи не може да се тгре*. 
даде на употреба. Комисијата едновремено ќе пред-
ложи објектот да се урне, да се санира или да се 
адаптира според донотунитеттч^ т^аб^тен и одобрен 
проект. 

По предлог од комисијата органот на управата 
што ја формирал комисијата донесува решение со 
кое изведениот градежен објект се прима, или се 
прима со забелешки, или се одбива неговиот прием, 
или објектот да се урне, да се санира или да се 
адаптира според дополнително изработен и одобрен 
проект " 

Член 14 
Членот 45 се менува и гласи: 
„По жалбата против решението на општинскиот 

орган на управата надлежен за работите на граде-
жништвото со кое се прима односно се одбива 
приемот на изведениот градежен објект или се на-
лага извршување на дополнителни работи, решова 
околискиот орган на управата надлежен за ра-
ботите н а ' градежништвото, а по жа лбата против 
решението на околискиот орган на управата над-
лежен за работите на градежништвото и против 
решението на републичкиот градежен инспекто-
рат, решава републичкиот орган на управата над-
лежен за работите на градежниттротп" 

Член 15 
Во членот 47 ст. 2 и 3 се мснун^- т и гласат: 
„Дозволата за употреба на градежниот објект 

ја издава органот на управата надлежен за рабо-
тите на градежништвото што ја формирал коми-
сијата за преглед на изведениот градежен објект. 
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Дозвола за употреба може да се издаде само 
ако е по извршениот технички преглед градежниот 
објект примен и ако е оспособен за употреба." 

Член 16 
Место членот 48 се додаваат четири нови члена, 

кои гласат: 
„Член 48 

Стопанската или општествената организација 
или друго правно лице како инвеститор ќе се казни 
за стопански престап со парична казна од 50.000 
до 1,000.000 динари: 

1) ако изведувањето на градежниот објект од-
носно работите го врши без градежна дозвола или 
противно на издадената градежна дозвала; 

2) ако не го пријави почетокот на изведувањето 
на градежниот објект односно работи; 

3) ако не врши надзор над изведувањето на 
градежниот објект односно работи, како и ако над-
зорот не се врши правилно според прописите; 

4) ако пристапи кон изведување на работите 
во сопствена режија противно на прописите; 

5) ако градежниот дневник, градежната книга 
и другите технички документи не ги води уредно 
и ажурно, кога е инвеститорот должен да ги води. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската односно општествената орга-
низација или во друго правно лице. 

Член 48а 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казни за стопански престап стопанска или 
општествена организација или друго правно лице 
како изведувач: 

1) ако градежниот објект односно работите се 
изведуваат без градежна дозвола или противно на 
издадената градежна дозвола, на одобрениот гра-
дежен проект, на техничките прописи и стандар-
дите; 

2) ако градежниот објект односно работите не 
се изведуваат според дадената регулациона линија 
и одобрената нивелета; 

3) ако градежниот објект односно работите се 
изведуваат со неквалитетни и несоодветни мате-
ријали за градење; 

4) ако градежниот дневник, градежната книга 
и другите технички документи не се водат уредно 
и ажурно, кога е изведувачот должен да ги води. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската односно општествената орга-
низација или во друго правно лице. 

Член 486 
Со парична казна од 50.000 до 1,000.000 динари 

ќе се казнат за стопански престап инвеститорот и 
изведувачот што се стопанска или општествена ор-
ганизација или друго правно лице, ако склучат до-
говор за изведување на работите противно на ва-
жечките прописи. 

За дејствието од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во стопанската или општествената организа-
ција односно во друго правно лице. 

Член 48в 
Со парична казна од 10.000 до 500.000 динари 

ќе се казни за прекршок поединец како инвеститор 
односно изведувач на работите: 

1) ако изведувањето на градежниот објект од-
носно на работите го врши без градежна дозвола 
или противно на издадената градежна дозвола; 

2) ако не го пријави почетокот на изведува-
њето на градежниот објект односно работите." 

Член 17 
Во членот 49 место ставот 2 се додаваат два 

нови става, кои гласат: 
„За прекршок од претходниот став ќе се казни 

со парична казна до 50.000 динари и одговорното 
липе во стопанската или општествената организа-
ција или во друго правно лице. 

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни 
за прекршок и поединец ако градежниот објект го 

употреби пред добивањето на дозволата за упо-
треба." 

Член 18 
Членот 50 се менува и гласи: 
„На повредите од чл. 48, 48а, 486 и 49 ст. 1 и 2 

од оваа уредба и постапката за примена на пред-
видените со нив казнени мерки ќе се применуваат 
согласно одредбите од чл. 75—81 и 83 од Уредбата 
за управување со основните средства на стопан-
ските организации. 

По прекршоците од чл. 48в и 49 став 3 од оваа 
уредба административно-казнената постапка ја води 
и казни изрекнува.околискиот судија за прекршоци 
според одредбите од Основниот закон за прекршо-
ците." 

Член 19 
Во членот 21 во ставот 2 место зборовите: „Со-

јузниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство" се ставаат зборовите:•„Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за индустрија". 

Во членот 22 место зборовите: „Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Вла-
дата на ФНРЈ" се ставаат зборовите: „Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија 
што тој го дава во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, а по 
прибавено мислење од Сојузната градежна комора". 

Во членот 26 став 1 и во чл. 30 и 37 место збо-
ровите: „градежниот орган на народниот одбор на 
око лиј ата (градот)" се ставаат зборовите; „општин-
скиот слоган на управата надлежен за работите на 
градежништвото". 

Во членот 40 став 2 и во членот 42 место збо-
ровите: „народниот одбор на околијата (градот)" се 
ставаат зборовите: „општинскиот односно околи-
скиот народен одбор". 

Во членот 57 место зборовите: „Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Вла-
дата на ФНРЈ" се ставаат зборовите: „Секретари«* 
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија"* 

Во членот 58 место зборовите: „надлежниот др-
жавен орган во согласност од Претседателот на Со-
ветот за индустрија и градежништво на Владата jia 
ФНРЈ" се ставаат зборовите: „Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи". 

Во членот 60 место зборовите: „Претседателот 
на Советот за индустрија и градежништво на Вла-
дата на ФНРЈ" се ставаат зборовите: „Секретари* 
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија"* 

Член 20 
Чл. 20, 51, 52, 53, 54, 55, 56 и 60а од Уредбата 

за градењето („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) 
и членот 21 од Уредбата за .измени и дополненија 
на Уредбата за градењето („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/54) се укинуваат. 

Член 21 
Одредбите од Уредбата за градењето, како и 

прописите донесени врз основа на неа, ќе се при-
менуваат аналогно и на другите области (рудар* 
ството, мета лур ги јата, бродарство^, машинство^ 
енергетиката, селското стопанство, шумарството, 
и др.) додека не се донесат посебни прописи за 
изведувањето на работите во тие области, ако со 
други прописи не е предвидено поинаку. 

Поблиски прописи за примена на одредбите од 
оваа уредба во областа на индустријата и рудар-
ството ќе донесе Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за индустрија, а за аналогната при-
мена на одредбите од оваа уредба во другите 
области — секретаријатите на Сојузниот извршен 
совет надлежни за работите од тие области во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија. 

Член 22 
Контрола на правилната примена на одредбите 

од оваа уредба и на прописите донесени врз основа 
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на неа, ќе вршат органите на градежната и на 
другите технички инспекции. 

Член 23 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за законодавство и организација да 
издаде пречистен текст на Уредбата за градењето. 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 311 
16 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

577. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и 
за натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
Б, 54). Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ЗЕМЈО-

ДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Во Уредбата за земјоделските задруги („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58) членот 37 се менува 
и гласи: 

„Кандидатските листи мораат да бидат објаве-
ни на вообичаен начин во задругата, и тоа најдоцна 
на 7 дена пред денот на изборите." 

Член 2 
По членот 87 се додава нов член 87а, кој гласи! 
„Во деловни сојузи можат да се зачленуваат и 

овластените претпријатија за промет на жито и на 
преработки од жито (чл. 5 и 6 од Уредбата за про-
метот на жито и на преработки од жито на големо 
— „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58 и 29/58). 

Член 3 
По членот 103 се додава нов член 103а, кој 

гласи: 
..Односите меѓу деловниот сојуз и овластеното 

претпријатие за промет на жито и на преработки 
од жито зачленето во деловниот сојуз, се регули-
раат со договор. 

Поблиски прописи за примена на одредбата од 
претходниот став, по потреба, може да донесува со-
ј\т?ниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

обiтезавањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр 269 

16 јули 1958 година 
Белград 

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

578. 
Врз основа на одредбата од точката 2 на тар. 

број 101 на делот А од Тарифата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 
30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 13/57, 16/57, 18/57, 19/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 3/58 и 16/58), сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАКАЊЕ ДАНОК НА ПРОМЕТ НА МОТОР-
НИ ВОЗИЛА, МАШИНИ, УРЕДИ, НАПРАВИ, ИН-

СТРУМЕНТИ И СЛИЧНИ ПРОИЗВОДИ 

I. Според одредбата од точката 2 на тар. број 
101 на делот А од Тарифата за данокот на промет 
се плаќа данок на прометот на следните произведи 
од странско производство, и тоа: 

1) на прометот на камиони, ауто-трактсри и 
други товарни моторни возила, карго и на прометот 
на приколички и главни делови на тие возила (мо-
тори, менувачки кутии, диференцијал« и тасиќ) 
по норма ед —» —• — — — — — 4 00% 

2) на прометот на машини, уреди, направи, ин-
стоументи и други слични производи од гр а рк ат а 
117 (Индустрија на метали) и гранката 119 (Елек-
трони дустриј а): 

а) на лекарски инструменти — — — 15'% 
б) на други производи — — — — 
II. Данокот по нормите од претходната точка под 

1) и 2) на оваа наредба се плаќа само во случај ако 
државни органи или установи, стопански, задру-
жни и општествени организации наведените прои-
зводи ги купуваат во земјата од приватни лица, 
како и во случај ако државни органи или устано-
ви, стопански, задружни и општествени организа-
ции наведените производи им ги продаваат во зем-
јата на приватни лица. 

Данокот според оваа наредба се плаќа и во слу-
чај ако поради извршената замена (трампа) на про-
изводи од претходната точка помеѓу орган, уста-
нова и организација од претходниот став. од една 
страна, и граѓани, од друга страна, се прима надо-
месток на име разлика на вредноста на заменетите 
производи. Како даночна основица се смета разли-
ката во вредноста. 

