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524. 
Брз основа на членот 79 став 1 точка 6 во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
членот 6 став 2 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата! на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА П Р А Т Е Н И Ш Т В О ^ НА ФЕДЕ-
РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА УНГАРИЈА НА СТЕ-

ПЕН НА АМБАСАДА 
1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија во Народна Република Унгари-
ја се подига на степен на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе потребни мерки за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот ич 
потпишувањето. 

P. n v 6 p . 346 
5 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

525. 
Врз основа на членот 18 ста® 2 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), во 
врска со членот 2 оддел I под а) точка 40 став 2 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56), а во согла-
сност со секретарот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУ-
ЖБЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ 
ТРОШОЦИ 

I. Стопанската организација може да" ги засме-
тува во материјални трошоци дневниците за слу-
жбени патувања и преместувања во износи опреде-
лени во тарифниот правилник, но најмногу по едно 
лице испратено на службено патување што е распо-
редено: 

Динари 
дневно 

1) на раководно работно место 1.300, 
2) на работно место за кое се бара виша 

стручна спрема на службеник под услов 
лицето на тоа работно место да има повеќе 
од 5 години работен стаж 1.300 

3) на" работно место за кое се бара виша 
стручна спрема на службеник, за лицата 
што не се опфатена под 2 1.200 

Динари 
дневно 

4) на работно место за кое се бара 
стручна спрема на висококвалифициран 
работник 1200 

5) на работно место за кое се бара 
средна стручна спрема на службеник, под 
услов лицето на тоа работно место да има 
повеќе од 5. години работен стаж '— 1.200 

6) на други работни м е с т а в а работник 
и службеник 1.000 

Издатоците за дневници на учениците во стопан-
ството се признаваат к а к о материјални трошоци н а ј -
многу до 700 динари дневно. 

Како раководни работни места се сметаат оние 
работни места што како такви се определени во та-
рифниот правилник на стопанската организација во 
смисла на одредбите од Упатството за методот за 
искажување тарифните ставови во тарифните пра -
вилници на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 6/55). 

II. Цела дневница се "признава за секои 24 часа 
поминати на службено* патување, како и кога служ-
беното патување трае помалку од 24 часа, но не по-
малку од 12 часови. Половина дневница се признава 
кога службеното патување трае 8 до 12 часови. За 
службено патување што трае помалку од 8 часови не 
се признава надоместок. По исклучок, половина 
дневница се признава и за остатокот на времето над 
6 часови кога тој остаток е поминат на пат ноќе. 

III . Издатоците во височина на дневниците од 
точката I на/Оваа наредба се признаваат во матери-
јални трошоци ако службеното патување во земјата 
во исто место трае најмногу 30 дена. По 30 дена поми-
нати во исто место се признава износот на надоместо-
кот за работа на терен, а за работниците распоредени 
на работните места за кои се бара стручна спрема ка 
полуквалифициран работник и за неквалифицира-
ните р а б о т н и ц и ^ помошните службеници — најмно-
гу просечно 90 динари дневно по едно лице испратено 
на службено патување. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
н а бироите за вршење услуги на организирање тех -
нолошкиот процес и стопанско-сметкозното работење 
и на претпријатијата за производство на филмови 
(само' за филмските екипи што вршат снимање на 
филмови) издатоците за дневници по 30 дена што 
нивните работници односно олужбениии непрекинато 
ќе ги поминат на службено патување во исто место 
во земјата се признаваат како материјални трошоци 
најмногу до 75% од износот на дневниците предви-
дени во точката I на оваа' наредба, 

IV. Ако стопанската организација со тарифниот 
правилник предвидела , паушален надоместок на 
трошоците за службено патување место дневници, 
месечниот надоместок може да се признае како ма-
т е р и ј а л е н трошок најмногу до 70с/с од износот на 
дневниците ш1ч> би му припаднале на работникот 
односно службеникот спрема просечниот месечен 
број на деновите поминати на пат, утврден врз 
основа на вкупниот број на деновите на службени 
патувања извршени во претходното тоимесеч1е 

V. Издатоците за трошоци на превозот на лицата 
на службено патување и се признаваат на стопанска-
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та организација к а к о материјални трошоци во ф а к -
тично платени ш н о ш , а најмногу: 
. I) кога е користен воз односно брод к а к о пре-
возно средство — износот на цената за (возен билет: 

а) 1 класа на брз или патнички воз односно I 
класа на брод — за лицата распоредени: 

— н а раководни работни места; 
— На работни места на службеник за кои. се бара 

виша стручна спрема, под услов лицево на тоа ра-
ботно« место да има повеќе од 5 години работен стаж; 

б) I класа на патнички или I I класа на брз воз 
односно II к л а с а на брод — за лицата распоредени: 

— ка работни места на службеник за кои се бара 
с и т а стручна спрема а што не се опфатени под а); 

— на работни места за кои се бара стручна спре-
ма на висок оквалифицира« работник; 

— на работни места на службеник за ком се 
бара средна стручна спрема, тод услов лицето на 
тоа работно место да има повеќе од 5 години рабо-
тен стаж. 

За овие лица може да се признае износот на це-
ната за билет на I класа к а брз воз и на I класа на 
брод ако непрекинато патувале на далечина поголема 
од 250 километри; 

в) II класа на брз или патнички воз одвоено И 
класа н а брод — за другите работници и службеници 
и за учениците во стопанството; 

2) кота е користен превоз со автобус — во износ 
на платениот билет за превоз. 

3) кога е користен превоз со авион — во износ на 
платениот билет за превоз. 

