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55Ѕ. 
Врз основа на главата XV е а Сојузниот опште-

ствен е л а н за 1956 година, а во врска со членот 4 
ега® 1 од Уредбама за заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 31/56), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
З А К Р Е Д И Т И Р А Њ Е НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗЕМ-

ЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. Во Одлуката за кредитирање на индивидуал-

ните земјоделски производители („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 27/54, 43/54) во одделот I точката 5 се 
менува и гласи: 

„5) Условите што заемобарателите мораат да ги 
^ т о л к у в а а т з а добивање на кредитите ги пропи-
шува сојузниот државен секретар з а работи на ф и -
нансиите." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист н а Ф Н Р Ј " . 

P. п. бр. 370 
30 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

560. 
Врз основа н а одделот 12 главата XXV од Соју-

зниот општествен план за 1956 година и членот 2 
оддел I под а) точка 7/а од Уредбата за пренесува-
њ е работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 26/56 и 43/56), во согласност со секрета-
рот за селско стопанство и шумарство на Сојузниот 
извршен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕ-
СТОКОТ (РЕГРЕСОТ) П Р И К У П У В А Њ Е Т О Н А 
В Е Ш Т А Ч К И Ѓ У Б Р И Њ А И СРЕДСТВА ЗА З А -
ШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за надоместокот (регресот) при 

купувањето на вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата за потребите на селското сто-
панство („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 34/56) во од-
делот II точка 3 по текстот под д) се додава нов 
текст под ѓ), ко ј гласи: 

,,ѓ) хиперфосфат — мелени сурови ф о -
сфати (28—30% Ра Об), вкупна ф о -
сфорна киселина, финоќа на меле-
њето НО—120 — — — — 9.000" 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

Бр . 14255 
25 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
з а работи на финансиите 

Д р ж а в е н потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

561. 
Врз основа н а точката 8 од Одлуката за депо-

нирање гарантни износи од страна на стопанските 
организации по кредитите за дополнителните обрт-
ни средства („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 14/55). 
во врска со членот 2 оддел I под а) точка 50 а л и -
не ја 2 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 26/56), 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
З А ОСЛОБОДУВАЊЕ П Р Е Т П Р И Ј А Т И Ј А Т А З А 
О Б Р А Б О Т К А НА ТУТУН ОД ОБВРСКАТА З А 
Д Е П О Н И Р А Њ Е ГАРАНТНИ ИЗНОСИ ПО К Р Е Д И -
ТИТЕ З А ДОПОЛНИТЕЛНИ О Б Р Т Н И СРЕДСТВА 

1. Претпријатијата за обработка на тутун се 
ослободуваат од обврската за депонирање гарантни 
износи по кредитите за дополнителни обртни сред-
ства наменети за откуп на тутун. 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

Бр. 12721 
18 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи наѓ 
финансиите 

Д р ж а в е н потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

562. 
Врз основа н а членот 3 под а) точка 6 и членот 

25 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56), а со со-
гласност од сојузниот државен секретар за работи 
на финансиите, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
З А ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УРЕДУ-
В А Њ Е НА ОДНОСИТЕ ШТ О ПРОИЗЛЕГУВААТ 
ОД РАСПОДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ П Р И Х О Д 
МЕЃУ ТРГОВСКИТЕ ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ И 
П Р Е Т П Р И Ј А Т И Е Т О ВО Ч И Ј СОСТАВ СЕ ТИЕ 

1. Во точката 12 на Наредбата за уредување на 
односите што произлегуваат од расподелбата на 
вкупниот приход меѓу трговските деловни единици 
и претпријатието во чи ј состав се тие („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 31/56) се додава нов став. ко ј 
гласи: 

„Работничкиот совет на претпријатието може 
со своја одлука да го одложи почетокот на при-
мената на оваа наредба по 1 јануари 1956 година, 
а најдоцна до 1 октомври 1956 година." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . . 