Данокот според оваа наредба не се плаќа ако 
производите од точката I на оваа наредба ги прода-
ваат трговските претпријатија и дуќани (освен ко-
мисионите дуќани) што ги увезле, односно што ги 
набавиле од увозник, ако таквата продажба спаѓа 
во предмет на нивното работење. 

Ш. На патничките автомобили и моторцикли на 
кои е платен данок според тар. број 30 од Тарифата 
за данокот на промет, не се плаќа данок според 
оваа наредба. Меѓутоа, ако граѓани на кој и да е 
начин ги отуѓат или им ги отстапат на други липа 
на употреба или ги употребат за вршење на тран-
спортни услуги патничките автомобили или мотор-
ииклите што ги увезле за лична употреба без пла-
ќање на данок на промет според тао. број 30 на де-
лот А од Тарифата за данокот на промет, во смисла 
на забелешката 2 кон тој тарифен број. тие се дол-
жни да платат данок според тар. број 30 

Ако граѓани производите од претходниот г-irsF & 
ги продале на стопанска, задружна или општестве-
на организација односно на државен орган или 
установа, купувачот на тие производи е должев да 
плати данок по даночните норми од точката 1 на 
тар. број 101 на делот А од Тарифата за данокот на 
промет, пок ол i данокот што го платил граѓанинот 
во па ^гстходниот став. 

IV. Данокот според оваа наредба го плаќа ку-
пувачот, и тоа на набавната цена, односно на па-
заришната цена ако е оваа без ^сметаниот данок: 
на промет според оваа наредба, поголема од набав-
ната цена. 
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Во случај на замена (трампа) на производи од 
точката I на оваа наредба во смисла на ставот 2 од 
претходната точка, данокот го плаќа иснлатителот 
на надоместокот на име разлика на вредноста на 
заменетите производи, и тоа на износот на разли-
ката 

V Комисионен дуќан или друг посредник при 
продажбата на производи од точката I на оваа на-
редба при продажбата на тие производи не може да 
издаде сметка во свое име, туку е должен како 
продавач да го означи фактичкиот сопственик на 
продадените производи, а како купувач — она ли-
це, орган, установа или организација за т:ија смет-
ка е извршена набавката. 

VI. Даночната обврска за плаќање на данокот 
според оваа наредба настанува во моментот н& склу-
чувањето на договорот за купопродажба. 

Државните органи и установи, стопанските, за-
дружните и општествените организации, и во слу-
чај кога нивните содоговорачи се појавуваат како 
даночни обврзници според одредбите од ова наред-
ба, се должни да го пресметаат данокот на промет 
сшред одредбите од оваа наредба, да го наплатат 
ст ^договорачите и да го уплатат на сметката на 
која и според својата даночна обврска го уплату-
Еаат тој данок, и тоа во срок од 15 дена од наСта-
Hvsai-Бето на даночната обврска. За таа цел овие 
органи, установи и организации се должни да и 
поднесат даночна пријава на општинската управа 
за приходи на чие подрачје се наоѓа нивното седа-
лиште. Во противно овие продавачи солидарно га-
рантираат за данокот што не го наплатиле од ку-
пувачите. 

Ако комирионен дуќан продаде производи од 
точката I на оваа наредба, тој е должен да поста-
пи според претходниот став и да поднесе даночна 
пријава и да го плати данокот според оваа наред-
ба на начинот и во срокот во кој ги поднесуваат 
даночните пријави и го уплатуваат данокот на про-
мет стопанските организации — даночни обврзни-
ци на данокот на промет. 

Без потврда за плаќање на данокот на промет 
на моторните возила од точката I под 1) од оваа 
наредба не може да се изврши регистрација на 
сопствеништво^ односно на промената на сопстве-
ништвото на моторните возила набавени од гра-
ѓани. Оваа потврда ја издава надлежната општин-
ска управа за приходи. 

VII. На прометот на производите од точката I 
на оваа наредба се плаќа данок само еднаш и со 
него е опфатен секој натамошен промет на тие 
производи во непроменета состојба. 

Данокот според оваа наредба се плаќа без 
оглед на тоа дали при увозот на производите од 
точката I на оваа наредба е платен данокот или 
разликата во цените при увозот и царинските да-
вачки, но не се плаќа овој данок ако купувачот на 
тие производи докаже дека е на прометот на ку-
пените производи платен данок од. страна на про-
давачот или друго лице при порано извршениот 
промет во земјата, и тоа според одредбите од точ-
ката 2 на тар. број 101 од сегашната и претходна-
та Тарифа за данокот на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/54 и 16/56) или според одредбите 
од тар. број 88 на Тарифата за данокот на промет 
што важела до крајот на 1954 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 55/53), односно според пропи-
сите донесени врз основа на одредбите од тие та-
рифни броеви, 

VIII. Данокот по нормите од оваа наредба не 
се плаќа: 

1) кога граѓани — членови на занаетчиски за-
други внесуваат во занаетчиската задруга свои 
средства за работа во смисла на одредбата од чле-
нот 50 на Уредбата за занаетчиските дуќани и за-
наетчиските претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54 и 13/55). Ова истото важи и ео слу-
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чаите кога занаетчија ќе стапи во работен однос со 
занаетчиско претпријатие или дуќан чии средства 
се во општествена сопственост и ќе внесе свои сред-
ства за работа; 

2) кога музеи и други органи и установи одно-
сно општествени или други организации купуваат 
како музејски антиквитети одделни производи на-
ведени во точката I од оваа наредба, и тоа заради 
дополнување на своите музејски збирки, а не за 
употреба во други цели. 

IX. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Решението за плаќање данок 
на промет на моторните возила, машините, уреди-* 
те, направите, инструментите и сличните произво-
ди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55). 

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

Бр. 12-15937/1 
21 јули 1958 година 

Белград 
Државен -Секретар 

за работите на финансиите. 
Никола Милчев, е. ]\ 

579. 
Врз основа на Одлуката за овластување на со-

јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите да може да врши поединечни измени на 
височината на регресот во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за селско стопанство и шумарство, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ 
И УРЕДИ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ 

1. Во Списокот на селскостопанските машини, 
справи и уреди на кои се однесува регресот, кој е 
составен дел од Одлуката за давање регрес при 
купувањето на опрема и резервни делови за потре-
бите на селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58), во одделот IV по точката 5) се 
додаваат нови точки 6) и 7), кои гласат: 

„6) Тракторска сеалка за жито, СТ-16 11 
7) Четириредна сеалка за пченка со 

прихрануван за вештачки ѓубриња 
СКПО-4 — — — — — — — 90". 

2. Во одделот XI по точката 3) се додава нова 
точка 4), која гласи: 

„4) Тракторски расфрлувач на вештач-
ко ѓубре РТ-400 — — — — — 45". 

3. Во одделот XIII по точката 6) се додаваат 
.хови точки 7) и 8), кои гласат: 

„7) Вршалка „Змај" — 550 — — — 90 
8) Моторна вршалка „Слава" — 580 — 50". 

4. Во одделот XVI по точката 21) се додаваат 
нови точки 22—24, кои гласат: 

„22) Носен тракторе™ приклучок 
скалка МТ-200 — — — — 

— пр-
80 

23) Носен тракторски приклучок — пр-
90 скалка МТ-300 — — — — — — 90 

24) Возен тракторе™ приклучок 
скалка МТ-400 — — — — 

— пр-
105"» 

5. Во одделот XVII точките 1), 2) и 3) се мену-
ваат и гласат: 

„1) Дизел-мотор „Торпедо" 512 и 
20 КС — стабилен — — — 

522 од 
170 

2) Дизел-мотор „Торпедо" 513 и 523 од 
30 КС — стабилен — — — — — 200 
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3) Дизел-мотор „Торпедо" 514 и 524 од 
40 КС — стабилен — — — — — 250*. 

6. Во одделот XVIII по точката 10) се додадат 
нови точки 11—13, кои гласат: 

„11) Култиватор четириреден за меѓуред-
на обработка со прихрануван за ве-
штачки ѓубриња MKFO-4 — — — 60 

12) Универзална носена 4-редна сеалка-
култиватор со уред за прихранување 

со вештачко ѓубре систем „Радетиќ-
Хоче" — — — — — — — — 150 

13) Носен култиватор за меѓуредна кул-
тивација со уред за прихранување 

со вештачко ѓубре систем „Радетиќ-
Хоче" — _ — — — 70". 

7. Во одделот XXI точка 84 во колоната „Износ 
на регресот" наместо бројот „79" се става број „790". 

Во точката 85 во колоната „Назив на групата" 
во вториот ред наместо знакот „0 50" се става знак" 
„0 150". 

По точката 94) се додава нова точка 95), која 
гласи: 

„95) Дизел црпен агрегат „Аран" 9/6 ЦН 2 
8. По одделот XXI се додава нов оддел 

XXII, кој гласи: 
„XXII, Приклучни орудија за тракторот 

„Задругар-Дизел": 
1) Шестобразден лупилник — — — 
2) Еднобразден плуг превртувач — — 
3) 3/2 бразден дискосен плуг — — — 
4) Двореден чиниј аш — — — — — 
5) Рото-фреза — — — — — — — 173 
6) Комбинирана житна сеалка од 13 ре-

дови — — — 
7) Комбинирана житна сеалка од 17 ре-

8) Хидрауличен подигач — — — — 

135" 

38 
бб 
50 
43 

— _ . — — 107 

122 
90". 

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

Бр. 07-15654/1-58 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

580. 
Врз основа на членот 24 став 3 во врска со чле-

нот 3 став 1 под 5) од Уредбата за заемите за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/58), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВ-

КА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 
1. Во Списокот на производите на машиноград-

бата со сериска изработка кои можат да се прода-
ваат на среднорочни кредити во смисла на Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема, кој е составен дел од Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
35/57, 41/57, 52/57, 14/58 и 26/58) се вршат измени и 
дополненија, така што неговиот пречистен текст да 
гласи: 

С П И С О К 
НА ПРОИЗВОДИТЕ НА МАШИНОГРАДБАТА ОД 
СЕРИСКА ИЗРАБОТКА КОИ МОЖАТ ДА Сћ 
ПРОДАВААТ НА СРЕДНОРОЧНИ КРЕДИТИ ВО 
СМИСЛА НА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ 
БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА 

ОПРЕМА 

Реден 
број 

Процент 
на првата 
уплата при 
купувањето 

1 

I. Текстилни машини 
1. вук-гребена 
2. машини за бојосување 
3. машини за намотување 
4. машини за перење 
5. кревалки за бали 
6. машини за дублирање предиво 
7. преси за бали 
8. уфрлувач на чунок 
9. машини за валање и др. 