Vf. Издатоците за спална кола при превозот со 
железница односно за бродски кревет при превозот 
со брод се признаваат к а к о материјални трошоци 
само за лицата на работни места со раководни дол-
жности за кои тоа ќе се предвиди во тарифниот пра-
вилник на стопанската организација, како и за лица-
та испратени на службено патување во странство. 

Како работни места со р-акоБодни должности спо-
ред претход н и ст ста в не се сметаат caafo раководните 
работни места ЕО смисла на Упатството з а методот на 
искажување тарифните ставови во тарифните пра-
вилници на стопанските организации, туку и дру-
гите работни места предвидени во тарифниот пра-
вилник во одредбите за дневниците и за превозните 
треш оци. 

VII. Издатоците за превоз со автотакси во меѓу-
месниот сообраќај се признаваат само по исклучок 
како материјални трошоци според пропишаната та-
рифа, ако не постојат други средства на јавниот 
сообраќај (автобус, железница, брод) на таа рела-
ција за патување. Ако за превоз на лицата на, од-
носната релација за патување покрај автотаксиите 
постојат и други превозни средства, издатоците за 
превоз со издатоците за дневници направени за 
време на патувањето со автотакси не можат да 
изнееуват повеќе од издатоците за превоз и днев-
ници. кога патувањето би било извршено со воз, 
брод или автобус. 

VIII. Издатоците за превоз во смисла на точ. V, 
VI и VII од оваа наредба и се признаваат на стопан-
ската организација како материјални трошоци са-
мо со доказ Дека е користено односното превозно 
средство и класа и тоа: 

1) ако превозот е вршен со железница или^брод 
— со наведување во сметката за патните трошоци 
која кл?/са на' железница односно брод е користена; 

2) ако превозот е вршен со автобус, авион или е 
користена спална кола или бродски кревет — со 
приложување на возниот билет и на билетот за спал-
на кола односно за бродски кревет; 

3) ако превозот е вршен со автотакси — со при-
ложување на сметката од претпријатието или од при-
ватно лице што го извршило превозот. 

IX. Издатоците за трошоци на превозот во гра-
ниците на градското подрачје (со автотакси, трамвај, 

автобус и ел.), направени за Јвреме на службеното па-
тување, 1не можат да се признаваат како материјални 
трошоци. 

Исто така, ни трошоците' за репрезентација за 
време н а службеното патување не можат да се при-
знаваат како материјални трошоци. 

X. Километражата што како надоместок за ли-
чен превоз им се д а в а на службениците и работни-
ците на претпријатијата во состав на, Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони што се испратени на службе-
ни патувања во местата што не се поврзани со р е -
довни превозни средства — се признава во матери-
јални трошоци во износи определени со тарифните 
правилници на претпријатијата, но најмногу 15 ди -
нари за секој поминат километар, под услов от-
сто јанието од местото на с л у ж б у в а њ е ^ ' односно од 
последната станица поврзана со редовни превозни 
средства — до местото во кое службеникот односно 
работникот се испраќа, да е подолго од 4 километра. 

XI. Издатоците за трошоци на селидбата пора-
д и преместување на работникот и службеникот, и 
тоа: за превоз на покуќнината, за превоз на работни-
кот и службеникот и на неговата фамилија и за 
дневници за него односно за неговата фамилија — 
& се признаваат на стопанската организација како 
материјални трошоци под следните услови: 

1) издатоците за превоз на покуќнинагд се при-
знаваат во фактичен износ на трошоците направени 
за превоз од поранешното до новото место на сабота, 
врз основа на доказите што ги поднел работникот 
(службеникот). Ако превозот се врши со железница 
или брод} тие издатоци се признаваат само според 
тарифата за споровоз, освен издатоците за превоз 
на багаж кои се признаваат според тарифата за 
брзовоз; 

2) трошоците за пакување, распакувана и пре-
воз до станицата односно до станот се призна-
ваат според поднесените смзтхи за материјалите од-
носно за услугите од лицата што ги извршиле. 
Сметките за услуги што ги извршиле приватни лица 
мораат да бидат заверени од стрела на надлежниот 
народен одбор на општината со назначување дека 
цените им. одговараат на цените на пазарот; 

3) издатоците за превоз на работникот (службе-
никот) и на неговата ф а м и л и ј а се признаваат најмно-
гу до износот на цената за возен билет на она пре-
возно средство што според точката V од оваа на-
редба може да се признае За работникот (службени-
кот) на службено патување; 

4) кг«о трошоци на селидбата поради преместу-
вање на работникот (службеникот) и се признаваат 
на стопанската организација и издатоците за днев-
ници исплатени на работникот (слул^бе;никот) и на 
членовите на неговата фамилија за време патувањето 
во местото на преселувањето, и тоа: за работникот 
(службеникот) најмногу во износ што според точката 
I од оваа наредба се признава за службено патува-
ње. а на членовите на неговата Ла-милита најмногу по 
350 динари дневно, под условите од точката II на 
оваа наредба. Како членови на фамилија се сметаат: 
жена, деца, како и .татко и мајка, ако работникот 
(службеникот! ги издржува. 

XII. Издатоците за дневници исплатени на из -
вршниот персонал на стопанските организации на 
поморскиот и речниот сообраќај при укрцувањето, 
искрцувањето и п р е к р и в а њ е т о од брод на брод се 
признаваат како Материјални трошоци во височина 
определена според тарифниот правилник, а најмногу 
до износите до кои тие дневници биле определени 
според прописите за платите од 1954 година. 