Бр . 2300 
22 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на стоковниот промет 

Д р ж а в е н потсекретар, 
Љубо С. Бабиќ, е. р. 
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563. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 
в од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Коми-
тетот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 

УВОЗОТ НА ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА ЗА 
РУДНИЦИТЕ 

I. Во Решението за пресметување разликата во 
цените при увозот на заштитни средства за рудни-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/54) се вршат 
следните дополненија: 

2) Во точката 1» алинеја А под а) на крајот се 
дода га ат следните производи: 

„Електрични дизел - локомотиви и нивни резер-
вни делови, 

јамски дупчалка! на компримиран воздух и нив-
ни резервни делови;" 

2) во точката 3 се додава втор став. кој гласи: 
„Сојузната индустриска комора ги издава пред-

видените потврди за производите од то тк ста 1 али-
неја А. доколку рудникот за кој се врши набав-
ката ќе и' поднесе потврда од рудар ско-мета лу р-
шкиот инспекторат на народната република, дека 
таа набавка е неопходна, бидејќи е во прашање 
рудник со појава на експлозивни гасови и опасен 
јагленов прав." 

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

П. Бр. 67 
18 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

564.; 
Врз основа на членот 86 од Уредбата за пла-

тите на работниците и службениците на стопанските 
организации (..Службен лист на ФНРЈ" бр. 11/56) 
во врска со членот 22 од Законот за сојузните органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СРОКОТ НА СТОПАНСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ НА ПРА-

ВИЛНИЦИТЕ ЗА ПРЕМИИ 
1. Стопанските организации во областа на инду-

стријата, градежништвото, патниот, речниот, по-
морскиот и воздушниот сообраќај и на надворе-
шната трговија, претпријатијата за одржување 
пруги, претпријатијата за одржување коли и локо-
мотиви, претпријатијата за поставана, реконструк-
ција, проектирање и инвестиционо одржување на 
телефонско-телеграфски уреди, како и селскосто-
панеките организации што не вовеле плаќање по 
единица производ, се должни да пропишат правил-
ници за премиите до Дб ноември 1956 година. 

2. Се овластува секретарот за трудон? на репу-
бличкиот извршен совет во оправдани случаи да 
може да го продолжи срокот од точката 1 на ова 
решение и тоа најмногу до 1 април 1957 година. 

3 За стопанските организации во областа на 
трговијата, угостителството и занаетчиството посе-
бно ќе се определи срокот за пропишување на пра-
вилниците за премии. 

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

Бр. 1576 
22 октомври 1956 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршен совет, 
Франц Поинт, е. р. 

565. 
Врз основа на членот 68 од Уредбата за органи-

зацијата, почнувањето и управувањето со Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53) и членот 11 оддел I под 
б) точка 12 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56 и 
43/56), а во согласност со Секретаријатот за сообра-
ќај и врски на Сојузниот извршен совет, Управниот 
одбор на Генералната дирекција на поштите, теле-
графите и телефоните про т и п у в а 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА И СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИН-
СПЕКТОРИТЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА 
НА ПОШТИТЕ, ТЕЛЕГРАФИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ 
И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ПОШТЕНСКИОТ, 

ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ 
СООБРАКАЈ 

Член 1 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните (во натамошниот текст: Генералната 
дирекција) и претпријатијата на поштенскиот, теле-
графскиот и телефонскиот сообраќај (во натамо-
шниот текст: претпријатијата) вршат контрола над 
правилното и уредното функционирање на поштен-
ско-тел етра феко-телефонската служба преку ин-
спектори и други овластени службеници. 

Член 2 
Инспекторите на Генералната дирекција и ин-

спекторите на претпријатијата (во натамошниот 
текст: инспекторите) работат врз основа на закон и 
други прописи, како и спрема смерниците на гене-
ралниот директор на Генералната дирекција одно-
сно на директорот на претпријатието. 

Член 3 
Во надлежност на инспекторите на Генералната 

дирекција спаѓа контролата нпд работењето на прет-
пријатијата и на посебните ед."ници на Генералната 
дирекција. 

Инспекторите на претпријатијата вршат кон-
трола над работата на основните и извршните еди-
ници. 

Генералниот директор може да ги овласти ин-
спекторите на Генералната дирекција да извршат 
преглед на работењето на одделни одделенија на 
Генералната дирекција, а директорот на претприја-
тието може да ги овласти инспекторите на прет-
пријатието да извршат преглед на работењето на 
управата на претпријатието 

Член 4 
Овластените службеници од членот 1 на овој 

правилник извршуваат одделни работи од надле-
жноста на инспекторите што ќе им ги стави во за-
дача генералниот директор односно директорот на 
претпријатието. 

