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135. 
Врз основа на членот 70 точка 3 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските прегори јавија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 1/57) 
и членот 3 под а) точка 5 алинеја 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ РУД-
НИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН ЌЕ ГО ПРОДАВААТ ЈАГЛЕ-

НОТ ВО II ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА 
I. Рудниците на јаглен се должни при догово-

рањето на испораката на јаглен за II тримесечје на 
1957 година со договорањето да го опфатат своето 
целокупно производство на јаглен во тоа триме-
сечје, освен оние количини што им се потребни за 
сопствена потрошувачка. 

П.'Потрошувачите на јаглен можат со рудни-
ците на јаглен да договораат испорака на оние 
количини јаглен што им се потребни во П триме-
сечје на 1957 година за редовна потрошувачка и за 
ваше. 

Заради создавање запаси потрошувачите на ја-
глен можат да ги договараат со рудниците на јаглен 
оние количини јаглен што им се потребни во нор-
малните услови за работа 

Потрошувачите на јаглен што според природата 
на работата во II тримесечје на 1957 година не ќе 
работат со полн капацитет или воопшто не ќе ра-
ботат, можат да договараат со рудниците на јаглен 
испораки на јаглен заради создавање потребни за-
неси што ќе се трошат во подоцнежен период. 

ЈЦ. Рудниците на јаглен се должни: првенствено 
да склучуваат договори за испораки на јаглен со 
Претпријатието во изградба „Вискоза", Лозница, а 
во поглед на јагленот годен за работа на гасгенера-
тори — со потрошувачите што таков ,јаглен трошат 
за ^генератори , 

IV. Договорањето на испораките на јаглен за II 
тримесечје на 1957 година ќе се врши од 10—25 март 
1957 година, со тоа што првите два дена ќе се врши 
само договорам^ на испораки на гасгенераторски 
јаглен наменет за употреба во гасгенератори. 

V. Дирекцијата за суровини е должна да се 
грижи за извршувањето на оваа наредба. 

Дирекцијата за суровини може со свое решение: 
1) да нареди одделни рудници на јаглен да се 

должни да склучуваат договори за испорака со 
определени корисници; 

2) да' ги намалува веќе договорените количини 
на јаглен ако поради недостиг на јаглен не можат 
да се намират потребите н?' одделни корисници чија 
работа е од значење за стопанството или за снаб-
дувањето на населението; 

3) да определи, одделни рудници на јатлен да 
се должни со определени корисници првенствено 
да извршат ^отворање на испораки на јаглен. 

Налогот во смисла на претходниот став Дирек -
цијата за суровини може да го даде и по телеграф-
ски или телефонски пат, но е должна најдоцна во 

срок од три дена од денот на таквиот налог да до-
стави и свое писмено решение. 

VI. Против решението од претходната точка 
може да му се изјави жалба на Државниот секре-
таријат за работи на стоковниот промет во срок од 
петнаесет дена од денот на доставувањето на реше-
нието. 

VII. Органите на здружените стопански органи-
зации (коморите и здруженијата), службите на Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана и пазаришните инспекторати се должни на 
Дирекцијата за суровини да и достават на нејзино 
барање потребни податоци и предлози со цел ѕ а 
правилно спроведување на оваа наредба. 

VIII. По барање од Дирекцијата за суровини 
рудниците на јаглен се должни на истата да И до-
ставуваат извештаи за количините јаглен што во 
текот на договорањето ги бараат потрошувачите, з а 
договорените количини, како и за производството, 
испораките и ззпасите. 

По барање од Дирекцијата за суровини потро-
шувачите на јаглен се должни да И доставуваат 
извештаи за состојбата на испораките и на запасите 
на јаглен. 

Сроковите за доставување на извештаите од 
претходните ставови на оваа точка, како и обра-
сците на извештаите, ги определува Дирекцијата 
за суровини. 

IX. Решенијата на Дирекцијата за суровини до-
несени во смисла на оваа наредба се задолжителни 
за стопанските организации на кои се однесуваат. 

х : Ако поради решението н а Дирекцијата за су-
ровини до-несено во смисла на точката V на оваа 
наредба стопанската организација не може да ги 
изврши договорните обврски спрема поодделен со-
договорач, ќе се смета дека до неизвршување на 
договорот дошло поради виша сила. 