XIII. За возачите и кондуктерите на моторните 
возила што работат на постојани линии н а кои постои 
утврден ред на возењето, издатоците за дневници се 
признаваат како материјални трошоци по едно лице 
упатено на службено патување, и тоа: 
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најмногу 
Динари 
дневно 

1) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на впсококв ал и ф и -
цирзн работник — — — — — — — 650 

2) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на квалифициран или 
полуквалифициран работник — — — — 5§0 

Ако редот на возењето е утврден така што пер-
сона лот од претходниот став да мора редовно да пре-
ноќи надвор од местото на својот престој, претпри-
јатието, обезбедува ноќевалиште за кое трошоците, 
покрај издатоците за дневници според претходниот 
став, му се признаваат во материјалните трошоци. 
Издатоците за обезбедување ноќевалиште не можат 
да се признаваат по сметките поднесени поединечно 
за секое патување, туку само. врз основа на собирна-
та сметка што ја поднесуват месечно угостителските 
стопански организации или лицето к а ј кое е обезбе-
дено ноќевалиштето. 

XIV. Издатоците за дневници на персоналот на 
патувачките пошти на претпријатијата во состав на 
Заедницата на стопанските претпријатија на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони се 
признаваат како материјални трошоци, и тоа: 

Динари 
1) на релациите од I ред — — — 700 
2) на релациите од II ред — — — 650 
3) на релациите од III ред — — — 600 
4) на релациите од IV ред — — —- 550 
Распоредот на релациите во редови го врши 

Управниот одбор на Генералната дирекција на Југо-
слов-:искити пошти, телеграфи и телефони. 

XV. Издатоците за дневници на укрианиот пер-
сонал во речниот сообраќај што се пресметуваат спо-
ред бројот на поминатите километри (километража-
та), како и за километража та на летачите во возду-
шниот сообраќај, се признаваат како мг/теријални 
трошоци во височина определена со тарифниот пра-
вилник, а најмногу до износот до кој тие издатоци 
биле определени според тарифните правилници од 
1954 година. 

XVI. Издатоците за дневници на странски уче-
сници (актери, продуценти и др.) во снимањето на 
филмови можат да им се признаат како материјални 
трошоци на претпријатијата за производство на фил-
мови во износи утврдени со договорот за учеството 
во производството на филмови во меѓународна ко-
продукција. 

XVII. На име дневници за патување во стран-
ство се признаваат како материјални трошоци изда-
тоците уза купување девизи, и тоа по едно лице .што 
патувало просечно во височина од 80% од дневниците 
определени за државните службеници од III група 
за службените патувања во странство, во валутата на 
земјата во која се патува, 

" Издаците за куповање девизи во случај на па-
тување во странство со цел за вршење контрола на 
квалитетот и квантитетот на сг ок и од страна на 
претпријатијата за контрола на стоките се призна-
ваат во .материјалните трошоци просечно по едно 
лице што патувало во височина од 100% од дневни-
ците определени за државните службениците од III 
група за службени патувања во странство, во валу-
тата на земјата во која се патува. 

Издатоците за дневници за службени патувања 
во странство се признаваат како материјални тро-
доци под следните услови; 

1) образложеното решение за патување во стран-
ство да го донесе управниот одбор на стопанската 
организација. Основна причина за патување во 
странство постои само ако работат* поради која се 
патува не може да се сврши преку постојани прет-
ставници или преку средства за соопштување (со 
писмо, телепринтер, телефон, телеграф ц ел.); 

2) стопанската организација пред да го изврши 
патувањето да прибави согласност од соодветното 
стручно здружение односно комора, врз основа на 
смерниците што управниот одбор на соодветната 
сојузна комора ги дава, ако патувањето во странство 
се врши со цел за стручно усовршување; 

3) решението за службено патување во стран-
ство да го потпишат претседателот на управниот 
одбор на стопанската организација и директорот; 

4) патувањето да се изврши на најекономичен 
начин и со најмал број лица, 

Ако патувањето во странство се врши во врска 
со членството во меѓународни организации или со 
цел за научно-техничка соработка што се врши врз 
основ на меѓународни договори, исплатените днев-
ници за тие патувања се признаваат во целост 
како материјални трошоци, без оглед на ограни-
чувањата во ставот 1 од оваа точка, под услов тие 
патувања да се извршени со претходно прибавена со-
гласност од државниот орган надлежан за работите 
во врска со тие меѓународни организации. 

Дневниците исплатени за патување во стран-
ство се признаваат во целост како материјални тро-
шоци, без оглед на ограничувањето во ставот 1 од 
оваа точка, и во случај ако патувањето е извршено 
заради освојување нови пазари и ако барањето за 
тоа го поставил Управниот одбор на Сојузната на-
дворешнотрговска комора 

Книговодството на стопанската организација 
посебно ги искажува издатоците направени за 
службени патувања во странство. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен на работничкиот совет секои 3 месеци да му 
поднесе извештај за извршените патувања во стран-
ство. Извештајот треба да ги содржи следните по-
датоци: колку патувања во странство имало во 
периодот за кој се поднесува извештајот, каде и 
зошто се патувало, како се извршени задачите по-
ради кои се патувало и колку изнесуваат издато-
ците направени за тие патувања. Еден примерок 
од тој извештај и се доставува и на океанската 
комисија за плати во стопанството. 

XVIII. Издатоците за дневници за службени па-
тувања и превоз според оваа наредба се призна-
ваат како материјални трошоци од 1 октомври 
1958 година под услов стопанските организации да 
извршат соодветни измени и дополненија во та-
рифните правилници според постапката предвидена 
за донесување на тарифните правилници најдоцна 
до 30 ноември 1956 година. На стопанските органи-
зации што ќе Извршат соодветни измени во тариф-
ните правилници" по 30 ноември 1956 година, тие 
издатоци се признаваат во материјалните трошоци 
од првиот дек на наредниот месец по извршените 
измени во тарифниот правилник. 