Член 5 
Инспекторите ги вршат следните групи работи: 
1) контрола на примената на прописите за вр-

шењето на внатрешната и меѓународната поп жен-
ско-те леграфско-телефонска служба; 

2) контрола на примената на прописите за вр-
шењето на стопанско-фиеансиекото работење; 

3) контрола на примената на прописите што се 
однесуваат »а телепзафско-телефонската техничка 
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служба (организација на службата, проектирање, 
градење, колаудација и одржување телеграфско-те-
лефонски постројки). 

Член 6 
Во Генералната дирекција постојат посебни ин-

спектори за секоја група работи од претходниот 
член, со тоа што инспекторите за групата работи од 
тон. 1 и 3 на истиот член можат по потреба да вр-
шат и контрола »а стопанско-фи нан е ис ко то рабо-
тење. 

Во претпријатијата постојат инспектори за гру-
пите работи од точ. 1 и 3 на претходниот член. 

Директорот на претпријатието може да ги овла-
сти инспекторите од претходниот став да вршат и 
контрола на стопанско-финансиското работење во 
основните и извршните единици. 

Член 7 
Покрај определените работи од членот 5 на овој 

правилник, инспекторите особено ги вршат уште 
следните работи, доколку тие се однесуваат на нив-
ниот сектор на контролата; 

1) проверуваат дали прописите и наредбите на 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните за вршењето на службата и* одговараат 
на наменетата цел и даваат предлози за нивна из-
мена и дополнение; 

2) го контролираат извршувањето на планот за 
пренос на работните ©даници и ва другите планови 
што ^ги извршуваат основните и извршните еди-
ници; 

3) ја испитуваат целесообразноста на организа-
цијата и систематизацијата на работните места, како 
и системот на раководење со работата во управата 
на претпријатието и во основните и извршните еди-
ници; 

4) ја испитуваат оправданоста на потребата од 
проширување, односно од измена на поштенско-те~ 
летрафско-телефонската мрежа; 

5) соработуваат со раководителите на одделни 
сектори со цел на обезбедување и унапредување на 
службата. 

Член а 
Покрај општите услови за -засновување на ра-

ботниот однос, инспекторите треба да ја имаат след-
ната стручна спрема: 

1) за групите работи од точ. 1 и 2 на членот 5 
од овој правилник — правен или економски факул-
тет и пропишан стручен испит, со најмалку 7 го-
дини служба во Заедницата на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, односно средна општо -
образовна или на неа рамна школа или средна 
економска школа и пропишан стручен испит, со на ј -
малку 10 години служба во Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони; 

2) за групата работи од точката 3 на членот 5 
на овој правилник — електромашински или елек-
тротехнички факултет (Отсек за електроврски — 
телекомуникации) и пропишан стручен испит, со 
најмалку 7 години служба во Заедницата на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, односно 
средна техничка школа (Отсек за електроврски — 
телекомуникации), со најмалку 10 години служба во 
Заедницата ва Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони. 

Член 9 
Службениците што на денот на влегувањето во 

сила на овој правилник ќе се затечат на положбата 
инспектор, како и службениците на кои им е при-
знаена виша стручна спрема, можат да ја вршат 
должноста на инспектор иако не ги исполнуваат 
условите од претходниот член во поглед на школ-
ските квалификации. 

Член 10 
При вршењето па контрола инспекторот има 

право: 
1) да ги прегледа основните средства, деловните 

книги, техничката документација и другите доку-* 
м е и т исто овозможуваат ц р а д о ш а контрола; 

2) да ги прегледа деловните простории, поштен-
ско-теле графско-телефонските постројки и објекти 
како и работите што ги изведува претпријатието во 
сопствена режија; 

3) да ја проверува примената на стопанските 
прописи доколку (шие се однесуваат на работењето 
на претпријатијата во состав на Заедницата на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони; 

4) пред прегледот да прибави податоци што се 
однесуваат на поранешните прегледи и наоди и да 
утврди дали се преземани мерки заради отстрану-
вање на констатираните недостатоци. 