XI. Рудникот на јаглен што не ќе склучи до-
говори за целокупното производство од И триме-
сечје на 1957 година иако за истото постои побару-
вачка, рудникот на јаглен што не ќе постапи спо-
ред решението од Дирекцијата за суровини од точ-
ката V на оваа наредба, како и стопанската органи-
зација — потрошувач и рудникот на јаглен што не 
ги доставуваат во пропишаниот срок извештаите 
според одредбата од точката VIII на оваа наредба, 
ќе се казнат според одредбите од членот 92 став 1 
точка 3 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани, а одговорното лице 
во тие организации според одредбата од ставот 4 на 
истиот член. 

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

Вр. 1516 
1 март. 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Маријан Брецељ, с. р, 
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136. 
Врз основа на точката V од Одлуката за иско-

ристување на главните и споредните производи на 
шумите и шумските земјишта во сопствена режија 
од страна на шумските стопанства, шумариите и 
дирекциите на шумите („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/56), во врска со членот 2 оддел I под а) точ-
ка 40 алинеја 15 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/56), а во согласност со Секретаријатот за селско 
стопанство и шумарство на Сојузниот извршен со-
вет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ИСКОРИСТУ-
ВАЊЕ НА ГЛАВНИТЕ И СПОРЕДНИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА ОД СТРАНА 

НА ШУМСКИТЕ СТОПАНСТВА 
1. Шумските стопанства, с у м а р н и т е и дирек-

циите на шумите (во натамошниот текст: шумските 
стопанства) во својата работа се придржуваат за 
начелата на работењето по стопанска сметка ил,и за 
начелата на работењето по претсметка или и за 
едните и за другите начела. 

Според начелата на работењето по стопанска 
сметка шумските стопанства работат кога искори-
стуваат главни и споредни производи на шумите и 
на шумските земјишта, а според начелата на ра-
ботењето по претсметка — кога вршат служба за 
подигање, одгледува и заштита на шумите. 

2. Како искористување на шумите во сопствена 
режија од страна на шумските стопанства се под-
разбира секое редовно сечење на дрвја (чисто, пре-
бирно и сите фази на оплодни сечења) со цел за 
нивна преработка или непосредна употреба, како и 
претходните сечења што се вршат со цел за про-
редување или санитарна заштита на шумите, 

Санитарните сечења на дрвја што се вршат со 
цел за заштита на шумите од поборници, како и 
ресурекционите сечења, исто така спаѓаат во иско-
ристување на шумите во сопствена режија, ако 
Шумското стопанство се занимава со експлоатација 
на шуми во сопствена режија во смисла на претход-
ниот став. Ако шумското стопанство не се занимава 
со експлоатација на шуми во сопствена режира, ту-
ку се занимава само со работи на подигање, одгле-
дување и заштита на шумите, тогаш и овие сечења 
спаѓаат во работење по претсметка. 

3 Шумското стопанство ги определува постој-
ните односно оснива нови самостојни погони што ги 
искористуваат главните и споредните производи на 
шумите и на шумските земјишта во сопствена ре-
жија на стопанството. 

4. Ако шумското стопанство искористува главни 
и споредни производи на шумите и на шумските 
земјишта во сопствена режија, односот меѓу шум-
ското стопанство и самостојните погони што го вр-
шат ова искористување се регулира со правилата 
на шумското стопанство, во смисла на прописите со 
кои се регулирани односите меѓу претпријатијата и 
погоните, 

5. Заедничките трошоци на шумското стопан-
ство што работи и по претсметка и по стопанска 
сметка, а кои не можат непосредно да се распоредат 
на односните работења, се распоредуваат на делот 
што се однесува на работењето по пресметка ж на 
делот што се однесува на работењето по стопанска 
сметка, сразмерно со платите што непосредно го то-
варат работењето по претсметка и со платите укал-
кулирани во цената на чинењето на производите и 
услугите по стопанска сметка (искористување на 
шум?'те и на шумските земјишта во сопствена ре-

Делот од заедничките трошоци од претходниот 
став што се однесува на работењето според начелата 
на стопанската' сметка, натаму се дели на дел што 
му одговара на искористувањето на производите на 
шумите и на шумските земјишта непосредно од 
страна на стопанството и на дел што му одговара 
на искористувањето на производите на шумите и на 
шумските земјишта преку секој самостоен погон 
посебно. Оваа делба се врши сразмерно со укалку-
лираните плати на изработкава. 

