
Среда, 19 ноември 1958 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 46 ГОД. XIV 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Устав-
ниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ЗБОРНИК НА СОЈУЗНИ 

ПРОПИСИ 
1. Сите сојузни закони И други сојузни про-

писи објавени во „Службен лист на ФНРЈ" ќе е? 
средат и ќе се објавуваат во посебното званично из-
дание — Зборник на сојузни прописи (во натамо-
шниот текст: Зборник), 

2. Во Зборникот ќе се печатат од порано доне-
сените прописи, во целина текстовите на сите соју-
зни прописи што се во сила. 

Во Зборникот ќе бидат назначени и прописите 
што повеќе не се во сила, како и оние прописи на 
народните републики со кои се извршуваат важеч-
ките сојузни прописи. 

3. Зборникот ќе се печати во три изданија: на 
српскохрватски јазик — екавски и со латиница, на 
словенечки јазик — со латиница и на македонски 
јазик — со кирилица. 

4. Со работите на редакцијата на Зборникот ра-
ководи Уредувачки одбор, чии што членови име-
нува Сојузниот извршен совет. 

За организирањето и за вршењето на сите 
стручни, административни, финансиски и други ра-
боти во врска со редакцијата на Зборникот се гри-
жи главниот уредник на Зборникот, кого што го 
именува секретарот за законодавство и организа-
ција во Сојузниот извршен совет. 

5. Уредувачкиот одбор дејствува во состав на Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за зако-
нодавство и организација. ф 

Уредувачкиот одбор ги врши особено следните 
работи: 

— го утврдува распоредот на градивото што ќе 
се печати во Зборникот, по групи, и ја врши подел-
бата на градивото на книги и свески; 

— ги прегледува и одобрува за печатење тек-
стовите што ги подготвуваат редакторите, заедно 
со забелешки и со регистар; 

— го определува начинот на излегувањето на 
Зборникот; 

— ја утврдува техничката форма на изданијата; 
— склучува договор за издавање и печатење со 

Новинската установа „Службен лист на Федератив-
на Народна Република Југославија" (во натамошниот 
текст: „Службен лист на ФНРЈ"). 

По прашањето кои сојузни прописи се во сила, 
Уредувачкиот одбор може во спорни случаи да бара 
мислење од Правниот совет на Сојузниот извршен 
совет. 

Уредувачкиот одбор работи на седници. 
6. Главниот уредник на Зборникот ги подготвува 

материјалите за седниците на Уредувачкиот одбор, 
ги извршува неговите заклучоци, ги организира си-
те работи во врска со редакцијата на Зборникот и 
ги потпишува сите ат ти во впгча со работењето 
околу редакцијата на Зборникот. 

Административно-техничките и другите работи 
кои според нивната природа не може даг ги врши 
главниот уредник, по барање од главниот уредник 
ги вршат службениците на Секретаријатот на Соју-
зниот изврше« совет за законодавство и организа-
ција што ќе ги определи секретарот за законодав-« 
ство и организација во Сојузниот извршен совет* 

Секретарот за законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет може, по потреба, да име-
нува и помошник на главниот уредник на Збор-
никот. 

Сите материјали во врска со редакцијата на 
Зборникот, како и другите акти од работењето околу 
редакцијата .на Зборникот, се чуваат во посебна 
архива на Уредувачкиот одбор во состав на Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за зако-
нодавство и организација. 

7. Финансиската и комерцијалната служба во 
врска со издавањето на Зборникот ќе ја врши „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" врз основа на договорот што 
го склучува Уредувачкиот одбор со „Службен лист 
на ФНРЈ". 

„Службен лист на ФНРЈ" ќе го води финансии 
gkoto работење на Зборникот на одвоена сметка. 

8. Сите трошоци околу издавањето на Зборни-
кот се покриваат од цената на Зборникот. 

Цената на сите изданија на Зборникот е един-
ствена. 

Цената на Зборникот ја утврдува Сојузниот 
извршен совет врз основа на калкулациите и тро-
шоците на сите изданија на Зборникот, што ги 
предлага „Службен лист на ФНРЈ". 