10. машини за изработка на тантели 
11. ткаачки разбои 

20°/о 

5°/о 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 

II. Машини и уреди за производство 
на градежни материјали 10°/в 

мешалки за кал 
мелници за мелење земја 
мелница за одвојување камен од земја 
враќан за вагонетки 
кружен додаван за земја 
резани за маси 
брусилки за брусење мелничка валци 
„Ого-кули" транспорта количка 
вагонетки за тули и ќерамиди 
Л1, Машини и уреди за индустрија на 

кожа 10° fa 
машини за кршење ѓонски врат 
машини за кршење лице 
машини за сметкување месина 
машини за дупчење кожа 
машини за четкање кожа 
преси за пеглање кожа 
машини за мерење кожа 
машини за мазнење кожа 
машини за смекнување кожа „Штап" 
машини за перење влакна и волна 
преси за балирање влакна и волна 
штанц-машини за штанцување на ѓо-
нови и бранзоли 
сушари за кожа 
IV. Машини и уреди за прехранбената 

и хемиската индустрија 10°/о 
пекарски машини (доколку не се ком-
плетни постројки) 
V. Машини за мелничката индустрија 10% 
пламени сита 
гриз-машини 
аспиратори 
мешалки за брашно и трици 
машини за чистење гриз 
машини за четкање жито 
филтери за всисување прав 
машини за лупење 
елеватори 
мелнички валци 
прашилици за вреќи 
отресувачи за трици 
деташери * 
триј алки 
перални 
пекарски печки 
мелнички триери 
квасилици за жито 
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2 3 
19. уреди за пнеуматски транспорт 
20. уреди за трансмисија 
21. автомати за мелење 

VI. Сообраќајни возила 20°/о 
1. камиони £ 
2. кипери 
3. автобуси 
4. автобуски каросерии 

VII. Производи иа електроиндустријата 10% 
1. рентген апарати 
2. кинопроектори 

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

Бр. 07-15026/2 
16 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. p. 

581. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Законот за 

основувањето и работењето одморалиштата (.,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/58), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет, сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДОТАЦИЈА ШТО СТОПАН-
СКА ОРГАНИЗАЦИЈА МОЖЕ ДА МУ ЈА ДАДЕ 
НА ОДМОРАЛИШТЕ ЗА НАМАЛУВАЊЕ ЦЕНИТЕ 

НА П А Н Г Л И С К И Т Е УСЛУГИ 
1. Стопанска организација може на одморали-

ште да му даде дотација за намалување на цените 
на пансионските услуги утврдени во смисла на 
членот 17 од Законот за оковувањето и работењето 
на одморалиштата во височина до 30°/о од така утвр-
дената цена. 

Дотацијата во смисла на претходниот став не 
може да биде Поголема од 250 динари по еден 
ПАНСИОН. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1958 година 

Бр. 12—15599/1 
17 јули 1958 година 

Белград 

582. 
"^пз основа на членот 2 оддел I под а) точка 16 

од Уредбата за пренесување работите во надлежност 
иа сојузните и републичките органи на управата 
(.»Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58) и чл. 43 и 45 
ол Уредбата за регулирање на односите во врска 
со располагањето со чистиот приход и со средства-
та па стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/58), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите, во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трудот, 
и? лпва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ИСПЛАТАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО ТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕ-
РИОД И ЗА НАЧИНОТ НД ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-
ЦИИ ЗА ИСПЛАТА ЧА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
1. Во Наредбата за исплатата на средствата за 

лични доходи во текот на пресметковниот период 

и за начинот на обезбедување на средствата на сто-
панските организации за исплата на личните дохо-
ди на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
27/58), во точката 2 на крајот од точката 19 место 
точката се става точка и запирка и се додава нова 
точка 20), која гласи: 

„20) на премиите на новинарите и на редакци-
скиот персонал на новинските издавачки претпри-
јатија, во вкупна височина од 20% од нивните та-
рифни ставови.4' 

2. Во точката 4 под 2) се брише текстот под в). 
3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 ', а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 12—15937/1 
21 јули 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работите 
на финансиите 

Држ а в ен потсекрета р, 
Зоран Полин, е. р. 

583. 
Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за 

катастарот на земјиштата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53 и 23/56, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 

НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 
1. Во Наредбата з«а измена на Наредбата За одо-

брување на скалите на катастарскиот приход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9^8) точката 1 се менува 
и гласи: 

„2. Скалите на катастарскиот приход ол прет-
ходната точка ќе се применуваат од 1 јануари 1959 
година, од кој ден престануваат да важат скалите 
m -катастарскиот приход по кои дотогаш е вршено 
оданочувањето на индивидуалните селскостопрнски 
производители и на обврзниците на земјанин«*1 " 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот дрн по 
објавувањето во „Службен лист на cf-т-т-рт« 

Бр. 13—15875/1 
19 јули 1958 година 

Белград 
Го застапува 

Државниот секретар за работите 
» на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е р 

584. 
Врз основа на членот 70 став 2 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите и рд Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА ОД 

РОДОТ НА 1959 ГОДИНА 
1. На задружните организации, земјоделските 

стопанства, селанските работни задруги и економи-
ите им се обезбедуваат гарантирани цени за житата 
од родот на 1959 година, и тоа: 

пченица — — — — — 36 дин. За 1 кг 
' р Ж _ ' _ — — — — 33 дин. за 1 кг 
2. Се обврзува Дирекцијата за исхрана да ги 

купува по цените од претходната точка сите ко-
личини на наведените жита од родот на 1959 година 
што задружните организации, земјоделските стопан-

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 
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ства, селанските работни задруги и економиите ќе 
к ги понудат заради продажба. 

3. Цените од точката 1 на оваа наредба важат 
за квалитетот определен во Наредбата за опреде-
лување цените за купување на ушур и уем („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 50/56, 32/57 и 16/58), франко 
вагон утоварна станица на продавачот, или франко 
магацин железничка станица на продавачот, или 
франко магацин на мелницата. 

4. Во цените од точката 1 на оваа наредба се 
засметани трошоците за складирање и чување на 
стоките од страна на стопанските организации од 
точката 1 во текот на првите 30 дена од денот кога 
според склучениот договор продавачот ќе и ги стави 
стоките на располагање на Дирекцијата за исхрана. 

5. Дирекцијата за исхрана и стопанските bpra-
низации од точката 1 на оваа наредба го регулираат 
по пат на договор прашањето за сроковите на пре-
земањето, на трошоците за складирање и сите дру-
ги услови околу испораката и преземањето на 
житата. 

6. Дирекцијата за исхрана може да овласти од-
делни стопански организации за нејзина сметка да 
вршат купување на жита во смисла на одредбите пд 
оваа наредба. 

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

Бр. 1339 1 
16 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Бцеце и., е. p. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37^55 
и 16/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ЗА ПРОМЕТ 

НА СУВИ СЛИВИ 
1. Земјоделските задруги, деловните сојузи, 

селскостопанските производ ите леки организации и 
трговските стопански организации можат да купу-
ваат односно да продаваат само сува слива што им 
одговара на условите пропишани со оваа наредба. 

2. Сувите сливи што се пуштаат во промет мо-
раат да бидат чисти, без туѓи примеси и не смеат 
да бидат мешани со стари сливи или со сливи од 
дру гп сорти. 

ггрге сливи мораат да произлегуваат од зрели, 
здрави есенски сливи цепачи, вид пожегача (ма-
џарка, бистрица), без суварци. 

Сувите сливи мораат да бидат добро сушени, 
без паћеници и од вишна влага, така да не се грут-
ка ат, под притисок на прстите да не се лепат и гр-
лушките да не се поместуваат лесно од месото. 

Процентот на влагата во сувата слива — ори-
гинал — не мож« да преминува: за стоката до 85 
парчиња повеќе од 28%, за стоката до 100 парчиња 
повеќе од 27%, а за стоката над 100 парчиња по-
веќе од 26%. 

Сувите сливи мораат да бидат без туѓа мири-
зма и вкус, непрегорени, неначадени, нескиселени 
и не смеат да бидат гнили, мувлосани или матира-
ти (без сјај). 

3. Сувата слива што се купува со цел за ната-
мошна преработка (етивирање) мора да биде опре-
мена во чиста амбалажа (вреќи, буриња, сандаци, 
кошеви и ел.), а при превозот мора да биде зашти-
тена со чисти покревки. 

4. На земјоделска задруга и стопанска органи-
зација рд точката 1 на о(ваа наредба што купува 
или продава сува слива противно на одредбите од 

оваа наредба, ќе се применат одредбите од членот 
92 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани, а на одговор-, 
ното лице во тие организации — одредбата од ста-
вот 4 на истиот член. 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден па 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 4677/1 
18 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет* 
Марјан Брецељ, е. р. 

586. 
Врз основа на членот 75ј од Уредбата »а тргова 

ската дејност и трговските претпријатија и дуќану 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 16/58), соју* 
зниот Државен секретаријат за работите на стокови 
титот промет, во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ДОГОВАРАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ 
ЗА СВЕЖА СЛИВА, СУВА СЛИВА И РАКИЈА 

ПРОИЗВЕДЕНА ОД СЛИВИ 
1. Главниот задружен сојуз на Југославија а 

должен во смисла на членот 75ѕ од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија ис 
дуќани по пат на договарање Да ги утврди најви-
соките цени по кои земјоделските задруги и други 
стопански организации можат да купуваат од ин-
дивидуалните производители свежа слива, суза 
слива и ракија произведена од сливи. 

2. Претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузната надворешно-
трговека комора, на Сојузната индустриска комора, 
на Сојузот на селскостопанско-шумарските комора 
на Југославија и на Главниот задружен сојуз на 
Југославија се должни во смисла на членот 75и од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани по пат на договарање да ги 
утврдат највисоките цени по кои стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет односно пре-
работка на селскостопански производи можат да 
купуваат од земјоделските задруги, деловните со-
јузи и селскостопанските производителот органи* 
зации свежа слива, сува слива и ракија произве-
дена од сливи 

3. Договорите од точ. 1 и 2 на оваа наредба 
треба да се извршат најдоцна до 1 август 1958 го-
дина. 

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

Бр. 4598/1 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Бренер е. р. 