XIX. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Одлуката за условите под кои 
трошоците за службени патувања на работниците 
и службениците на стопанските организации се 
признаваат како материјални трошоци („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 11/56) и Решението за условите 
под кои издатоците за дневници, теренски дода-
тоци и паушали се признаваат како материјални 
трошоци на претпријатијата во состав на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, .телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36{55). 

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

Бр. 12344 
25 септември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

' Државен потсекретар, 
Зоран Пол ич, е. р. 
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526. 
Врз основа на членот 32 став 3 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), во 
врска со членот 2 оддел I под а) точка 40 став 6 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во согла-
сност со секретарот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАТИТЕ ЗА ПРЕКУ-
ВРЕМЕНА Р А Б О Т А И ЗА РАБОТА НА ДНИТЕ 
НА НЕДЕЛЕН ОДМОР И ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ 
СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ЦЕНАТА НА ЧИНЕЊЕТО 

1. Платите на работниците на стопанските орга-
ни? ацин за работата извршена во п р е д в р е м е н и ча -
се БИ, пресметани со пропишаното зголемување на 
тарифните ставови, се признаваат во цената на чи-
нењето под следниве услови: 

!> писменото решение за воведување на преку-
времената работа да го издал директорот на сто-
панската организација, а во погоните и на работи-
лницата надвор од седиштето на претпријатието — 
раководителот на погонот односно на р а б о т н и -
ш т в о . 

Во случај на исклучителна потреба од преку-
времена работа кога не е можно да се прибави ре-
шение од директорот односно од раководителот на 
погонот или на работилиштето, решение може да 
издаде и друго лице по овластување од директорот 
На стопанската организација, со услов со него до-
полнително да се согласи директорот на претприја-
тието односно раководителот на погонот или на р а -
ботилиштето со свое решение кое мора да биде до-
несено во писмена форма; 

9) решението да ги содржи причините за вове-
дување на прекувремената работа,означување на 
работните места на кои ќе се работи прекувремено 
и времето колку ќе трае прекувремената работа. 
Ако при донесувањето на решението не може да се 
лоег.ви-ди траењето на прѕс^времената работа, ре-
шението може да важи најмногу еден месец. По 
истекот на тој срок мора да се донесе ново решение 
за воведување на 'прекувремената работа; 

3) директорот на стопанската организација од-
носно раководителот на погонот или на работили-
штето секои три месеци да му поднесе на работ-
ничкиот совет извештај за прекувремената работа, 
со следните податоци: 

а) чброј на работниците Што работеле прекувре-
мено, искажан по работни места; 

б) број на часовите на прекувремената работа; 
в) износ на платите исплатени за прекувреме-

ната работа; 
г) работите што се извршени со прекувремена 

работа — според видот, количината и вредноста; 
д) причини за воведување на прекувремената 

работа, со економско образложение на неговата ко-' 
рисност. 

Стопанската организација е должна еден при-
мерок од извештајот од претходниот став да им 
достави едновремено на околиската комисија за 
плати во стопанството и на одделението за сто-
панство на народниот одбор на општината. 

. , I I . ,Како работници, во смила на точката I од 
оваа наредба се сметаат и: 

1) лицата со стручна спрема на службеник (ин-
женери и техничари) кои во процесот на производ-
ството или во вршењето на услугите непосредно р а -
куваат со посложени машини, постројки и авто-
мати; 

2) извршниот персонал запослен во стопански-
те организации на речниот или поморскиот сообра-
ќај, извршниот персонал на надворешната служба 
и на отпремата на бродовите запослен во помор-
ските агенции, извршниот персонал во стопанските 

организации на воздушниот сообраќај (само шал-
тер скиот персонал, персоналот за прифаќање и от-*ч 
према, .персоналот на еообраќајн о -ди слемерската слу-
жба и на сервисните на аеродромите) и на патниот 
сообраќај и укрцаниот персонал на бродовите на 
претпријатијата за поморско стопанство; 

3) лицата запослени на прифаќање и отпрема 
на стоки во стопанските организации на внатре-
шната и меѓународната шпедиција и лицата што во 
претпријатијата на луките или складовите непо-
средно учествуваат во процесот на манипулирање 
со, стоки во складови или бродови, како што се: 
складарите, бројачите, надзорниците на утоварот и 
други. 

III. Платите на службениците на стопанските 
организации за работата извршена прекувремено, 
пресметани со пропишаното зголемување на тари-
фните ставови, се признаваат во цената на чине-
њето под истите .услови под кои се признаваат и 
платите за прекувремена работа на работниците, и 
тоа само за следните службеници односно случаи: 

1) за службениците чија работа непосредно и 
оперативно е сврзана за работата на работниците 
што работат прекувремено, како што се: инжене-
рите и техничарите во процесот на производството 
односно на вршењето на услугите, поентерите, еви-
дентичарите, нормирците на погони, работоводите-
лите, магационерите, издавачите на материјали и 
алати и слично; 

2) за проектантите (инженерите и техничарите\ 
лаборантите, к о п и р а н и т е и цртачи те запослени во 
самостојните проектантски организации и во проек-
тантските бирои на стопанските организации — за 
прекувремената работа остварена на работите на 
проектирање; 

3) за стручните службеници на бироите за вр-
шење услуги за организирање на технолошкиот 
процес, како" и услуги на стопанско-сметковно р а -
ботење што непосредно работат на работи вршење 
услуги на други стопански организации; 