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 365 
11 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. ро 

791. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени на јагле-
нот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), а во со--
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за индустрија, сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈА-
ГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ГИ ФОРМИРААТ СЛО-

БОДНО ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 
1. По исклучок од одредбите од тон. 1 и 2 на 

Одлуката за определување на највисоките прода-
жни цени на јагленот, се определува да можат да 
ги формираат слободно продажните цени на ја-
гленот: 

1) Рудникот на мрк јаглен, Забу ков ица; 
2) Рудниците на јаглен, метали и неметали, 

Сињј 
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3) Стубичките јагленокоп^ Тугоница, и тоа само 
за јагленот од погоните: Вучак I, Вучак II и Сед-
нице. 

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

Бр. 6487/1 
29 октомври 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, с. р. 

792. 

Bi)3 основа на членот 3 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за јавните службеници 
(.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/58) и членот 54 
од Уредбата за платите на техничкиот персонал и 
на помошните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58), Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ И ЏА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА 
ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

1. Во врска со зголемувањето на платите на 
службениците, техничкиот персонал и помошните 
службеници од 1 октомври 1958 година, не треба 
да се донесуваат нови решенија, освен за персона-
лот што работи на одржување на чистотијата. 

За персоналот што работи на одржување на 
чистотијата новата плата треба да се определи со 
ново решение, а за службениците и другиот технич-
ки персонал и помошните службеници треба само 
на постојните решенија да се констатира колку из-
несува новата плата од 1 октомври 1958 година, и 
тоа да се завери со печатот и потписот од старе-
шината на органот, установата или организацијата, 
односно од службеникот кого што тој ќе го опре-
дели. 

2. Додатокот за посебните услови на работата 
за техничкиот персонал запослен на бродовите за 
управни цели (член 15 од Уредбата за платите на 
техничкиот персонал и на помошните службеници), 
надоместокот за ненсрмирано работно време на во-
зачите на моторни возила (член 20 од уредбата) и 
посебниот додаток на другиот технички персонал 
(член 38 од уредбата), определени со решенија во 
проценти од платата до 1 октомври 1958 година 
треба од тој ден да се определат со поединечни ре-
шенија во фиксни месечни износи или во износи 
по час, со тоа нето износите, на така определените 
додатоци и надоместоци да бидат во височината на 

$ нето износите на додатоците и надоместоците што 
техничкиот персонал ги примал пред зголемува-
њето на платите од 1 октомври 1953 година. 

Додатоците и надоместоците од претходниот 
став во иднина треба да се определуваат со поеди-
нечни решенија во фиксни износи (месечни или по 
час) во границите на процентот утврден од страна 
на надлежниот орган. 

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

Бр. 06-18631/1 
17 ноември 1958 година 

Белград 

Секретар 
за општа управа, 

Војо Билаловиќ, е. р. 

793. 

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за 
пренесуваше ^работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58), а по предлог на Соју-
зното јавно обвинителство, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за правосудни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКРУ-
ЖНОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО МУРСКА 

СОБОТА 

1. Подрачјето на Окружното јавно обвинител-
ство во Мурска Собота го опфаќа подрачјето на 
Окружниот суд во Му река Собата. 

2. На подрачјето на Окружното јавно обвини-
телство во Мурока Собота постојат околиските јав-
ни обвинителства во Мурска Собота и Љутомер кои 
се издвојуваат од подрачјето на Окружното јавно 
обвинителство во Марибор. Подрачјата на ое :е 
околиски јавни обвинителства се определени со 
Одлуката за утврдување подрачјата на окружните 
и околиските јавни обвинителства („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56). 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 731 
31 октомври 1958 година 

Белград 
Секретар 

за правосудни работи, 
Никола Срзентић, е. р. 

794. 

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57), Сојузниот завод за статистика донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ЗАПОСЛЕНИТЕ 

ЖЕНИ 

1. Со цел за испитување на животните услови 
на зашилените жени, во текот на декември 1958 
година ќе се изврши во одбраните градови според 
методата на мостри анкета за запослените жени. 

2. Бидејќи изборот на запослени жени ќе се 
врши меѓу работничките и службеничките, запосле-
ни во стопански организации, установи и надлештва, 
и дека анкетирањето ќе се спроведува на работното 
место на кое работи жената избрана за спроведу-
вање на анкетата, тоа стопанските организации, 
установите и надлештвата се должни во с£ да им 
помогнат на анкетарите за да се спроведе правилно 
оваа анкета. 