Член 11 
Ако при прегледот на работата се утврдат не-

правилности или се утврди дека .вредените мерки 
не се извршени, инспекторот е овластен да ги со-
слушува одговорните лица и сведоци, да користи 
научни установи и стручњаци со цел на вештачење 
и да ги примени овластени јата од чл. 65 и бб на 
Уредбата за организацијата, школувањето и управу-
вањето со Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони. 

Во случај на потреба инспекторот е овластен да 
бајра помош од надлежниот орган на државната 
управа. 

Член 12 
Ако утврдената неправилност претставува кри-

вично дело, инспекторот е должен да му поднесе 
пријава на надлежното јавно обвинителство. 

Ако утврдената неправилност претставува дис-
циплинска неуредност или дисциплински престап, 
инспекторот е должен да му поднесе пријава на 
генералниот директор односно на директорот на 
прегори ј атието. 

Член 13 
Кога според важечките прописи е предвидена 

можност за привремено одземање на предметот на 
кривичното дело односно на дисциплинскиот пре-
стап, инспекторот може привремено да го одземе 
предметот, за што е должен да даде писмена по-
тврда. 

Член 14 
Инспекторите на Генералната дирекција вршат 

контрола на работењето на посебните единици и на 
претпријатијата најмалку еднаш годишно. 

Инспекторите на претпријатието вршат контро-
ла на работењето на основните единици најмалку 
еднаш годишно, а контрола на извршните единици 
најмалку еднаш во две години. 

Генералниот директор односно директорот на 
претпријатието во случај на потреба, покрај оваа 
контрола, може да определи и вонредна контрола 
на претпријатието и на основните или извршните 
единици. 

Одлука за вонреден преглед на основните и из-
вршните единици може да донесе и инспекторот на 
терен во сите случаи кога ќе оцени дека настана-
тата ситуација го бара тоа, со тоа што е должен по 
извршената контрола да му поднесе посебен изве-
штај на генералниот директор односно на директо-
рот на претпријатието со причините за вршењето на 
вонредната контрола. 

Член 15 
Инспекторите на Генералната дирекција можат 

по претходно одобрение од директорот на претпри-
јатието да користат соработка на инспекторите на 
претпријатието и на другите службеници на прет-
пријатието. 

Инспекторите на претпријатието можат, по прет-
ходно одобрение од директорот на претпријатието, 
при вршењето на контролата на работењето да ги 
користат и стручњаците на претпријатието. 

Заради извршување конкретни зл да чи инспек-
тор на едно претпријатие може да врши извиди и 
на подрачје ка друго претпријатие по претходно 
одобрение од директорот на односното претпријатие. 

Во исклучително итни случаи инспектор на едно 
претпријатие може да врши извиди на подрачје на 
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друго претпријатие и без претходно одобрение од 
директорот на односното претпријатие, но за тоа во 
најкус срок мора дополнително да го извести дирек-
торот па тоа претпријатие. 

Член 16 
Инспекторот мора да има посебна легитимација 

со која се утврдува неговото својство на инспектор 
и сг та стени е за вршење контрола. 

Легитимација на инспекторот на Генералната 
дирекција му издава генералниот директор, а на 
инспекторот на претпријатие директорот на прет-
пријатието. 

Овластените лица определени за вршење кон-
кретни задачи мораат за тоа да имаат решение од 
генералниот директор односно директорот на прет-
пријатието. 

Член 17 
Инспекторот на Генералната дирекција по извр-

шениот преглед е должен да го запознае директорот 
на претпријатието и управникот (шефот) на основ-
ната односно извршната единица за состојбата утвр-
дена при прегледот на претпријатието или основ-
ната односно извршната единица. 

Инспекторот на Генералната дирекција му под-
несува писмен извештај за извршениот преглед на 
генералниот директор и на директорот на претпри-
јатието. 

Инспекторот на претпријатието по извршениот 
преглед е должен да го запознае управникот (ше-

" фот) на основната односно извршната единица со 
резултатот на прегледот и да ги запише во посебна, 
за оваа цел устроела книга, податоците за најдената 
состојба и да го определи срокот за отстранување 
на евентуалните недостатоци, пропусти, неправилно-
сти злоупотреби и друго. 

Инспекторот на претпријатието по извршениот 
преглед му поднесува писмен извештај на дирек-
торот на претпријатието, а кога е во прашање пре-
глед на извршна единица — и на управникот (ше-
фот) на основната единица. 