4) за службениците на надворешнотрговските 
претпријатија — за време на работата на извршу-
вање определени задачи сврзани за срок, чие из-
вршување е наредено од страна на надлежните др-
жавни органи; 

5) за службениците на сметководствено-книго-
водствената служба — за време составувањето на 
времените периодични пресметки и годишните за -
вршни сметки односно за време на работата на ко-
мисиине за преглед на за Бришите годишни сметки 
и пи за време на вонредните прегледи наредени од 
страна на надлежните органи; 

6) за службениците што со решение од надле-
жниот орган на стопанската организација се опре-
делени да вршат.- редовен годишен и периодичен 
попис на инЕЈентарскага состојба, односно да вршат 
попис на состојбата на инвентарот нареден од 
страна на државните органи — за времето што во 
решението за воведувањето на прекувремена работа 
се предвидува дека ќе трае пописот; 

7) за службениците во состав на филмските 
екипи што вршат снимање филм и за службени-
ците пр ид ад ени на тие екипи — само за часовите 
на прекувремената работа предвидени со финанси-
скиот план на филмот што го одобрил работничкиот 
совет во согласност со филмскиот совет на прет-
пријатието, во границите на највисокиот број на 
часовите на прекувремената работа што според в а -
жечките прописи е дозволена дневно односно не-
делио. 

IV. Не можат според претходните точки да се 
признаат во цената на чинењето платите за пре-
кувремена работа на лицата што според прописите 
за платите немаат право на плата за прекувремена 
работа. ^ 

V. Под условите од точката I се признаваат во 
цената на чинењето и платите за работа на работ-
ниците на ден на неделен одмор и на дните на 
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државни празници како и на лицата кои според 
одредбите.од точката 11 се изедначени со работни-
ците и со службениците во случаите наведени во 
точката ЈП од оваа наредба. 

VI. Директорот на претпријатието односно ра-
ководителот на погонот или на работилиштето ќе 
се казни за прекршок според членот 29 точка 5 од 
Законот, за инспекцијата на трудот — ако не им 
-.остави на околноста комисија за плати еп сто-
панството vi tea одделението за стопанство на на-
водниот одбор на општината примерок.од извгипѕ-
;,от за извршената прекувремена работа поднесел 
до работничкиот совет. 

VII. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Одлуката за условите под кои 
платите за прекувремена работа и за работа во 
дните ка неделен одмор и на државни празници се 
признаваат во цената на чинењето („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 11/56). 

VIII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист па ФНРЈ". 

Бр. 12345 
25 септември 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за 
рабош на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полки, е. р. 

527. 
Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Слудѕбен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55 и 23/56) и точката 1 став 3 од Одлуката за 
пресметување разликата во цените при увозот и из-
возот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 3 
став 4 и точка 6 став 1 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКАТА 
ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ НА УСЛУГИТЕ ИЗ-
ВРШЕНИ СО ДОРАБОТКА ОДНОСНО ПРЕРА-

БОТКА НА СТРАНСКИ СТОКИ 
1. Пресметувањето на разликата меѓу домашни-

те и странските цени при извозот на услугите из-
вршени со доработка односно преработка на стран-
ски стоки ќе се врши преку Југословенската банка 
за надворешна трговија, и тоа според одредбите на 
посебното упатство што ќе го донесе Комитетот за 
надворешна трговија. 

Странските стоки што се увезуваат со цел за 
доработка односно преработка не подложуваат на 
пресметување разликата во цените при увозот. Овие 
стоки има во доработена односно преработена со-
стојба да се извезат во срок кој при увозот ќе и се 
пријави на надлежната царинарница, а кој не може 
да биде подолг од една година, сметајќи од денот на 
увозот. Ако стоките не се .извезат во тој срок, ќе 
се изврши дополнително пресметување на разли-
ката во цените на увезените стоки, и" тоа според 
пропишаните увозни коефициенти, * 

Срокот од претходниот став може во оправдани 
случаи да го продолжи Управата за царини. 

2. Со влегувањето во см ла на оваа наредба пре-
стануваат да важат одредбите на точката 6 од "Од-
луката за пресметување разликата во цените .при 
увозот и извозот - („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), доколку се однесуваат до пресметувањето на 
разликата во цените на стоките што се увезуваат 
со цел за доработка и услужна преработка. 

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

П. бр. 55 
28 септември 1956 година 

Белград 
'Претседател 

на Комитетот за надворешна -трговија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

528. 
Брз основа на членот 15 став 2 од Уредбата за 

девизното работење (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55 и 23/56), а во врска со членот 7 оддел I али-
неја А под а) точка 3 став 3 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и ре-
публичките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/56)Ј Комитетот за надворешна трго-
вија издс/ва 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА 

ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА 
ОДДЕЛНИТЕ СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО 

ПРЕСМЕТКОВНО МЕСТО 
1. Во Одлуката за продавање на девизните сред-

ства на одделните состаноци на девизното пресмет-
ковно место („Службен лист на ФНРЈ" бп. 50/54) 
по точката 2 се додаваат нови точки 2а и 26, који 
гласат: 

,.2а. Исклучително, во случаите што ќе ги опре-
дели Комитетот за надворешна трговија дел од де-
визните средства од точката 1 став ] на оваа наредба 
може да им се продава непосредно на стопанските 
организации, надвор од посебните состаноци на де-
визното пресметковно место. 