6. Шумските стопанства што искористуваат 
главни и споредни производи на шумите и на шум-
ските земјишта во сопствена режија го утврдуваат 
вкупниот приход и ја вршат неговата расподелба 
за оваа дејност според одредбите од главите I—V 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56). 

7. Пред издвојувањето на сојузниот данок на 
добивка и на законските обврски од добивката, во 
смисла на точката 6 од ова упатство, претходно се 
покриваат настанатите загуби во поодделни само-
стојни погони на шумското стопанство. 

ж 8. Ова упатство ,влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист и а ФНРЈ". 

Бр. 9564 
1 март 1957 година 

Белград 
Државен секретар , 

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

137. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

Р Е И Г Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА КЛЕШТИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Клешти ковачки на заб ен и - — ЈТЈЅ К.01.021 
Клешти потковувачки — — — ЈХЈЅ К.С1.030 
Клешти потковувачки за опсечу-

вање копито - - - - - - Ј1ЈЅ К.С1.032 
Клешти за испитување копито — ЈТЈЅ К.СИ.ОЗЗ 
Клешти потковувачки со нос — Ј1Ј!Ѕ К.ОН.034 
Клешти за симнување поткови Ј1ЈЅ К.С1.035 
Клешти за горачи — - — — Ј1ЈЅ К.01,045 
Клешти комбинувани — — — ЈХЈЅ К.С1.050 
Клешти плоснести — — — — ЈХЈЅ К.С1.О60 
Клешти плоснести со долги че-

л у с т - - - - - - - . - Ј1ЈЅ К.С-1.061 
Клешти тркалест^ — — — — Ј1ЈЅ К.С1.062 
Клешта трка л ести со долги че-

л у с т - - - - - - - - Ј Ш К.СИ.063 
Клешти механичарски плоснести Ј1ЈЅ К.С1.015 
Клешти механичарски полутрка-

лести - - - - - - - - - ЈХЈЅ К.С1.076 
Радио-клешти универзални — ЈТЈЅ К.Сѓ 1.077 
Клешти за т е л е г р а ф и с т (— - - ЈСЈЅ К.С1.080 
Клешти за ткајачи - - - - ЛЈЅ К.С1.090 
Клешти за сечење за прецизна 

механика - - - - - - ЈТЈЅ К.01.100 
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Клешти 
тврд тел 

Клешти 
мек тел 

Клешти 
Клешти 
Клешти 
Клешти 
Клешти 
Клешти 

ни цевки 
Клешти 
Клешти 
Клешти 
Клешти 

за странично сечење на 

за странично сечење на 

столарски — — — — 
за моторни возила — — 
универз-ални — — — 
за 'цевки наместливи — 
за гасни цевки — ,— 
за свиткување изолацио-

чевларски свиткани — 
чевларски прави — — 
чевларски за сечење — 
за бетонска арматура 

JUS K.G1.102 

JUS K.G1.103 
JUS K.G1.120 
JUS K.G1.125 
JUS K.G1.145 
JUS K.G1.146 
JUS K.G1.147 

JUS K.G1.148 
JUS K.G1.200 
JUS K.G1.201 
JUS K.G1.202 
JUS K.G1.220 

2. Овие југословенски стандарди се објавени во 
посебно издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација, кое е составен дел од ова решение, 

3. Горните југословенски стандарди влегуваат 
во сила на 1 мај 1957 година. 

Бр. 968 
6 март 1957 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за 

стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ/ с. р. 

138. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производателните 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 РАЧНИ 

ЧЕКАНИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Чекани браварски — — — — 
Чекани за лим со држалки — — 
Чекани ковачки, напречни и на-

должни — — — — — — — — 
Чекани секачи за ладно и жешко 

сечење — — — — — — 
Чекани секачи за сечење на за-

Чекани пробивани, тркалест*! и 
четвотаести — — — — — — 

Четкани ковачки, заоблени — — 
Усадници ковачки, заоблени — 
Чекани обликачи, т р к а л е с т — 
У садници трка л ести — — .— 
Чекани ковачки, рамни . — — 
Усадници рамни — — — — 
Чекани рамнувачи — — — — 
Уоадници секачи — — — — 
Усадници четвртаести, ншлести 
Усѕдници тркалест^, шилеста — 
Дупки за чекани — — — — 
Држалки за чекани браварски и 

рачни — — — _ — — — 
Држалки за чекани ковачки 

спрема JUS К31.055 — — — — 
Држалки за чекани кос ачки. — 
Секач потковувачки, попутрка-

Жлебичар потковувачки — — 

JUS K.B1.050 
JUS K.B1.051 

JUS K.B1.055 

JUS K.B1.060 

JUS K.B1.062 

JUS K.B1.065 
JUS K.B 1.070 
JUS K.B1.071 
JUS K.B1.072 
JUS K.B1.073 
JUS K.B1.074 
JUS K.B1.075 
JUS K.B1.076 
JUS K.B 1.080 
JUS K.B1.081 
JUS K.B1.082 
JUS K.B1.090 

JUS K.B1.091 

JUS K.B1.092 
JUS K.B1.093 

JUS KB1.U0 
JUS K B l . l l l 

Обележувач потковувачки — — 
Пробоец потковувачки — — — 
Удлабнува'ч потковувачки — — 
Чекан потковувачки ј абол чест 
Чекани потковувачки со држал-

ка и оков — — — — — — 
Усадник потковув&чки, тркалест 
Чекан секач потковувачки — 
Расковувач потковувачки — — 
Чекани минерски — — — — 
Чекан котларски со држалка — 
Чекани со влошка и држалка — 
Чекани од лесен метал — — — 
Чекани ѕидарски — Тип А — 
Чекани ѕидарски — Тип Б — — 
Чекани ѕидарски — Тип Ц — — 
Чекани ѕидарски, двестрано ши-

Чекани ѕидарски, еднострано ши-
л е с т — — — — —• —- — — 

Чекани за работа во шамот — 
Чекан секач за* работа во шамот 
Чекан со две сечива за работа во 

шамот — — — — — — — — 
Чекан за камен — —, — — 
Чекани за разбивање камења — 
Чекан за обработка на камен — 
Чекани за толчакик, со тркале-

в а дупка — — — — — — — 
Чекани за толчаник — — — — 
Чекани крунести — — — — 
Чекани запчести — — — — 
Чекани столарски — — — — 
Чекан за фурнирање, со држалка 
Чекан летвичар покровен со др 

жална — — — — — — 
Чекани летвичари со држалка и 

оков — — — — — — — — 
Чекан бочварски — — — — 
Чекан бочварски, шуплив — — 
Чекан стаклорезачки, со држалка 
Чекани за домаќинство, со др-

жалки и оков — — — — — — 
Чекани за отковување на коси, 

југословенски тип — — — — — 
Чекани за о к о в у в а њ е на коси, 

бакалски тип — — — •— — — 
Чекани за отковување на коси, 

словенечки тип — — — —. — — 
Наковало за отковување оакоси — 

Тип А — — — — — — — — 
Накова л о за отковување на коси — 

Тип В — — — — — — — — 
Исковало за отковување на коси, 

едно крак о — — — — — '— — 
Наковало за отковување на коси, 

југословенски тип — — — — — 
Бабица за отковување на коси — 

словенечки тип — — — — — — 
Чекани чевларски — — — — 
Чекани чевларски со краток врат 
Чекан за калдрмисање — — — 
Чекан тапетарски — — — — 
Чекан мелнички — — — — 

JUS К,В1,Ц2 
JUS K.B1.U3 
JUS K.BLU4 
JUS K.BU15 

JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 
JUS 

K.Bl. l ie 
K.B1119 
K . B i . m 
K.B1.12L 
K.B1.145 
К.В1ЛЅ0 
K.B1.155 
K.B1.160 
K.B1165 
K.B1.166 
K.B1.167 

JUS K.B1.163 

JUS K.BL169 
JUS K.B1.180 
JUS К.В1Л81 

JUS K.BL182 
JUS K.B1.190 
JUS K.B1.191 
JUS К.В1Д92 

JUS K.B1.193 
JUS K.B1.194 
JUS K.B1.195 
JUS K.B1.196 
JUS K.B1.220 
JUS K.B1.221 

— JUS К.Б 1.223 

JUS K.B1.224 
JUS К.Б1.230 
JUS K.B1.231 
JUS K.B 1.260 

JUS K.B1.255 

JUS K.B1.260 

JUS K.B1.261 

JUS K.B1.262 

JUS К.В1.26в 

JUS К.В 1,267 

JUS K.B1.268 

JUS K.B1.269. 