587, 
Врз основа на точката 8 од Одлуката за евиден-

ција и контрола на цените на определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58 и 28/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на стоков-
ниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И 

КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Упатството за спроведување на Одлуката 
за евиденција и контрола на цените на определени 
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производи („Службен лист на ФНРЈ", бр, 7/58), по 
точката 13 се додаваат нови точки 13а, 136, 13в и 13г, 
кои гласат: 

„13а. Угостителските стопански организации од 
точката За од одлуката цените на пансионските 
услуги ќ ги доставуваат на републичката угости-
телска комора, и тоа: 

а) угостителските стопански организации што им 
даваат пансионски услуги на домашни и странски 
туристи — до крајот на август за туристичката се-
зона на наредната година, 

б) угостителските стопански организации што им 
даваат пансионски услуги само на домашни туристи 
— до крајот на јануари за туристичката сезона на 
истата година. 

136. Републичката угостителска комора е дол-
жна да му ги достави цените од претходната точка 
на Сојузот на угостителските комори на Југосла-
вија, и тоа: за угостителските стопански организации 
од претходната точка под а) најдоцна до крајот на 
септември, а за угостителските стопански организа-
ции од претходната точка под б) најдоцна до крајот 
на февруари. 

13в. Врз основа на податоците за цените од 
претходната точка Сојузот на угостителските ко-
мори на Југославија составува ценовници на пан-
си'онските услуги. 

Ценовникот на пансионските заслуги на угости-
телските стопански организации што им даваат лан-
сковски услуги на домашни и странски туристи 
Сојузот на угостителските комори на Југославија 
им го доставува на заинтересираните странски орга-
низации најдоцна до крајот на октомври за наред-
ната туристичка сезона. 

Ценовникот на пансионските услуги на угости-
телските стопански организации што им даваат 
пгп сионски .услуги само на домашни туристи Соју-
зот на угостителските комори на Југославија им го 
доставува на заинтересираните домашни организа-
ции најдоцна до крајот на март за туристичката 
сезона од истата година. 

13г. Кон известувањето за покачувањето на це-
лите Од точката 36 на одлуката угостителските 
'̂ Стопански организации се должни да i\ достават на 
републичката угостителска комора: 

а) пресметковна калкулација на цените на пан-
ђионските услуги пред покачувањето на цените и 
^пресметковна калкулација на цените врз која се 
Засновува покачувањето на цените. Кон калкула-
Зцијата треба да се даде образложение од кое ќе се 
Гледаат причините за покачувањето на одделни 
Елементи од кал кул аци јата; 

б) податоци за користењето на капацитетите во 
Изминатиот период на текуштата година и во истиот 
ћериод на минатата година, 

в) пресметка на приходите и расходите за изми-
натиот Период на текуштата година. 

Угостителска стопанска организација може по-
кра ј напред наведените податоци да поднесе и дру-
ги документирани податоци со цел за образложение 
ћа покачувањето на цените." 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
'објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"а 

Бр. 4594/1 
W јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

588. 
Врз основа на членот 8 од Уредбата за измени 

и дополненија на Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58), сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНОСТА НА ДОГОВОРЕНИТЕ 
ЦЕНИ ПО КОИ ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ КУ-
ПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД 

ИНДИВИДУАЛНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЗА 
ДРУГИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во смисла на одредбата на членот 75к од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
37/55 и 16/58), договорите за цените по кои земјо-
делските задруги ќе купуваат селскостопански про-
изводи од индивидуалните производители се за-
должителни и за стопанските организации што се 
занимаваат со промет односно преработка на селско-
стопански производи кога ги купуваат тие про-
изводи од индивидуални производители. 

Одредбата од претходниот став се однесува како 
на купувањето на селскостопански производи преку 
откупни станици и собирани, така и на купувањето 
на пазари. 

2. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4593/1 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

, за работите на стоковниот промет, 
Марјан Вредел., е р. 

589. 
Врз основа на членот 24 од Законот за регули-

рање платниот промет со странство (Девизниот за-
кон) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46, 3/49 и 
56/51), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИСПЛАТАТА (ТРАНСФЕРОТ) НА ПЕНЗИИТЕ 
НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ ЗА ВРЕМЕ НА 

ПРЕСТОЈОТ ВО СТРАНСТВО 
1. На уживателите на пензии што привремено 

или постојано престој ува ат во странство може да им 
се исплатува пензијата во валута на онаа земја во 
која престојуваат. 

2. Дозначувањето (трансферот) на пензиите во 
странство ќе се врши само во особено оправдани 
случаи по претходно одобрение од сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите цени, на предлог од Сојузниот завод за 
социјално осигурувања, во секој одделен случај 
дали постојат оправдани причини за дозначување 
на пензијата во странство. 

3. Уживателите на пензија му поднесуваат ба-
рање за дозначување на пензијата во странство на 
околискиот завод за социјално осигурување кој им 
ја исплатува пензијата. 

Околискиот завод за социјално осигурување 
барањето за дозначување на пензијата во стран-
ство со потребната документација му го доставува 
на Сојузниот завод за социјално осигурување, кој 
по секој Одделен случај му доставува свој предлог 
со предметните списи на сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, 

4. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 11—5203/2-58 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е р. 
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590, 
Врз основа на членот 224 став 3 од Законот за 

работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНА-
ТА ПРЕСМЕТКА НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РА-
БОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Стопанската организација е должна при ме-
сечната исплата на личниот доход да му предаде 
на работникот писмена пресметка на личниот 
доход, 

II. Писмената пресметка на личниот доход на 
работникот ги содржи следните податоци: 

1) фамилијарно име, татково име и родено име 
на' работникот; 

2) занимање, работно место и стручна спрема 
потребна за вршење на работите на работното место; 

3) назив на стопанската организација и на де-
ловната единица (одделение, погон, работилиште и 
ел.) во која работникот работи; 

4) месец за кој се врши исплатата и реден број 
од платниот список по кој работникот го прима ли-
чниот доход; 

5) часови за кои е пресметан личниот доход: 
а) часови поминати на работа; 
6) од тоа прекувремени часови; 
в) часови што работникот не ги поминал на ра-

бота, а за ни»з е пресметан надоместок на личниот 
доход на товар на средствата на стопанската орга-
низација; 

б) личен доход на работникот по сите работи 
искажан во вкупен износ; 

7) личен доход на работникот од точката 6 
искажан по одделни основи: 

а) според тарифниот став и другите основи утвр-
дени во тарифниот правилник на стопанската ор-
ганизација (по единица производ, според прометот, 
и ел.) пресметан по време и ефект, а искажан по-
себно без износот на име зголемување за прекувре-
мената работа и посебно само во износ на зголему-
вањето за прекувремената работа; 

б) според премиските и други слични основи 
според кои личните доходи се утврдуваат независно 
од времето поминато на работа; 

в) според основот на општото учество во распо-
делбата на средствата за лични доходи над личниот 
доход според тарифните ставови или други основи 
утврдени во тарифниот правилник на стопанската 
организација; 

г) според основот на надоместокот на личниот 
доход пресметан за часовите за време на отсуству-
в а њ е ^ на работникот од работа кој се исплатува на 
товар на средствата на стопанската организација; 

д) според основот на личните примања што 
сочинуваат посебна основица за пресметување на 
придонесот за бзчдетите од личниот доход (надоме-
сток за одвоен живот, теренски додаток и други 
ако бидат воведени); 

0 според основот на личните примања на кои не 
се плаќа придонес за буџетите од личниот доход 
(надоместок наместо личниот доход за првите 7 
дема неспособност за работа, износ на странска ва-
лута што му се исплатува на укрцаниот персонал 
во речниот и поморскиот сообраќај според одред-
бите од членот 34 точка 4 од Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците, на-
грпдгѕ на членовите на службата за спасување за 
га ечење на пожар, за работа на спасување во ру-
дарските јами и за вежби на четите за спасување 
во рудниците предвидени по одредбите од членот 
54 ст. 1 и 2 од истиот закон); 

8) одбивки искажани вкупно и поединечно по 
видовите, и тоа: 

а) придонес за буџетите од личниот доход на 
работниот?; 
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б) дополнителен придонес за буџетите од ли-
чниот доход на работниците; 

в) придонес за социјално осигурување и придо-
нес за станбена изградба, во еден износ; 

9) запирања искажани во вкупен износ и пое-
динечно по видови (исплатени аконтации, отплати; 
на кредитот, судски забрани, алиментации, дисци-ч 
плински парички казни и други запирања); 

10) нето износ што го прима работникот 
Нето износот што го прима работникот се иска-

жува во писмената пресметка како разлика меѓу 
вкупниот износ на примањата и вкупниот износ на 
одбивките и запирањата. 

III. Писмената пресметка на личниот доход со 
податоците од точката II под 5 до 10 на ова упатство 
може да биде изведена на самиот плик ако личниот 
доход му се предава на работникот во плик, на по-
себна лента, на посебен образец или на исечок од 
платниот список. 

Писмената пресметка на личниот доход на по-
себна лента или на исечок од платниот список пе 
мора да ги содржи називите на одделни рубрики 
туку само нивните редни броеви. Називите на ру-
бриките од лентата или од исечокот од платниот 
список со редните броеви стопанската организација 
е должна да им ги објави на работниците на табла 
или на друг начин на кој ги објавува своите одлуки 
или известувања. 

IV. Стопанската организација не е должна да 
дава писмена пресметка при исплатата на аконта-
ции во текот на месецот. 

V. Со влегувањето во сила на ова упатство пре-
станува да важи Упатството за содржината и фор-
мата на писмената пресметка на исплатените плати 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/57). 

VI. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 06—1903/1 
8 јули 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

591, 
Врз основа на членот 350 од Законот за ра-

ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 
и 26/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАБОТАТА НА ОКОЛИСКИОТ АРБИТРАЖЕН 

СОВЕТ 
1. Околискиот арбитражен совет за одлучувања 

за спорните прашања во врска со правилниците за 
работните односи и со тарифните правилници на 
стопанските организации се состои од претседател 
и 4 члена. 

Претседателот може да има заменик, 
Претседателот на арбитражниот совет и него--

виот заменик ги именува од Својата средина на-
родниот одбор на околија на заедничка седница на 
почетокот на секоја година, а најдоцна до 15 ја-« 
нуари. 

Соодветната комора и околискиот синдикален 
совет на почетокот на секоја година, а најдоцна до 
крајот на јануари предлагаат список на свои прет-
ставници за членови на околискиот арбитражен 
совет и списокот му го доставуваат на органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен 
за трудот и работните односи. 