Член 18 
Инспекторот на Генералната дирекција има 

право да бара од инспекторите на претпријатието: 
1) поднесување тримесечни извештаи за рабо-

тата на инспекторите на претпријатието и изве-
штаи за извршените прегледи на основните и из-
вршните единици според членот 67 од Уредбата за 
организацијата, послувањето и управувањето со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони; 

2) извршување на определени конкретни за-
дачи и поднесување извештаи. 

Член 19 
За извршените прегледи се води евиденција во 

очевидникот во Генералната дирекција и во прет-
пријатијата. Во очевидникот се запишуваат пода-
тоците за тоа кои единици се прегледани, за вре-
мето на прегледот, за резултатите на прегледот и 
Друго. 

Член 20 
Се овластува генералниот директор да донесу-

ва поблиски прописи за еднообразна работа на ин-
спекторите на Генералната дирекција односно на 
инспекторите на претпријатијата. 

Член 21 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"* 
ГД ПТТ бр. 6616 

19 октомври 1956 година 
Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

Претседател . 
на Управниот одбор, 

ГоЈко Бубало, е. р. 

566. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производите лните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

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

ЗНИЧКИ ШИНИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Железнички горни строј: Шини со 

тежина над 20 кг/м — Технички 
прописи за изработка и испорака JUS С.К1.020 

Железнички горни строј: Шини со 
тежина над 20 кг/м — Форма, мер-
ки и статички големини JUS С.К1.021 

Железнички горни строј: Сврзачки, 
подложни и прицврсни плочички 
— Технички прописи за изработка 
и испорака JUS Р.В1.910 

Железнички горни строј: Тирфони 
и шински бруке — Технички про-
писи за изработка и испорака JUS Р.В1.911 

Кочни папуни за шински возила — 
Технички прописи за изработка и 
испорака JUS P.G3.901 

Решетки за л око мотивски ложишта 
— Технички прописи за изработка 
и испорака JUS Р.Ј1.901 

Трупци за клипни и раз водни ч хи пр-
стени — Технички прописи за из-
работка и испорака JUS Р.Ј3.902 

Клипни и разводнички прстени за 
парни локомотиви — Технички 
прописи за изработка и испорака JUS Р.Ј3.903 
Во временскиот период од 1 јануари до 31 де-

кември 1957 година, а според спогодбата на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници и 
производителите, од пропишаното минимално из-
должување 12% во колоната 3 табелата 3 на стан-
дардот JUS С.К1.020, може да се отстапи. 

Во временскиот период од 1 јануари до 31 де-
кември 1957 година, наместо толеранциите за дол-
жините на шините и за пречникот и за отстојани-
ето на дупката, наведени во табелата 2 на стан-
дардот JUS С.К1.021, важи следното: 

за должините на ши-
ните до 15 м толеранцијата е + 3 мм 

за должините на ши-
ните 15 до 20 м толеранцијата е + 4 мм 

за должините на ши-
ните 20 до 30 м толеранцијата е ± 6 мм 

за пречникот и за от-
стојанието на дупката толеранцијата е + 1 мм 

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 јануари 1957 година* 

Бр, 3738 
20 октомври 1956 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија 

за стандардизација. 
џиж. Славољуб Виторовић е. р. 
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567, 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ФЕДЕ-
РИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА И ЗА ПРИБОР ЗА 

КОЧЕЊЕ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Федери за шински возила: Листести 

федери — Технички прописи за 
изработка и испорака JUS P.F3.010 

Федери за шински возила: Завојни 
федери, калени по уобличувањето 
— Технички прописи за изработка 
и испорака JUS P.F3.110 

Федери за шински возила: Завојни 
федери од тврдовлечен тел — Те-
хнички прописи за изработка и 
испорака JUS P.F3.111 

Федери за шински возила: Полжае-
сти федери — Технички прописи 
за изработка и испорака JUS P.F3.210 

Федери за шински возила: Прстене-
сти федери — Технички прописи 
за изработка и испорака JUS P.F3.510 

Федери за шински возила: Тапетар-
ски федери — Технички прописи 
за изработка и испорака JUS P.F3.810 