JUS K.BL270 
JUS K.B1.276 
JUS K.B1.277 
JUS K.B 1.280 
JUS К В 1.285-
JUS К B1 
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2. Овие југословенски стандарди се објавени во 
посебно издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Горните југословенски стандарди влегуваат 
во сила на 1 мај 1957 година. ( 

Бр. Ш 
1 март 1957 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија за 

стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот" текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за кон-
сигнацикте и сервисните служби на домашните 
стопански организации во странство (,,Службен 
лист на ФНРЈ% бр. 1/57) се поткраднала долу на-
ведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА КОНСИГНАЦИИТЕ И СЕР-
ВИСНИТЕ СЛУЖБИ НА ДОМАШНИТЕ СТОПАН, 

СКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО СТРАНСТВО 

Во точката 5, во вториот ред место зборот: .,од-
лука" треба да стои зборот „наредба". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 14 фе-
вруари 1957 година, Белград. 

139. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите за производителните 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 СТЕГИ 

И СТЕЗНИ АЛАТИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Стезни глави за дупчалки со зап-
чест венец и клуч — - — — — ЛЈЅ К.03.310 

Конечни трнови за стегни глави 
на дупчалки - - - - - - ЈИЅ К.С3.311 

Конуси за глави на дупчалки, 
дршки и дупки - - - - - - ЈТЈЅ К.03.312 

Стеги за дупчење за брзо стегање ЈХЈЅ К.С3.320 
Трнови за струг - - - - ЈХЈЅ К.С3.330 

. Срцести повлекувачи - — — Ј Ш К.О-3.385 
Еластични чаури, со пречник на 

стегањето до 46 мм - - - - - ЈТЈЅ К.Сг3.390 
Еластични чаури за алати со вал-

честа дршка и повлекуван — — — Ј1ЈЅ К.СЃ3.395 
Еластични конични чаури за ала- ѕ 

ти со валчеста дршка и четвртка - ЈХЈЅ К.С3.396 

2. Овие југословенски стандарди се објавени во 
посебно издание на Сојузната комисија за стандард 
дизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Горните југословенски стандарди влегуваат 
во сила на 1 мај 1957 година. 

Бр. 967 
И март 1957 тодина 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 9 од Устав-

ниот закон и членот 27 став 2' од Законот за држав-
ната управа, а во врска со членот 26 од Уред-
бата за организацијата "и работата на Сојузниот из-
вршен совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И НАЗНАЧУВАЊЕ СЕКРЕ-

ТАР ЗА ОПШТА УПРАВА НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

1. Се разрешува од должноста секретар за оп-
шта управа на Сојузниот извршен совет Неда Бо-
жиновиќ, заради заминување на нова должност. 

2. Се назначува за секретар за општа управа на 
Сојузниот извршен совет, со положба на државен 
потсекретар, Вуксан Љумовиќ, досегашен помошник 
на секретарот на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 2497 
27 февруари 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

135. Наредба за определување условите под 
кои рудниците на јаглен ќе го продаваат 
јагленот во П тримесечје на 1957 година 201 

136. Упатство за начинот и условите за иско-
ристување на главните и споредните про-
изводи во сопствена режија од страна на 
шумските стопанства — — — — - 202 

137. Решение за југословенски стандарди за 
клешти — — — — — — — — - 202 

138. Решение за југословенските стандарди за 
рачни чекани — — — — - — — 203 

139. Решение за југословенските стандарди за 
стеги и стезни алати — — - — — 204 

Исправка на Наредбата ,за консигнациите и 
сервисните служби на домашните стопан-
ски организации во странство — — — 204 
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