2. Претседателот чна арбитражниот совет опре-* 
делува членови на советот од предложениот списо« 
на арбитрите за секој одделен случај, со тоа што 
за член на советот не може да биде именуван член 
на работниот колектив на стопанската организација 
чиј правилник е спорат 
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При определувањето на членови на арбитра-
жниот совет претседателот е должен да вода сметка 
претставници на комората во советот да бидат ра-
ботници од стопанската гранка односно дејност на 
која & припаѓа стопанската организација чиј пра-
вилник е спорен, односно претставници на околи-
скиот синдикален совет да бидат од соодветниот 
струкове« синдикат,. 

3. Околискиот арбитражен совет има запи-
сничар. 

Должноста на записничар ја врши службеник 
на органот на управата надлежен за трудот и ра-
ботните односи на околискиот народен одбор што 
ќе го го определи старешината на тој орган. 

Записничарот врши и други административно-
стручни работи и тоа при својата редовна дол-
жност. 

4. Околискиот арбитражен совет води уписник, 
кој ги содржи следните податоци: реден број; ден 
на приемот; назив (фирма) на стопанската органи-
зација чиј правилник за работните односи односно 
тарифен правилник се донесува; кратко означување 
на содржината на одлуката на арбитражниот совет; 
ден на отпремата на предметот, 

Околискиот арбитражен совет има свој печат и 
штембил, со следниот текст: околиски арбитражен 
совет, со назначување на седалиштето на советот. 
Во средината на печатот односно штембилот се 
наоѓа државен грб. Ако има повеќе арбитражни 
совети, треба да се внесе ознака: први, втори ити. 
совет. 

5. Предлогот на правилникот за работните од-
носи на кој општинскиот синдикален совет односно 
комисијата на соборот на производителите на оп-
штинскиот народен одбор не ќе даде согласност, од-
носно тарифниот правилник за кој не е постигната 
согласност меѓу работничкиот совет, заедничката 
комисија на обата собира на општинскиот народен 
одбор и општинскиот синдикален совет — стопан-
ската организација му го доставува во срок од 8 
дена на околискиот арбитражен совет преку секре-
таријатот за трудот и работните односи на околи-
скиот народен одбор. 

Предлогот на спорниот правилник за работните 
односи односно тарифниот правилник му се доста-
вува на околискиот арбитражен совет со потребните 
објасненија, а особено во поглед на спорните пра-
шања. Примениот предмет се заведува во уписни-
кот и му се предава на претседателот на советот. 

6. Околискиот арбитражен совет решава во не-
давна седница. 

Претседателот на околискиот арбитражен совет 
го определува денот и часот кога ќе се одржи сед-
ницата. 

Ако е заради донесување правилна одлука 
потребно присуство на претставник на стопанската 
организација чиј правилник е спорен, како и на 
претставници на органите и организациите што ја 
оспоруваат вредноста на правилникот, претседа-
телот на околискиот арбитражен совет ќе одреди 
расправа и на неа ќе ги повика овие претставници. 

Покрај тоа претседателот на околискиот арби-
тражен совет може да презема и други дејствија 
и мерки што се неопходни за донесување на пра-
вилна одлука. 

Стопанските организации, општинскиот народен 
сјДбор и синдикалниот Орган се должни на околи-
скиот арбитражен совет да му ги даваат бараните 
податоци. 

7. Членот на арбитражниот совет што е спре-
чен да дојде на седницата е должен да го извести 
благовремено за тоа претседателот на советот. 

Ако на закажаната седница на околискиот ар-
битражен совет не дојде член на арбитражниот 
совет, претседателот ќе определи од листата на ар-
битрите друго лице во согласност со одредбите' од 
точката 2 на ова упатство. 

Ако на закажаната расправа не дојдат сите 
' или одделни од заинтересираните странки во спо-

рот, советот ќе реши дали ќе ја одложи расправата 
или за спорното прашање ќе одлучува без нивно 
присуство. 

8. За текот на седницата односно на распра-
вата на околискиот арбитражен совет се води за-
писник. Во записникот се внесува особено: ден, 
месец и година кога е одржана седницата; имиња 
и презимиња на претседателот и на членовите на 
советот; означување на- стопанската организација 
чиј правилник за работните односи односно тарифен 
правилник се разгледува; имиња и презимиња на 
присутните претставници на органите што учеству-
вале во донесувањето на правилниците за работ-
ните односи односно на тарифните правилници; 
фактите што се важни за донесувањето на одлука; 
одлука за правилникот за работните односи односно 
за тарифниот правилник. 

Записникот го потпишуваат претседател:;?, пле-: 
новите на советот и записничарот. 

9. Околискиот арбитражен совет е должен сво 
јата одлука да ја донесе и писмено да ја изработи 
во срок од 8 дена од денот на одржаната седница. 
Одлуката ја потпишуваат претседателот на советот 
и записничарот. 

Одлуката на околискиот арбитражен соврт е 
конечна. 

Писмената одлука на околискиот арбитражен 
совет се прилага кон правилникот за работните од-
носи односно кон тарифниот правилник и е нивни 
составен дел. 

10. Правилникот за работните односи односно 
тарифниот правилник околискиот арбитражен 
совет му го доставува со својата одлука на органот 
на управата надлежен за трудот и работните од-
носи на околискиот народен одбор, кој е должен 
правилникот и одлуката да и ги достави на сто-
панската организација и со одлуката на арбитра-
жниот совет во препис да ја извести комисијата 
на соборот на производителите односно општински-
от народен одбор и синдикалниот орган. 

11. Се додека околискиот арбитражен совет не 
ја донесе својата одлука, органите што учествувале 
во донесувањето на правилникот за работните од-
носи односно на тарифниот правилник можат до-
полнително да се спогодат за неговата содржина, 
за што се должни да го известат околискиот арби-
тражен совет. 

12. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 05—1661/1 
12 јули 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

592. 
Врз основа на членот 9 оддел И од Уредбата 

за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМАТИВИТЕ ЗА УПО-
ТРЕБА НА ОПРЕДЕЛЕНО ДРВО ВО СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА И ВО ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Максималната потрошувачка на режана граѓа 
од иглолисници во станбена изградба на 1 м2 гра-
дежна површина по кат може да изнесува, и тоа: 

1) за станбени згради во градовите и индустри-
ските центри: 

а) за приземни згради 0,090 м8/м2 

б) за згради од 1—2 ката 0,085 м*/м2 

в) за згради од 3 и повеќе катови 0,065 м3/м2 

2) за станбени згради во селата: 
а) за приземни згради 0,140 м3/м2 

б) за згради на кат 0,120 м8/м2^ 
в) за згради од 2 и повеќе кабови 0,090 м3/ма 
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Во наведените количини влегува сета граѓа од 
иглолисници, режана или^ тесана, употребена за 
предметната изградба, со тоа што за оплатите да 
се смета Уз и за скелињата 1/20 од вкупно употре-
бената количина граѓа. 

Меѓукатните конструкции, како и надвратни-
ците и натпрозорниците од нормални димензии на 
станбените згради во градовите и во индустриските 
центри, треба да се изработуваат од монтажни еле-
менти. \ 

Во проектите на станбените згради мора да 
биде искажана спецификацијата на режаната граѓа 
од иглолисници за секоја позиција на работите по-
себно, како и количината на потрошената режана 
граѓа од иглолисници на 1 м2 градежна површина. 

2. Во производството на сулфитна целулоза тре-
ба да се употребуваат најмалку 20°/о целулозно дрво 
од меки лис јари и бука, а во производството на 
дрвесина — најмалку 20% целулозно дрво од меки 
лис јари, со тоа што за одделни видови производство 
односно технолошки процес секретаријатот на ре-
публичкиот извршен совет за индустрија може да 
пропише тој најмал процент -да биде поголем или 
помал. 

3. Одредбите од точката 1 на ова решение ќе 
се применуваат само на новоградбите за кои до-
говорот за проектирање ќе се склучи по влегува-
њето во сила на ова решение, како и на новоград-
бата на станбени згради од членот 5 на Уредбата 
за градежното проектирање со чија изградба ќе се 
отпочне по влегувањето во сила на ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила петнаесеттиот 
ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1782 
12 јули 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

Сергеј Крајгер, е, р. 

593. 
Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Зако-

нот за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на Југо-
словенските железници, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски и од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите донесува 

Р Е Ш Е Н И Е -
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕ-
СНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Во Тарифата :.а превоз на патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југословенските же-
лезници, што е напечатена во издание на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници, а 
која важи од 1 март 1957 година, во членот 22 се 
вршат следните измени и дополненија: 

1. Во точката 1 на крајот од ставот 2 се додава 
нова реченица, која гласи: „Као лица под ц) сма-
трају се и чланови уже породице живих ратних 
војних инвалида I и II групе у сваком случају, а 
инвалида од III до VII групе укључиво ако ови ин-
валиди поред инвалидните примају инвалидски до-
датак." 

Ставот 4 се менува и гласи: 
- „Породицу чине законита жена, брачна и ван-

брачна деца, усвојеници, пасторчад и храњеници — 
до навршене 16 године живота, односно ако су на 
школовању -т- до краја прописаног редовног шко-
ловања али најдаље до навршене 25 године живота, 
а ако су неспособни за привређивање — за све вре-
ме док та неспособност траје, под условом да је не-
способност наступила пре навршене 16 односно 25 
године живота." 

По ставот 4 се додава нов став 5, кој гласи: 
„Изузетно од одредаба предњег става, као члан 

породице сматра се и ванбрачна жена погинулог, 
умрлог или несталог лица, којој је признато право 
на породичну инвалиднину у смислу прописа чле*-
на 8 Закона о ратним војним инвалидима." 