Продажбата од претходниот став ја врши Југо-
словенската банка за надворешна трговија од деви-
зните средства што се издвојуваат за оваа цел од 
средствата определени за продажба на посебните со-
станоци на девизното пресметковно место, а во ви-
сочина што ќе ја утврди Комитетот за надворешна 
трговија. 

26. Непосредната продг.жба на девизни средства 
на начинот од точката 2а на оваа наредба ќе се 
врши според курсот спрема кој е извршена прода-
жбата на девизни средства за истата намена на по-
следниот посебен состанок на девизното пресмет-
ковно место." 

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

П. бр. 53 
28 септември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р 

529. 
Воз основа на членот 15 став 2 и членот 23 став 

2 од Уредбата за девизното работење (.,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/55 и 23/56), а во врска со членот 7 
оддел I алинеја А под а) точка 3 ст, 3 и 4 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управа/га („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Комитетот за надворешна тр-
говија донесува 

р i n ff if {J 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРОДАЖБА НА СТРАНСКИ 

СРЕДСТВА ЗА ПЛАКАЊЕ ЗА КУПУВАЊЕ СТОКИ 
ЗА ШИРОКА ПОТРОШУВАЧКА И ЗА НАЧИНОТ 
НА УТВРДУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ЗА 

ОВИЕ СТОКИ 
1. Странските средства за плаќање потребни за 

купување на стоки за широка потрошувачка .што за 
оваа цел се ставаат на располагање ќе се продаваат 
на начинот предвиден со Одлуката за »продавање на 
девизните средства на одделните СОСТАНОЦИ на де-
визното пресметковно место („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/54). 



Страна 74*2 — Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНР«) Среда, 10 октомври 1956 

Право за купување на странски средства за пла-
ќање з а потребите од претходниот став имаат оние 
стопански организации што ќе ги одреди Комитетот 
за надворешна трговија на предлог од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на стоковниот промет. 

2. Пресметувањето на разликата во цените при 
увозот на стоките од (претходната, точка ќе се врши 
на начинот определен со Одлуката за пресметување 
разликата во цените при увозот и извозот („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а според коефициент иге 
што со посебен пропис ќе ги утврди Комитетот за 
надворешна трговија. 

3. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за увозот и за начинот 
на продажба на стоките за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/56). 

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

П. бр. 54 
28 септември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

530. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за овла-

стување Сојузот на селскостопаеските комори »а 
ФНРЈ за регулирање одбирањето на добиток за 
расплод и за утврдување стручните услови за одр-
жување изложби и саеми на расплоден добиток 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/55), Управниот 
одбор на Сојузот на селскостопанеко-шумарските 
комори на ФНРЈ донесе 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ИЗЛОЖБИ 
И САЕМИ НА ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК И ЗА МЕ-
ТОДИТЕ НА ОЦЕНУВАЊЕ И НАЧИНОТ НА НА-
ГРАДУВАЊЕ НА ПРИПЛОДНИОТ ДОБИТОК НА 

ИЗЛОЖБИТЕ И САЕМИТЕ 
I. Општи одредби 

1. Со оваа одлука се определуваат стручните 
услови за одржување на изложби и саеми на, при-
плоден добиток, методите на оценување на изложе-
ниот приплоден добиток, начинот на наградување 
на истиот и за формирање комисии за оценување и 
наградување. 

2. На изложбите и саемите можат да се изло-
жуваат сите Видови и категории приплоден добиток 
од оние соеви што се предвидени за одгледување 
во одделни краишта на Југославија, како и од оние 
што се предвидени за оплеменување и претопување 
на домашните примитивни соеви. 

3. Изложбите и саемите на приплоден добиток 
можат да бидат од југословенски, републички, по-
краински. обласен и локален карактер. 

4. Изложби и саеми од југословенски карактер 
организира Сојузот на селскостопаеско-шумарските 
комори на ФНРЈ ; од републички карактер — репу-
бличката селскостопанска комора, во заедница со 
републичкиот задружен сојуз; од покраински одно-
сно обласен карактер — селскостопаноката комора 
во Нови Сад односно во Приштина, во заедница со 
покраинскиот односно обласниот задружен сојуз; а 
од локален карактер — околискиот задружен сојуз. 

5. (Организациите од претходната точка можат 
да организираат изложби и саеми во сопствена ре-
жија или преку установите и стопанските органи-
зации овластени за организирање на изложби и 
саеми. 

6. На изложбите и саемите од југословенски ка-
рактер може да се изложува приплоден добиток од 
целата територија на Југославија, на изложбите и 

саемите од републички карактер — од територијата 
на народната република, на изложбите и саемите 
од покраински односно обласен карактер — од под-* 
рачјето на покраината односно областа, а на изло-
жбите и саемите од локален карактер — од подрач-
јето на околината односно општината. 

7. На изложбите и саемите од сојузен и репу-
блички карактер можат да учествуваат само ума-* 
тиневи А грла. 

8. Продажбата на приплоден добиток на саемите 
се врши, по можност, преку аукција. 

И. Услови за одржување на изложби и саеми 
9. Организаторот е должен најмалку на два ме-

сеца пред отворањето, на вообичаен начин да го 
објави одржувањето и отворањето на саемот или 
изложбата. 