3. Со подготвителните дејствија^организирањето 
и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Со-
јузниот завод за статистика, кој ќе ги пропише и 
потребните обрасци и упатства. 

4. Трошоците за спроведување на оваа анкета 
ќе се подмируваат од средствата предвидени во 
претсметката на Сојузниот завод за статистика за 
1958 година. 

5. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 08—9654/1 
5 ноември 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, е. р. 
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У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ЈАПОНИЈА ћ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ЈАПОНИЈА 

I 
Се отповикува 
Лазар Латиновиќ од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Јапонија. 

II 
Се назначува 
Др Франц Кос, досегашен извонреден и опол-

номошен амбасадор на ФНРЈ во Швајцарија, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Јапонија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
v У. бр. 29 

7 ноември 1958 година 
Белград 

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

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ШВАЈЦАРИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ШВАЈЦАРИЈА 

I 
Се отповикува 
Др Франц Кос од должноста на извонреден и 

ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Швајцарија. 

И 
Се назначува 
Др Словен Смодлака, досегашен шеф на Прото-

колот на Претседателот на Републиката со звањето 
амбасадор, за извонреден и ополномогчен амбасадор 
на Федеративна Народна Република Југославија во 
Швајцарија. 

ТИ 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 30 
8 ноември 1РГ-Д година 

Белград 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 27 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/53), Сојузниот из-: 
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕ-

ШНИ РАБОТИ 
За државен потсекретар во Државниот секре-

таријат за надворешни работи се назначува Вељко 
Миќуновиќ, досегашен амбасадор на ФНРЈ во 
Москва. 

Б. бр. 69 
13 ноември 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 29 од Уредбата за фондо-
вите за кадрите во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/57), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из*: 
вршел совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58)* 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА КАДРИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
I. С& менува досегашниот состав на Управниот 

одбор на Сојузниот фонд за кадрите во с^рпан«: 
ството, така што во Управниот одбор да се имену* 
ваат, и тоа: 

1. Крсте Црвенковски, член на Сојузниот извр*: 
шен совет; 

2. Раковиќ Првослав, директор на претпријатие 
ето „Црвена застава" во Крагуевац — кој се име-
нува по предлог од Сојузната индустриска комораЈ 

3. Андрејевиќ Горѓе, секретар на Здружението 
на југо слов енските железари — кој се именува по 
предлог од Сојузната индустриска комора; 

4. Томиќ Станко, дирекор на Рудникот за ја-
глен во Крека — кој се именува по предлог од Со-
јузната индустриска комора; 

5. Брили инж. Марјан, секретар на Сојузната 
градежна комора — кој се именува по предлог од 
Сојузната градежна комора; 

6. Атанацковиќ Спасоје, секретар на Сојузната 
сообраќајна комора — кој де именува по предлог од 
Сојузната сообраќајна комора; 

7. Кртолица Војин, директор на претпријатието 
„Хемпро" во Белград — кој се именува по предлог 
од Сојузната надворешнотрговека комора; 

8. Фај фар Тоне, член на Извршниот совет на 
НР Словенка и ппетгс^трл на Сојузот на занает- _ 
ниските комори на ФНРЈ — кој се именува по 
предлог од Сојузот на занаетчиските комори на 
ФНРЈ; 

9. Поповиќ инж. Војин, секретар на Сојузот на 
селскосто<панско-шумарските комори на Југославија 
— кој се именува по предлог од Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на Југославија; 

10. Поповиќ Славко, член на Управниот одбор 
на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ — кој 
се именува по предлог од Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ; 

11. Радованов^ Димитрије, член на Претседа-
телството на Управниот одбор на Сојузот на уго-
стителските комори на ФНРЈ — кој се именува по 
поедлог од Сојузот на угостителските комори на 
ФНРЈ; 

12. Бајалица Димитрије, член на Претседател-
етвото на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ — кој 



Страна 1044 — Број 46 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 19 ноември 

се именува по предлог од Главниот задружен со-
јуз на ФНРЈ; 

13. Павловиќ ѓорѓе, член на Претседателството 
на Централниот совет на Сојузот н£ синдикатите 
па Југославија — кој се именува Ш предлог од 
Централниот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославија; 