2. Во точката 2 ставот 1 се менува и гласи. 
„Својство инвалида и група доказује се, поред 

објаве за вожњу, и инвалидским решењем или ин-
валидском књижицом (инвалидска исплатна књи-
жица, здравствена књижица, упут у здравствену 
установу)" 

3. Во точката 5 по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„На бесплатан превоз пратиоца имају и инва-
лиди од II до X групе укључиво, као и остали у ж и -
ваоци инвалидских права, када путују бесплатно, 
под условом да надлежни лекар јавне здравствена 
службе, лекарска комисија или здравствена устано-
ва издају оверену писмену потврду да је потребан 
пратилац за време путовања За децу до навршене 
14 године, када путују бесплатно, сматра се да је у 
сваком случају потребан по^тилаи за време путо-
вања в 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
4. Точката 7 се менува и гласи: 
„7 Као доказ да лице путује ради стицања или 

коришћења инва лирских ппава служи објава (узо-
рак 5), који издаје Секретаријат Савезног извршног 
већа за социјалну политику и комунална питања 
— Управа за инвалидска и борачка питања или 
органи које ова одреди, односно објава (узорак 6), 
коју издаје Државни секретаријат за унутрашње 
послове или органи Народне милиције које овај 
одреди.11 

5. Точката 9 се менува и гласи: 
„9 Ако инвалид или које друго лице из тачке 

1 путује са пратиоцем, у заглављу објаве за бес-
платну вожњу мора се уписати белешка: „Има пра-
во на пратиоца" и то оверити жигом и потписом из-
даваоца. 

Ако инвалид I групе предаје на бесплатан пре-
воз инвалидска колица, у заглављу објаве за бе-* 
сплатну вожњу мора се уписати белешка: „Има* 
право на бесплатан превоз колица" и то оверити: 
жигом и потписом издаваоца. У случају да се инва-
лидска колица превозе без инвалида (на оправку 
или са оправке), надлежни орган инвалидске за-* 
штите упутиће о томе писмени захтев отправио^ 
железничко} станици. 

За пратиоца издаје се посебна објава у којој 
мопају бити уписани летини подаци пратиоца, а у 
рубтжпи „Нил, путовања" реч „пратилап" и пре-
зиме и име инвалида односно лин а које прати 

Птзатилап има право на бесплатан нпевоз и када 
путује по инвалида односно липе које прати или се 
враћа пошто их је отпратио У овом случају у обја-
ви се мофа поред наведеног уписати белешка: „Пу-
тује сам у одласка" или „Путује сам v повратку" и 
то оверити жигом и потписом издаваоца. Пратилац 
који је допратио инвалида односно липе које прати, 
мора одмах по силаску са воза да овери објаву код 
шефа упутне станице (заменика), јер у противном 
иста ир важи за бесплатан повратак 

Када пратилац путује сам има право на 2 ра-
зред " 

6. Во точката 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„15 Повластица се користи на основу инвалид-« 

ске књижице вожње, коју издаје Секретаријат Са-* 
везног извршног већа за социјалну политику и ко-
мунална питања — УггоаЕа за инвалидска и борачка 
питања, односно Државни секретаријат за унутра-
шње послове или од њих одређени органи. Пуно-* 
важне су и књижице вожње издате раније од Вр-
ховне инвалидске комисије. Савета за народне) 
здравље и социјалну политику Владе ФНРЈ, Мини-
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старства унутраид^их послова Владе ФНРЈ или од 
њу/ овлашћених органа." 

7. Во точката 18 ставот 1 се менува и гласи: 
„18 Повластица се користи на основу објаве 

(узорак 7), коју издаје Секретаријат Савезног извр-
шног већа за социјалну политику и комунална пи-
тања — Управа за инвалидска и борачка питања 
или органи које ова одреди." 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
ГДЈЖ бр. 140-27/58 

23 јули 1958 година 
Белград 

Генерална дирекција на Југословенските 
железници 

Претседател 
на Управниот одбор, 
Петар Стошмќ, е. p. 

Генерален директор, 
Благоје Богавац, с. р. 

594. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 

Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
' вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 

телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р К II! Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД НА ЧЕТИРИСТО-
ПЕ^ЕСЕТГОДИШНИНАТА ОД РАЃАЊЕТО НА МА-

РИН ДРЖИК 
На 10 август 1958 година ќе се пушти во оптек 

пригодна поштенска ма^га од 15 динари по повод 
четиристопедесетголишнин^та од раѓањето на Ма-
рин Држиќ, дубровничкиот поет и комедиограф. 

Сликата на марката, во темнокафеава боја, ја 
прикажува Онофриевата чешма во Дубровник со 
фигура од една театарска пиеса од Марин Држиќ 
и сончан часовник стилизиран со маската на тра-
гедијата и комедијата (симболи на театарот). На 
левиот раб на марката вертикално е отпечатено на 
кирилица „Југославија", а на десниот, исто така 
вертикално, со помали букви на латиница: „Марин 
Дожиќ 1508—67", додека ознаката на вредноста е 
во долниот десни агол на марката — сб во црна 
боја. Сликата на марката со текстот е печатена на 
сивкасто тонирана хартија. 

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важи неограничено време. 

Бр. 09-9508/1 
16 јули 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Го заменува Генералниот директор 

Помошник, 
Владимир Шеик, е. р. 

595. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

ГРОМОБРАНСКИ МАТЕРИЈАЛ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Громобрани. Водоводи. Материјал. У-
патства за употребата —- — — JUS N. В4.901 

Громобрани. Фаќалки — — —- — JUS N. В4.902 
Громобрани. Држач на фаќалка — JUS N. В4.903 
Громобрани. Држач на прстенест вод JU1S N.B4.904 
Громобрани. Уводници за покрив — JUS N. В4.905 
Громобрани. Заптивен лив — — — JUS N. В4.906 
Громобрани. Стегалки за фаќалка — JUS N. В4.&07 
Громобрани. Стегалки за олук — — JUS N. В4.908 
Громобрани. Затезник за водови на 

зградите со мек покрив -г- — — JUS N.B4.909 
Громобрани. Дрвен столб за водови 

на зградите со мек покрив — — JUS N. В4.910 
Громобрани. Обе^ница за сливник — JUS N. В4.914 
Громобрани. Обемница за цевки — JUS N. В4.915 
Громобрани. Приклучна столица — JUS N. В4.916 
Громобрани. Опфатница —• — — JUS N. В4.917 
Громобрани. Потпорки за вод на по-

кривот за прицврстување на 
сртниците — — — — — JUS N. В4.920 

Громобрани. Потпорки за вод на по-
кривот за прицврстување пред 
покривање — — — — — — JUS N. В4.921 

Громобрани. Потпорки за вод на по-
кривот, за покриви покриени со 
ќерамида и за дрвени бараки — JUS N. В4.922 

Громобрани. Потпорки за вод на по-
кривот за покриви од шкрилец — JUS N. В4.923 

Громобрани. Потпорки за водови — JUS N. В4.925 
Громобрани. Потстрејни носачу за 

водови на зградите со мек покрив JUS N. В4.930 
Громобрани. Затезни носачи за во-

дови на зградите со мек покрив JUS N. В4.931 
Громобрани. Приклучница Раздвој-

т е — — — — — — — JUS N. В4.932 
Громобрани. Т-парчиња за проодни 

т р к а л е с т жици — — — — — JUS N. В4.933 
Громобрани. Украсни парчиња за 

проодни тркалести жици — — JUS N. В4.934 
Громобрани. Т-парчиња за проодни 

ленти — — — — — - : — JUS N. В4.935 
Громобрани. Украсни парчиња за 

проодни ленти — — — — — JUS N. В4.936 
Громобрани. Спојки — — — — JUS N. В4.937 
Громобрани. Земни уводници — — JUS N. В4.940 
Громобрани. Цевкасти уземјувачи — JUS N. В4.942 
Громобрани. Држач на водови за 

правоаголно крстосување на во-
дови на зградите со мек -покрив JUS N. В4.949 

Громобрани. Држач на водови за 
косо крстосување на водови на 
зградите со мек покрив — — — JUS N. В4.950 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

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

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 октомври 1958 година. 

Бр. 15—3275 
14 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Биберовиќ, е. р. 
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596. 
Брз основу на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", 6pi 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ДРВЕН 

ЈАГЛЕН 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Дрвен јаглен — — — — — JUS D. В9.020 
2. Наведениот југословенски стандард е објавен 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 октомври Г958 година 

Бр. 06—3276 
14 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

597. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) 
и членот 6 од Уредбата за југословенските стан-
дарди, за сојузните прописи за квалитетот на про-
изводите и за производителите спецификации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната 
комисија за стаБтдардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОКОТ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МЕТЕ ИНКИТЕ 
НАВОИ ИЗДАНИЕ 1952 ГОДИНА, И ЗА НИВНАТА 
ЗАМЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ ЗА 
МЕТРИЧКИТЕ НАВОЈ! ИЗДАНИЕ 1958 ГОДИНА 

1. Се ставаат вон сила следните југословенски 
стандарди за метричките навои донесени со Ре-
шението за донесување југословенските стандарди 
за навои („Службен лист на ФНРЈ", бр, 21/52): 

издание 1952 
Навои — Дефиниции и ознаки 

на поимите — — — — — — JUS M.BO.OOl 
Навои — Преглед и означување JUS М.ВО.ООЗ 
Метрички навОи — Преглед — JUS М ВО.ОИ 
Метрички навои ред А од 1 до 

150 мм —. Основни вредности — — JUS М.В0.012 
Метрички навои ред В од 1 до 

•150 мм — Основни вредности — — JUS М В0.013 
Метрички навои ред Ц од 8 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М ВО 014 
Метрички навои ред Д од 24 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М В0.015 
Метрички навои ред Е од 35 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS МВ0.016 
2. Југословенските стандарди наведени во прет-

ходната точка престануваат да важат на 30 сеп-
тември 1958 година. 

3. Југословенските стандарди поброени во точ-
ката 1 од ова решение се заменуваат со нови ју-
гословенски стандарди с?о следните називи и ознаки: 

издание 1958 
Навои — Дефиниции и ознаки 

на поимите — — — — — — JUS M.BO.OOI 
Н^јзои — Преглед и означување JUS М.ВО.ООЗ 
Метрички навои — Преглед — JUS M.BO.Oll 
Метрички навои ред А од 1 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М.В0.012 
Метрички навои ред В од 1 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М.В0.013 
Метрички навои ред Ц од 8 до 

150 мм —, Основни вредности — — JUS М.В0.014 
Метрички навои ред Д од 12 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М.В0.015 
Метрички навои ред Е рд 24 до 

150 мм — Основни вредности — — JUS М.В0.016 
4. Југословенските стандарди од точката 3 на 

ова решение се објавени во посебно издание на 
Сојузната комисија за стандардизација, кое е со-
ставен дел од ова решение. 

5. Овие југословенски стандарди влегуваат во! 
сила на 1 октомври 1958 година. 