Во изложбените плакати со кои се објавува одр-
жувањето на изложбата или саемот треба да се 
назначи: 

а) датумот на отворањето и времето на трае-
њето на изложбата односно саемот; 

б) значењето на изложбата односно саемот (со-
јузно, републичко, покраинско, обласно или ло-
кално); 

в) карактерот на изложбата односно саемот; 
г) местото на одржувањето на изложбата одно-

сно саемот; 
д) што ќе се изложува на изложбата односно »а 

саемот, кои видови и категории добиток; 
ѓ) видовите на наградите; 
е) кој ја приредува изложбата односно саемот. 
10. За да се обезбеди благовремено пријавување 

на излагачите што сакаат со своите грла да уче-
ствуваат на изложбата односно саемот, организато-
рот на изложбата е должен најдоцна на два месеца 
пред почетокот на изложбата да изработи и им до-
стави на сите селекииски организации, земјоделски 
задруги, народни одбори на општините и на други 
организации формулар за пријава кој треба да ги 
содржи следните податоци: име и презиме на изла-
гачот, место, вид, сој и категорија на добитокот што 
излагачот сака да го изложи, старост, приплодна и 
производна способност на грлото што се изложува, 
односно сите податоци од матичните документи. 

11. Изложбите и саемите можат да се одржу-
ваат само на определени места, кои мораат да бидат 
рамни и пространи, снабдени со вода за напојување 
на добитокот, со штандови за врзување, со боксови 
и кафез и. 

12. На изложбите и саемите смее да се изло-
жува само квалитетен добиток, односно добиток од 
добар модел,' со добра производна способност, со до-
бро здравје и редовна плодност. * 

13. Трошоците за транспорт на добитокот, за 
исхрана и одржување за времетраењето на изло-
жбата или саемот ги сноси сопственикот. 

14. Сопственикот на добитокот е должен за доби-
токот што го изложува да и ги поднесе на управата 
на изложбата или саемот следните документи: па-
сош. потврда за раѓањето, матична листа, уверение 
за здравјето, за произволност^. ити. 

15. Организаторот на изложбата односно саемот 
е должен за сиот изложен добиток да устрои каталог, 
кој треба да ги содржи основните податоци за секое 
грло. 

% III. Услови и методи на оценување 
16. Оценувањето на добитокот на изложбите се 

врши според системот на бонитирање — класирање, 
и тоа според производните или физиолошките вред-
ности и ек стериер о т. 

17. Оценувањето на добитокот на изложбите го 
вршат определени комисии. По правило, за секој 
вид добиток се определува посебна комисија. Чле-
новите на комисијата ги именува со решение ор га-
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низаторот на изложбата. Во комисиите за оценува-
ње задолжително влегуваат: еден агроном — сто-
чар, еден ветеринар и еден претставник на одгле-
дуваните. 

18. Комисиите за оценување се должни да го 
оценат секое грло и за ладената оценка да водат за-
писник. 

19. Против оценката на комисијата за оценува-
ње може сопственикот на грлото најдоцна во срок 
од 24 часа да ti изјави жалба на комисијата за жал-
би (на жирито, односно на главната комисија), што 
ја именува организаторот на изложбата односно на 
саемот. 

IV. Начин на наградување 
20. Наградувањето на природниот добиток на 

изложбите и саемите има за цел да се поттикнуваат 
одгледуваните да го унапредуваат сточарството. 

21. Наградувањето се врши со доделување на 
парични награди, дипломи (писмени пофалби), ме-
далји и др. 

22. Наградите им се доделуваат на излагачите 
што самите го одгледале добит&жот, а можат да им 
се доделат и на излагачи што изложениот добиток 
не го одгледале сами, под услов тој да бил во нивно 
сопствеништво најмалку една година (говеда и ко-
њи) односно 6 месеци (друг добиток). 

23. Височината на наградата ја определува ор-
ганизаторот на изложбата или саемот. 

24. Во определувањето на височината на награ-
дите учествуваат и организациите што даваат па-
рична помош за наградување. 

V. Завршни одредби 
25. Се овластува Претседателството на Сојузот 

на селекоетопанско-шумарските комори на ФНРЈ да 
пропише правила за условите за одржување на из-
ложби и саеми на приплоден добиток, за методите 
на оценување и за начинот на наградување на при-
пледниот добиток на изложбите и саемите и упат-
ство за спроведување на оваа одлука. 

26. Оваа одлука влегува во сил# осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист "на ФНРЈ". 

О. бр. 4619 
7 септември 1956 година 

Белград 
Сојуз на селскостопанско-шумарските комори 

на ФНРЈ 
Го заменува Потпретседател 

Генералниот секретар, на Управниот одбор, 
инж. Јордан Блажевски, е. р. Миленко Бојаниќ, е. р. 

531. 
Врз основа на точката VI ст. 1 и 2 од Наредбата 

®а условите под кои стопанските организации мо-
жат да се договараат за откупот на селскостопан-
ски производи (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56), 
Сојузот на трговските комори на ФНРЈ објавува 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ДОГОВОРОТ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ТР-
ГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КЕ ОТКУПУВААТ 

СУРОВИ КОЖИ И ВОЛНА 
1. Трговските претпријатија што се занимаваат 

со откуп на сурова кожа и волна постигнаа на пет-
тиот пленарен состанок на секцијата на претприја-
тијата за кожа и волна при Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ ол 1 јуни 1956 година договор за 
подрачјата на кои ќе откупуваат сурови кожи и 
волна. Овој договор го одобри Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ во спогодба со Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на ФНРЈ и со Соју-
зната индустриска комора. 

2. Според договорот ' од точката 1 трговските 
претпријатија можат да откупуваат сурови кожи 
и волна исклучиво на те; пто-ппјата ка онаа народ-
на република на која се наоѓа седиштето на прет-
пријатието. 
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3. Според договорот од точката 1 ќе се постапува 
од денот на објавувањето на ова соопштение во 
„Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 6478 
24 септември 1956 година 

Белград 
За Сојузот 

на трговските комори на ФНРЈ, 
Генерален секретар. 