Федери за шински возила: Федери за 
држеше папучи за кочење — Те-
хнички прописи за изработка и 
испорака JUS P.F3.820 

Кочин напучи и прибор за шински 
возила: Клинови за уцврстување 
уметки — Технички прописи за 
изработка и испорака JUS P.G3.110 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3731 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

568, 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОТКИ-
НИТЕ СКЛОПОВИ ЗА ШИНСКИ ВОЗИЛА И ЗА 

НИВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Оскини склопови за шински возила 

— Технички прописи за изработ-
ка и испорака JUS P.F2.010 

Тркала за шински возила: Тркала 
изработени со гмечење — Технич-
ки прописи за изработка и испо-
рака JUS P.F2.110 

Тркала за шински возила: Тркала 
од челичен лив за коли JUS n.F2.111 

Тркала за шински возила: Тркала од 
челичен лив за локомотиви, тен-
дери и моторни коли JUS P.F2.112 

Обрачи за тркала на шински возила 
— Технички прописи за изработ-
ка и испорака JUS P.F2.210 

Оски за шински возила — Технички 
прописи за изработка и испорака JUS P.F2.310 

КриЕаи, п ротив крива и и чепови за 
локомотиви — Технички прописи 
за изработка и испорака JUS P.F2.320 

Профилисан шипкаст челик за прсте-
ни за прицврстување обрачи од 
шински возила JUS С.К 1.300 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3737 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

569. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за етанпрплтдзрпија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ УРЕДИ ЗА МОТОРНИ 

ВОЗИЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Упатство за димензионирање на во-

довите за електрични уреди на мо-
торните возила JUS N.P0.101 

Електрични уреди за моторни возила: 
Динамо (генератор) со пречник 112 мм 

уцврстено со рамиња. со регула-
торот на напонот прицврстен на 
јаремот JUS N.P2.011 

Електрични уреди за моторни возила: 
Динамо (генератор) со пречник 112 мм 

уцврстено со рамиња, со одвоен 
регулатор на напонот JUS N.P2.012 

Електрични уреди за моторни возила: 
Динамо (генератор) со пречник 125 мм 

уцврстено со опфатница JUS N.P2.013 
Електрични уреди за моторни возила: 
Електроподвижувач (стартер) со преч-

ник 112 мм со вијчено взапчување 
и со вклучна петлица — форма Б JUS N.P6.301 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат в* 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3736 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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570. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производите дните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ЛЕ АЧКИ ПЕСОК 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Леачки песок. Класификација и о-

ценка JUS ВЕЗОН 
Леачки песок. Основни поими. Ме-

тоди на испитување JUS В.В8.011 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3734 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

571. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
. ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните Југословенски 
стандарди: 
Дизел гориво, мошне лесно D1 JUS В.Н2.410 
Дизел гориво, лесно D2 JUS В.Н2.411 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 декември 1956 година. 

Бр. 3729 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Биберовиќ, е. р. 

572. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРАДЕ-
ЖНА ВАР, ГРАДЕЖЕН ГИПС И ЗА ЛАБОРАТО-

РИСКИ СИТА И РЕШЕТА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди; 

Градежна вар JUS RC1.020 
Градежен гипс JUS В С 1.030 
Лабораториски сита и решета JUS L.J9.010 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3728 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација* 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

573. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за произ водителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА АЗБЕСТ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Азбест. Класификација — Технички 

услови JUS B.F1.G01 
Азбест. Земање и обработка на мо-

стри. Методи на испитување JUS B.F8.001 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание »а Сојузната комисија за 
стандардизација, вое е составен дел *на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3732 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Бигоров««, е. & 

574. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производите дните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ГАЛВАНСКИ ИРЕВЛАКИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Испитување на галванските превла-

к а Определување дебелината на 
превлаката според методот со млаз 

Галвански превлаци. Дефиниции. Оп-
што упатство. Означување 

Галвански превлака од цинк на че-
ликов 

Галвански превлаци од кадмиум на 
челшсот 

Галвански превлака од гатет и ки-
кед-јфом на челникот 

JUS С.А 1.500 

JUS С.Т7.105 

JUS С.Т7.111 

JUS С.Т7.112 

JUS C.T7.113 
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Галвански прев ла ки од бакар-никел 
и бакар-ни кел-хром на цинкот и 
на цинковите легури JUS С.Т7.114 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3, Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр. 3730 
20 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

575. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производи гел ните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за ста - л е г» д и зл ш м а донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА АМБАЛАЖА ОД ДРВО 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.038 
Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.039 
Летварица за овошје и зарзават JUS D.F1.040 
Длабока отворена летварица JUS D.F1.041 
Голема летоарица со капак JUS D.F1.042 
Сандак за суви смокви JUS D.F 1.043 
Двегуба плитка летварица JUS D.F1.044 
Голема отворена плитка летварица JUS D.F1.045 
Кошниче за јагоди JUS D.F1.046 
Кошниче за цреши JUS D.F1.047 
Рамка за кошхшчиња J U S D.F1.048 

2. Шведските југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание ма Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1957 година. 

Бр- 3735 
20 октомври 1956 година 

1 Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

576. 
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 стандар-
ди, за сојузните прописи за квалитетот на произво-
дите и за производителите спецификации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната коми-
сија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СВИЊСКА СУРОВА 
КОЖА, ИЗДАНИЕ ОД 1952, И ЗА НЕГОВА ЗА-
МЕНА СО ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

СВИЊСКА СУРОВА КОЖА, ИЗДАНИЕ 
ОТ 1956 ГОДИНА 

1. Се става вол '^тословенскм^т стандард 
донесен со Решението за донесување југословенски 

стандарди за квалитетот на суровите кожи, шта-« 
вените кожи и кожните обувки („Службен лис ! 
на ФНРЈ", бр. 27/52). и тоа: 

Сурова кожа од домашно потекло. Свињска 
сурова кожа JUS G. В 1.011 

2. Како замена за стандардот од точката 1 од 
Ова решение се донесува во издание на Сојузната 
комисија за стандардизација следниот југословени 
ски стандард: 

Сурова кожа од домашно потекло. Свинска 
сурова кожа JUS G. В 1.011 — 1956 

3. Овој јзтослевевски стандард е објавен во 
посебно издание на Сојузната комисија за стандард 
дизација, кое е составен дел од ова решение. 

4. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 декември 1956 година. 

Бр. 3733 
20 октомври 1956 година 

Белград 

Претседател 
на Сојузната комисија з а стандардизација 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстовите на законите објавени 
во „Службен лист на ФНРЈ", на македонски јазик* 
се поткраднале долу наведените печатни грешки, 
та е- даваат 

И С П Р А В К И 
НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА БУЏЕТИТЕ, ОСНОВ-« 
НИОТ ЗАКОН ЗА ФИЛМОТ, ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА ЗАШТИТАТА ОД НОЖАР, ЗАКОНОТ ЗА САн 
НИТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА, ОСНОВНИОТ ЗА-. 
КОН ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И Ун 
СТАНОВИ И ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИТЕ НА ВНАн 

ТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

1) Во Основниот закон за буџетите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56), во членот 36, седмиот ред 
од првиот став треба да гласи: „налепите, на нан 
чајникот на секретаријатот за финан-". 

2) Во Основниот закон за филмот („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 17/56), зад првиот став од членот 
49 треба да се стави наслов: „Член 50", 

3) Во Основниот закон за заштитата од пожар 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56). член 9. ред 1, 
место „постојаните" треба да стои ..постојните". 

4) Во Законот за санитарната инспекција („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/56), во членот 52. став 1, 
ред 4, место „инспекторат" треба да стои „инспек-
тор"; во членот 53, ред 4, зад запирката треба да 
се стави „доколку". 

5) Во Основниот закон за невин ските претпри-
јатија и установи (..Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/56), во членот 24. ста! 2, третиот ред (кој треба 
да биде на местото на последниот ред од вториот 
став на членот 22) треба да гласи: „искористува во 
потполност капацитетот на печат-". 