Бр. 12—3278 
14 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузнава комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р* 

598. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло« 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИСПИ« 

ТУ В АЊЕ НА ДРВОТО 
1 Во издание на Сојузната комисија за стандард 

диза ција се донесуваат следните стандарди: 
Испитување на дрвото. Утврдување 

големината на затегнувањето — JUS. D.A1.049 
Испитување на дрвото. Утврдување 

големината .на берењето — — JUS. D.A1.050 
Испитување на дрвото. Притисна 

цврстотија вертикално на дрвните 
влакна — — JUS. D.A1.0511 

Испитување на дрвото. Затезна цвр-
стотија вертикално на дрвните 
влакна — — — — — — — JUS D.A1.052 

Испитување на дрвото. Сметнувачка 
цврстотија во правецот на дрвните 
влакна JUS. D.A1.053 
2 Наведените југословенски стандарди се обја-

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

3. Овие југословенски стандарди влегуваат в<* 
сила на 1 октомври 1958 година. 

Бр. 06—3277 
14 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандард изациј а, 

инж. Славољуб Виторовић е. Р* 
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599. 
Врз основа на точката II од Одлуката за утвр-

дување на подрачјата на окружните и околиските 
јавни обвинителства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/56), Сојузното јавно обвинителство донесува 

Јр Е Ш Е И т F 
ЗА ДЕНОТ НА ПОЧЕТОКОТ СО РАБОТА НА О-

КРУЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО 
МЛАДЕНОВАЦ 

Окружното јавно обвинителство во Младеновац 
ќе почне со работа на 15 јули 1958 година. 

П. бр. 256/58 
10 јули 1958 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 

Бранко Д. Јеврегаовиќ, е. р. 

600. 
Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата 

за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 81/56), а со согласност од Сојузниот 
извршен совет, Управниот одбор на Југословен-
ската инвестициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОЦЕН-
ТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ 
ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИТЕ ШТО СЕ 
ФИНАНСИРААТ ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
1. Во Одлуката за процентите на учеството на 

инвеститорите во трошоците на инвестициите што се 
финансираат од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58) 
во точката I став 3 под 8 се додава нова одредба 
под г), која гласи: 

,,г) за механизација за изведување на работи 
на изградба на аутопатот Љубљана—Загреб 5°/о." 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
О. бр. 524 

11 јули 1958 година 
Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор, 
Аугустин Папиќ, е. р. Никола Минчев, е. р. 

601. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за из-

мени и дополненија на Уредбата за трговската деј-
ност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 
од Наредбата за договорањето за цените по кои 
стопанските организации ќе купуваат селскостопан-
ски производи од задружните и селскостопанските 
производител ски организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на Сојузот на 
трговските комори на Југославија, на Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југослави-
ја, на Сојузната надворешнотрговска комора, на 
Сојузната индустриска комора и на Главниот за-
дружен сојуз на Југославија постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
РАСТЕНИЈА И ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОВЛА-
СТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КОН-
ТРАХИРААТ, ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ 
ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 1959 ГОДИНА 

I. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија, на Соју-
зната надворешнотрговска комора, на Сојузната 

индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на Југославија, на состанокот одржан на 16 јули 
1958 година во Сојузот на трговските комори на Ју -
гославија, се здоговорија: 

А) Највисоките цени, по кои стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет и преработка 
на индустриски растенија можат да купуваат инду-
стриски растенија од земјоделските задруги, делов-
ните сојузи и селскостопанските производи гелски 
организации во 1959 година, да бидат, и то:г 

1) за шеќерна репка — — — до 5-Г:ѓ дин. 
2) за сончоглед — — — — „ 50.— „ 
3) за соја — — — — — — „ 55.--. Ј> 
4) за маслодајна репка — — 65.— »» 
5) за рицинус — ,, 93.— 
6) за афионско семе — — — „ 8 7 . - „ 
7) за ленено семе — - — — — „ 78.— „ 
8) за тиквини семки — . — « 58.— и 
9) за пиварски јачмен — јарок 42.— „ 

10) за пиварски јачмен — озимен . 39.— м 
Овие цени се подразбираат за 1 кг франко ма-

гацин, вагон, шлеп или друго превозно средство од 
местото на продавачот по избор на купувачот, за 
просечниот квалитет вообичаен во прометот 

В) Подрачја на кои фабриките за шеќер ќе 
контрахираат, откупуваат или набавуваат шеќерна 
репка во 1959 година да бидат, и тоа: 

1. Фабриката за шеќер .Бачка' ' — Врбас: 
а) околината Врбас, освен општината Црвенка, 

местата Лил ар во општината Кула и местото Са-
вино Село во општината Врбас. Општината Руски 
Крстур по меѓусебна сг* столба со фабриката за ше-
ќер Црвенко: 

б) околината Нови Сад, освен ош ти*.« ито Бачка 
Паланка и Бач. Општината Пивнице по меѓусебна 
спогодба со фабриката за шеќер Црвенка; 

в) општините Фекетиќ и Ловќенач од околијата 
Бачка Топола; 

г) општината Нови Бечеј и местото Тараш во 
општината Кумане од око ли јата Зрењанин; 

2. Фабриката за шеќер — Првенка: 
а) околиите: Сомбор, Суботица и Сента; 
б) општините Бачка Паланка и Бач од околи-

јата Нови Сад. Општината Пивнице по меѓусебна 
спогодба со фабриката за шеќер „Бачка" — Врбас; 

в) општините: Бачка Топола, Бајша. Мали Иѓош, 
Пачир, Стара Моравица и Чантавир од околината 
Бачка Топола; 

г) општината Црвенка, местото Липар во оп-
штината Кз^ла и местото Савино Село во општината 
Врбас од околијата Врбас. Општината Руски Крстур 
по меѓусебна спогодба со фабриката за шеќер 
„Бачка" — Врбас од околијата Врбас; 
3. Комбинатот на прехранбената индустрија „Сер-

во Михаљ" — Зрењанин: 
а) околијата Зрењанин, освен општината Нови 

Бечеј и местото Тараш во општината Кумане; 
б) околијата Кикинда; 

4. Комбинатот за шеќер и вриења „Димитрије Ту-
цовић' — Белград: 
а) околиите Белград и Ваљево; 
б) околијата Панчево, освен општините Падина, 

Јарковац, местото Селеуш во општината Алибунар 
и местото Јаношнк во општината И ланца; 

в) околијата Младеновац, освен местото Мала 
Плана во општината Смедеревска Паланка; 

г) општината Дебрц од околијата Шабац; 
д) општините Умчари и Азања од околината 

Смедерево; 
ѓ) општините: Купиново, Нови Сланкамен, Ста-

ри Бановци и Шимановци од околината Сремска 
Митровица; 
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5. Фабриката за шеќер — Ку при ја: 
а) околиите: Пожаревац, Крагуевац, Светоза-

рево, Крушевац и Чачак; 
б) око лиј ата Смедерево, освен општините Аза-

ња и Умчари; 
6. Фабриката за шеќер „Борис Кидрич" — Купања: 

а) НР Босна и Херцеговина; 
б) околиите: Нова Градишка, Славонски Брод и 

Славонска Пожега; 
в) општината Моровиќ, како и местата Клинци, 

Адашевци и Батровци во општината Шид од око-
л н а т а Сремска Митровица; 

г) општините: Нијемци, Оток, Оро лик, Д р е н о в -
ци, Церна, Иванково, Стари Микаловци, Жупања, 
Винковци, како и местата Плача и Товарник во 
општината Товарник од околијата Винковци; 

7. Фабриката за шеќер и кандити — Осиек: 
а) општините: Бобота, Илок,, Маркушица, Ву-

ковар и Товарник, освен местата Плача и Товар-
ник, местата Нуштар, Цериќ и Јармина во општи-
ната Винковци — од око ли јата Винковци; 

б) општините Доњи Михрљац и Шљивошевци 
од око лиј ата Нашице; 

в) општините: Бизовац, Даљ, Дрење, Ернести-
ново, Гор јане, Семељци, Валпово, Осиек Горњи 
Град, Осиек Доњи Град, Чепин, освен местата Чока 
и Мрзовиќ и општината Таково, освен местата Пи-
шкоревци, Будровци и- Мрзовиќ — од околијата 
Осиек; 

г) околијата Вршац, освен општините Банатски 
Карловац, Локве и Уљма; 

д) општините: Јарковац и Падина. Местото Се-
леуш во општината Алибунар и местото Јаношик 
во општината Иланџа — од околија** Панчево; 

ѓ) општината Шабац, освен општината Дебрц; 
е) општините: Велики Радници, Мачванска Ми-

тровица, Ириг, Врдник, Пеќинци, Платичево, Пу-
тници, Рума, Хртковци и Суботиште. Местата Рав-
н»е, Засавица, Ноќаи, Ноќајски Салаш и Раденко-
виќ во општината Сремска Митровица — од околи-
јата Сремска Митровица; 

ж) околиите: Бјеловар, Дарувар и Крижевци; 

8. Фабриката за шеќер „Беље" — Брањин Врх: 
а) око ли јата Нашице, освен општините Доњи 

Михољац и Шљивошевци; 
б) околиите: Вировитице, Копривница, Вара-

ждин и Чаковец; 
в) општините: Батина, Бели Манастир, Дарда 

и Кнежеви Виногради. Местото Чокадинци во оп-
штината Чепин — од околната Осиек; 

г) општините: Војка, Голубинци, Ердевик, Ин-
дија, Кузмин, Кукујевци, Мартинци, Нова Пазова, 
Стара Пазова, Чалма, Сремска Митровица, освен 
местата Равње, Ноќаи, Ноќајски Салаш, Засавица и 
Раденковић како и општината Шид, освен местата 
Адашевци, Клинци и Батровци — од око ли јата 
Сремска Митровица; 

9. Фабриката за шеќер во изградба — Битола: 
подрачјето на НР Македонија. 
В) Подрачја на кои фабриките за масло ќе кон-

трахираат, откупуваат или набавуваат маслодајки 
во 1959 година да бидат, и тоа: 

1. Фабриката за масло „2 Октобар" — Зрењанин! 
а) околиите: Кикинда, Зрењанин, Вршац и Пан-

чево; 
б) општината Крњача од околијата Белград. 
Подрачјата определени под а) и б) важат за 

сите маслодајки и за рицинус; 
Г. Фабриката за масло „Домака" — Врбас: 

а) околиите: Бачка Топола, Нови Сад, Врбас, 
Сента и Суботица; 

б) општините: Војка, Инѓија, Нова Пазова, Ста-
ра Пазова, Нови Сланкамен и Стари Бановци — од 
околијата Сремска Митровица; 
3. Фабриката за масло — Загреб: 