14. Медан Саво, претседател на Синдикатот на 
работниците и службениците на градежната инду-
стрија и на градежништвото на Југославија и член 
на Претседателството на Централниот совет на Со-
јузот на синдикатите на Југославија — кој се име-
нува по предлог од Централниот совет на Сојузот 
на синдикатите на Југославија; 

15. Јемуовиќ Родољуб, помошник секретар за 
просвета и култура во Сојузниот извршен совет; 

16. Томашевиќ Стана, помошник секретар за 
трудот во Сојузниот извршен совет; 

17. Јелин Боривоје, заменик директор на Соју-
зниот завод за стопанско планирање; 

18. Хан .инж. Стјепан, директор на Сојузниот 
завод за продуктивност на трудот; 

19. Вујовиќ инж. Владимир, претседател на Со-
ветот за стручно образование на кадрите на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трудот; 

20. Крахтис инж. Ѓорге, секретар на Настав-
ниот совет во Советот за просвета на НР Србија; 

21. Степановиќ др Вранко, началник на Одде-
лението за фондовите во сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите; * 

22. Крнета Бранко, советник во Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за просвета и култура; 

23. Јаегер инж. Алфред, директор на Сојузниот 
центар за образование на раководните кадри во 
стопанството. 

II. Во Управниот одбор на Сојузниот фонд за 
кадрите во стопанството влегуваат и претседате-
лите на републичките фондови за кадрите во сто-
панството. 

Б. бр. 70 
13 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател^ 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

С О Д Р Ж И Н А ! 
Страна 

790. Решение за издавање Зборник на соју-
зни прописи — — — — — — — 1041 

791. Наредба за определување на рудниците 
на јаглен што можат да ги формираат 
слободно продажните цени на јагленот 1041 

7'92. Упатство за спроведување на Законот за 
измени и дополненија на Законот за ј ав -
ните службеници и на Уредбата за ' из -
мени и дополненија на Уредбата за пла* 
тите на техничкиот персонал и на помо-
шните службеници — — — — — — 1042 

793. Решение за утврдување на подрачјето на 
Окружното јавно обвинителство во Мур-
ска Сабота — — — — — — — — 1042 

794. Решение за извршување анкета за зашт-
едените жени — — — — — — — 1042 

П о к а н а з а п р е т п л а т а н а 

I. С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА Ф Н Р Ј З А 1 9 5 9 Г О Д И Н А 
Врз основа на решението на СИС, P. п. бр, 364 од 10 ноември 1958 
година, претплатата на Службен лист на ФНРЈ за 1959 година изне-
сува 2.000 динари за еден примерок, а за странство 3.000 динари 1 ' 1 ' I \ 

Претплата се прима само за цела година а се уплатува на жиро сметката 101-11 кај фи-
лијалата на Народната банка на ФНРЈ во Белград. 1 ЗА 

Ва чековната или вирманската уплатница треба да се напише: 
а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта и број на поштенскиот 

фах (ако го има); 
б) претплатен број од адресата на која се прима весникот. 
Ако претплатата се уплатува за повеќе примероци, и тоа треба да се означи; ако прет-

платата се уплатува за повеќе установи, тогаш да се наведат и адресите на кои треба да се 
праќа весникот; ако претплатата се праќа исто времено за весникот, списанија или посебни из-
данија, треба точно да се означи на име што се праќаат парите. 

КОГА ПРЕТПЛАТАТА СЕ ПОЛАГА ПРВПАТ. ДА СЕ НАЗНАЧИ: 
„НОВ ПРЕТПЛАТНИК 

Кон Службен лист на ФНРЈ бр. 45/58 приложена е чековна уплатница. За претплатни-
ците што примаат повеќе примероци чековната уплатница беше ставена во примерокот на кој 
е залепена адресата. 

АКО ПРЕТПЛАТАТА НЕ СЕ ОБНОВИ ДО 25 ДЕКЕМВРИ, ИСПРАЌАЊЕТО НА ВЕСНИ-
КОТ КЕ СЕ ЗАПРЕ ОД 1 ЈАНУАРИ 1958 ГОДИНА. 

II. ДОДАТОЦИТЕ НА СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
1) „МЕЃУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" изнесува 1.300 динари, а за 

странство 2.200 динари; 
2) „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" изнесува 400 динари, а за странство 800 динари. 
Претплатата се уплатува како и за Службен лист на ФНРЈ, на жиро сметката 101-11. 

1—30 