6) Во Законот за органите на внатрешните ран 
боги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56), во чле-
нот 113, став 2, првиот ред треба да гласи: „Службе-* 
кикот на Народната милиције кој според" 

Од Сојузната наводна скупштина, 23 октомври 
1956 година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за зани-
мањата на работниците во трговијата со оггис на 
основните работи на одделни занимања („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 38/56) се потпаднати долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА. ЗАНИМАЊАТА НА РАБОТ-
НИЦИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА СО ОПИС НА ОСНО-

ВНИТЕ РАБОТИ НА ОДДЕЛНИ ЗАНИМАЊА 

Во точката 1 по редниот број 105, треба да се 
уфрли по погрешка -изоставеното занимање: „106) 
помошник на откупувач на семиња". 

Во истата точка досегашните редни бројеви 106 
—109 стануваат редни броеви 107—110. 

Од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, 
6 октомври 1956 годила, Белград. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 23 став 5, а во врска со 

членот 26 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЛАВЕН САНИТАРЕН ИН-

СПЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ САНИТАРЕН 
ИНСПЕКТОРАТ 

Се назначува за главен санитарен инспектор 
на Сојузниот санитарен инспекторат др Радомир 
Гериќ, досегашен директор на Хигиенскиот инсти-
тут на НР Србија. 

В бр. 2242 
19 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар Потпретседател 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 
„Службен весник на Народна Република Ма-

кедонија" во бројот 20 од 12 јули 1956 година об-
јавува: 

Уредба за одредување условите под кои се смета 
дека лицата што примаат илинденска пензија не-
маат достаточно средства за издржување; 

Одлука за воведување приемни испити за упис 
на нови студенти на Медицинскиот факултет; 

Решение за изменување претседател и членови 
на Републичкиот совет за школство; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Македонија во Изборната 
околија тетовска II. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

559. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за кредитирање на индивидуалните 
земјоделски производители — — — — 773 

560. Наредба за дополнение на Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето 
на вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата за потребите на сел-
ското стопанство — — — — — — 773 

561. Наредба за ослободување претпријатијата 
за обработка на тутун од обврската за де-
понирање гарантни износи по кредитите 
за дополнителни обртни средства — — 773 

562. Наредба за дополнение на Наредбата за 
уредување на односите што произлегуваат 
од расподелбата на вкупниот приход меѓу 
трговските деловни единици и претпри-
јатието во чиј состав се тие — — — — 773 

563. Решение за дополненија на Решението 
за пресметување разликата во цените при 
увозот на заштитни средства за рудниците 774 

564. Решение за определување срокот на сто-
панските организации за пропишување на 
правилниците залВДЈИЕ. — — — — 

565. Правилник за работата и стручната спре-
ма на инспекторите на Генералната ди-
рекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните и на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај — — — — — — — — — 774 

566. Решение за југословенските стандарди за 
железнички шини — — — — — — 776 

567. Решение за југословенските стандарди за 
федери за шински возила и за прибор за 
кочење шински возила — — — — — 777 

568. Решение за југословенските стандарди за 
©скините склопови за шински возила и за 
нивните елементи — — — — — — 777 

569. Решение за југословенските стандарди од 
областа на електричните уреди за моторни 
возила — — — — — — — — — 777 

570. Решение за југословенските стандарди за 
леачки песок — — — — — — — 778 

571. Решение за југословенските стандарди за 
течни горива — — — — — — — 778 

572. Решение за југословенските стандарди за 
градежна вар, градежен гипс и за лабо-
раториски сита и решета — — — — 778 

573. Решение за југословенските стандарди за 
азбест — — — — — — — — — 778 

574. Решение за југословенските стандарди за 
галвански превлаки — — — — — — 779 

575. Решение за југословенските стандарди за 
амбалажа од дрво — — — — — — 779 

576. Решение за престанок на важењето на 
југословенскиот стандард за свињска су-
рова кожа, издание од 1952, и за негова 
замена со југословенскиот стандард за 
свињска сурова кожа, издание од 1956 го-
дина — — — — — — — — — 779 
Исправки на Основниот закон за буџетите* 
Основниот закон за филмот, Основниот 
закон за заштитата од пожар, Законот за 
санитарната инспекција, Основниот закон 
за новинските претпријатија и установи 
и Законот за органите на внатрешните 
работи — — — — — — — — — 780 
Исправка на Решението за занимањата на 
работниците во трговијата со опис на 
основните работи на одделни занимања — 780 
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Марка бр. 9. —. Директор и одговорен уредник Слободан М. Петовиќ, Улица Краљевина Марка бр. 9. 
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