а) НР Хрватска освен општините: 
— Бабина Греда, Левањска Варош, Славонски 

Шамац и Врпоље — од око лиј ата Славонски Бр&дЈ 
— Маркушица, Дреновци и Ж у п а њ а — од око-

л н а т а Винковци; 
— Батина, Бели Манастир, Чепин, Даљ, Дарда, 

Дрење, Таково, Ернестиново, Гор јани, Кнежеви Ви-
ногради, Осиек Горњи Град, Осиек Доњи Град н 
Семељци — од око ли јата Осиек; 

б) во Н Р Босна и Херцеговина околиите: При-
едор и Бихаќ; 

в) во НР Србија: 
— око ли јата Сремска Митровица, освен општи-

ните Војка, Инѓија, Мачванска Митровица, Нова 
Пазова, Нови Сланкамен, Стара Пазова и Стари 
Бановци; 

— општините: Земун, Нови Белград и Сурчин 
— од око ли јата Белград; 
4. Фабриката за масло — Брчко: 

а) околиите: Брчко, Добој, Тузла и Бања Лука; 
б) општините Жупања и Дреновци — од око-

л н а т а Винковци; 
в) општините Славонски Шамац и Бабина Гре-

да — од околијата Славонски Брод; 
5. Фабриката за масло — Чепин: 

а) околијата Осиек, освен општините Валпово 
и Бизовац; 

б) општините а Варош и Врпоље — од 
околијата Славонски Брод; 

в) општината Mapirvntnna од околијата Вин-
ковци; 
в. Фабриката за масло „Дунавка" — Велико Гра-

диште: 
околијата Пожаревац; 

7. Масларинцата на фабриката „Мерима" — Кру-
шевац: 

а) околиите: Крушевац, Светозарево, Младено-
вац и Смедерево; 

б) општините Бараево, Гроцка, Обреновац, Ри-
пањ и Умка — од околната Белград; 

8. Фабриката за масло „Милан Зечар" — Урошевац? 
а) Автономната Косовско-метохиска Област; 
б) околиите: Прокупље, Краљево, Чачак, Кра -

гуевац, Лесковац, Врање и Ваљево; 
в) општините: Владимирци, Коцељево, Дебрц, 

Драгиње и Доње Црниљево — од околијата Шабац; 
г) општината Мачванска Митровица од околи-

јата Сремска Митровица: 
9. Фабриката за масло „Велес" —'Титов Велес: 

а) НР Македонија; 
б) околиите: Ниш, Пирот, Заечар и Неготин; 

10. Фабриките за масло Вир — Домжале и Бри-
тоф — Крањ: 

околијата Шабац, освен општините Владимир-
ци, Коцељево, Дебрц, Драгиње и Доње Црнољево, 
по меѓусебна спогодба; 
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11. Фабриката за масло „Ољарна* — Љубљана: 
а) ФНРЈ, освен околиите Зрењанин, Вршац, 

Панчево и Кикинда, за семе од рицинус; 
б) откупот на ленено и конопово семе ќе го 

врши оваа фабрика на целата територија на ФНРЈ; 

12. Фабриката за масло — Словенска Бистрица: 
околиите Мурска Собота, Цеље и Марибор; 

13. Фабриките за масло Фрам, Вараждин, Подрав-
ска Слатина, Чаковец и Дару вар: 
за присобирана и откуп на тиквини семки на 

целата територија на ФНРЈ по меѓусебна спогодба, 
со тоа што во случај на потреба со овие работи да 
можат да се занимаваат и други фабрики за масло, 
за што ќе одлучува Управниот одбор на Здруже-
нието на прехранбената индустрија на Југославија. 

71. Овој договор е задолжителен врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58). 

1TI. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-3340 
19 јули 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските комори 

на Југославија 
Секретар, 

Ристо Бајалски, е. р. 
За Сојузот на селескостопанско-
шумарските комори на Југославија 

Секретар, 
инж Јордан Блажевски, е. р. 

Зз Сојузната индустриска комора 
Генерален секретар, 

инж. Звонко Морин, е. р. 
За Сојузната надворешнотргозска 

комора, 
др Милан Алексиќ, е. р. 

За Главниот задружен сојуз на 
Југославија 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 

Одобрува: 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Општиот закон за 
школством), објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/58, се потпаднале грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 
1. Во членот 47, втора алинеја, во четвртиот и 

петтиот ред, наместо „стручно-практичното и тео-
риското" треба да стои „стручното практично и те-
ориско". 

2. Во членот 87, втора алинеја, во вториот ред, 
наместо „повремени" треба да стои „современи". 

3. Во насловот на третиот дел наместо „учили-
штата" треба да стои „училиштето". 

4. Во членот 102, став 2 во четвртиот ред, да се 
бришат зборовите „и класниот совет", а во прет-
последниот ред наместо „учествуваат" треба да 
стои „учествува". 

5. Во членот 169, став 3 во третиот ред, наме-
сто „советот" треба да стои „советите". 

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 22 
јули 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за измени 
и дополненија на Законот за работните односи, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58, се 
поткраднала грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕШЕ ? \ ПА 

ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Во членот 8, став 3, во 7 и 8 ред наместо „чле-

нот 176 став 2, членот 176а став 1 точ. 4 и 5" треба 
да стои „членот 176а став 1 точ. 4 и 5 и Лав 2". 

Од Сојузната народна скупштина. Белград. 16 
јули 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за основу-
ва њето и работењето на одморалиштата, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58, се потераднала 
грешка, та се дава 

И С П Р А В F А 
НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВУ ВАШЕТО И РАБОТЕ-

НОТО НА ОДМОРАЛИШТАТА 
Во членот 24. во третиот ред, во заградата, на-

место „5/54" треба да стои „47/54". 
Од Сојузната народна скупштина. Белград, 16 

јули 1958 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по пред-
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО КАНАДА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО КАНАДА 

I 
Се отповикува 
Обрад Цицмил од должноста извонреден и 

оиолномошен амбасадор на ФНРЈ во Канада. 

И 
Се назначува 
Милорад Милановиќ, досегашен амбасадор во 

Државниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во 
Канада. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 17 
18 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

» 



Страна 828 — Број зи СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 30 јули 1958 

Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ" излезе од печат 

Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 26 

„СИСТЕМ АНАЛИТИЧКЕ ПРОЦЕНЕ РАДНИХ 
МЕСТА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА" 

кој е составен дел од Наредбата за извршуваше 
анализа и степеноваше во постапката за проценка 
на работните места во стопанските организации во 
областа на сообраќајот („Службен лигт на ФНРЈ", 
бр. 26/58). 

Изданието е дадено во латиница. 

Цена 90 динари. 
Порачки прима Комерцијално™ одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Крал»евиќа 
Марка бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30. 

— 811 

— — — 814 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

574, Уредба за организацијата и работата на 
сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи и за општите начела за 
организација на органите на внатрешни-
те работи во народните републики — — 801 

575 Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за градежното проектирање — — 807 

578 Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за градењето — — — 

577 Уредба за дополнение на Уредбата за 
земјоделските задруги — 

578. Наредба за плаќање данок на промет на 
моторни возила, машини, уреди, направи, 
инструменти и слични производи — — 814 

579. Наредба за измени и дополненија на Спи-
сокот на селскостопанските машини, 
справи и уреди на кои се однесува ре-
гресот — — — — — — — — — 815 

580 Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за давање заеми без конкурс за 

чнабавка на определена опрема — — — 818 
\ 

581./Наредба за височината на дотација што 
^стопанска организација може да му ја 

даде на одморалиште за намалување це-
v пите на пансионските услуги — — — 817 

582.! Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за исплатата на средствата за 
лични доходи во текот на пресметковниот 
период и за начинот на обезбедување на 
средствата на стопанските организации 
за и с т а т а на личните доходи на работ-
ниците — — — — — — — — 817 

583 Наредба за измена на Наредбата за одо-
брување на скалите на катастарскиот 
приход — — —. — — — — — — 817 

58^ Наредба за гарантираните цени на житата 
од родот на 1959 година — — — — 817 

585 Наредба за определување условите за 
промет на суви сливи — — — — — 818 

5Вђ Наредба за задолжително договарање за 
цените за свежа слива, сува слива И ра-
' тја произведена од сливи — — ~ 818 

587. Упатство за дополненија на Упатството 
за спроведување на Одлуката за евиден-
ција и контрола на цените на определени 
производи — — — — — — — — 

588. Упатство за задолжителноста на догово-
рените цени по кои земјоделските задру-
ги купуваат селскостопански производи од 
индивидуални производители и за други-
те стопански организации — — — — 

589. Упатство за исплатата (трансферот) на 
пензиите на уживателите на пензии за 
време на престојот во странство — — 

590./Упатство за формата и содржината на 
писмената пресметка на личниот доход 
на работниците на столарските органи-
зации — — — — — — — — — 

591. Упатство за работата на Околискиот ар-
битражен совет — — — — — — 

592. Решение за определување нормативите за 
употреба на определено дрво во станбена 
изградба и во производство на определе-
ни производи — — — — — — — 

593. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југосло-
венските железници — — — — — 

594. Решение за пуштање во оптек на пригод-
на марка по повод на четиоистопедесег-
годишнината од раѓањето на Марин Др-

595. Решение за југословенските стандарди за 
громобрански материјал — — — — 

596. Решение за југословенскиот стандард за 
дрвен јаглен — — — — — — — 

597. Решение за престанокот на важењето на 
југословенските стандарди за метрички-
те навои издание 1952 година, и за нивна-
та замена со југословенски стандарди за 
метричките навои издание 1958 година — 
Решение за југословенските стандарди за 
испитување на дрвото — — — — — 
Решение за денот на почетокот со работа 
на Окружното јавно обвинителство во 
Младеновац — — — — — 

600. Одлука за дополнение на Одлуката за 
процентите на учеството на инвеститори-
те во трошоците на инвестициите што се 
финансираат од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд — — — — — 

601. Договор за највисоките цени на инду-
стриските растенија и за подрачјата на 
кои овластените стопански организации 
ќе контрахираат, откупуваат или наба-
вуваат индустриски растенија во 1959 го-

Исправка на Општиот закон за школството 
Исправка на Законот за измени и дополненија 

на Законот за работните односи 
Исправка на Законот за (исковувањето и ра 

ботењето на одморалиштата — — — -

598. 

599. 

818 

819 

819 

820 

820 

821 

822 

823 

823 

824 

824 

824 

— 825 

825 

825 
827 

— 827 

827. 
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