Ристо Бајал ски, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на членот 18 од' Уредбата за банките 

и штедилниците, 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 ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДА-
ТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА НАРОДНАТА 

ВАНКА 
1. Се разрешува од функцијата претседател на 

Управниот одбор на Народната банка Добривоје 
Радосављевиќ, претседател на Одборот за стопан-
ство на Сојузниот извршен совет. 

2. За претседател на Управниот одбор на Народ-
ната банка се именува Видое Смилевски, потпрет-
седател на Народното собрание на НР Македонија. 

В. бр. 1647/2 
28 септември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

Врз основа на чл. 2г од Уредбата за оснивање 
Комисија за соработка со меѓународните здравстве-
ни организации, Национален комитет за УНИЦЕФ 
и Југословенска национална комисија за меѓународ-
на организација на трудот (МОР) — („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/53), а во врска со чл. 26 од 
Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот извршен совет, Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е В И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА НАЦИОНАЛНИОТ 

КОМИТЕТ ЗА УНИЦЕФ 
1. Досегашниот состав на Националниот комитет 

за УНИЦЕФ се менува, така што во Комитетот се 
именуваат, и тоа: 
за претседател: 

Бранка Савиќ, секретар на Советот на друштва-
та за грижи за децата и младината на Југославија, 
Ја секретар: 

др Вукан Чупиќ, доцент на Детската клиника на 
Медицинскиот факултет во Белград, 
за членови: 

Салко Ајановиќ, секретар на Советот за народно 
здравје на НР Босна и Херцеговина, 

Савка-Саша Јаворина, началник на одделение на 
Советот за социјална,заштита ка Сојузниот извршен 
совет, 

др Олга Милошеви! генерален секретар на Ју-
гословенскиот Црвен крст, Белград, 

мр. пх. Венцеслав Павлов, секретар на Комиси-
јата за лекови, Белград, 

инж. Душан Павличић директор на Институтот 
за млекарство, Белград, 

Лојзе Пишкур, секретар на Советот за народно 
здравје на НР Словенија, 

Иво Рајиќ, секретар на Советот за народно здрав-
је на НР Хрватска, 

др Јован Ристиќ, секретар на Советот за народно 
здравје на НР Србија, 
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Милка Вранешев-ик-Малеска. претседател на 
Советот за народно здравје на НР Македонија. 

ѓорѓија Вујовиќ, секретар на Советот за народно 
здравје на НР Црна Гора. 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението под Б. бр. 
1353 од 29 декември 1954 година („Службен листина 
ФНРЈ", бр. 57/54), 

3. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во » Службен лист на ФНРЈ". 

Б. бр. 2215 
29 септември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
1*ељко Зековић, с. р. Светозар Вукмановић, с. р. 

Врз основа на чл. 1 од, Уредбата за оснивање Ко-
мисија за соработка со меѓународните здравствени 
организации, Национален комитет за УНИЦЕФ и Ју-
гословенска национална комисија за меѓународна 
организација на трудот (МОР) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/53), а во врска со чл. 26 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА КОМИСИЈАТА ЗА 

СОРАБОТКА СО МЕЃУНАРОДНИТЕ 
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Досегашниот состав на Комисијата за соработ-
ка со меѓународните здравствени организации се 
менува, така што во Комисијата се именуваат, и тоа: 

за претседател: др Јован Цекиќ, (Претседател на 
Советот за народно здравје на НР Србија, 

за секретар: др Борислав Петровиќ, директор на 
Сојузниот завод за народно здравје, 

за членови: Мр. пх. Зора Благојевиќ, асистент 
по фармацеутска хемија на Фармацеутскиот ф а -
култет во Белград, 

др Јулијана Богичевић, редовен професор на Ме-
дицинскиот факултет во Белград, 

др Иво Бродарац. директор на Централниот хи-
гиенски завод, Затреба 

др Божидар С. Ѓорѓевиќ; вонреден професор, 
продекан на Медицинскиот факултет во Белград, 

др Ернест Грин, д и р е к т о р к а Активенеричниот 
диспанзер, Сараево, 

др Тоне Равникар, помошник-секретар на Советот 
за народно здравје .на НР Словенија, 

академик проф. др Андрија Штампар, декан на 
Медицинскиот факултет во Загреб, претседател на 
Југословенскава академија на знаностите и уметно-
сти,те, 

др Глигор Тофовски, секретар на Советот за на-
родно здравје на Н Р Македонија, . 

' Дина Урбанчич, медицинска сестра при Советот 
за народно здравје на НР Словенија. ^ 

2. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престануваат да важат решенијата под Б. бр. 
218 од 256 јуни 1953 година и В. бр. 1779 од 25 ноември 
1955 година. 

3. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

В. бр. 2214 
29 септември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

Среда, 10 октомври 1956 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕЏУБЛИКЕ БО-

СНЕ И ХЕРЦЕГОВКИНЕ 
„Службени лист Народне Републике Босне и 

Херцеговина во бројот 14 од 2 јули 1956 година 
објавува: 1 

Правилник з а извршување на Уредбата за фон-
дот за социјални установи; 

Правилник за дипломскиот испит во учител-
ските стручни домаќински школи; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување рибни плодишта; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување 'природните води на кои може да се врши 
стопански риболов; 

Наредба за измени и дополенија на Наредбата 
за испитната комисија за испитите на квалифици-
рани и висококвалифицирани работници од метал-
н а т а струка. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

524. Одлука за подигање на пратеништвото на 
Федеративна Народна Република Југосла-
вија во Народна Република Унгарија на 
степен на амбасада — — — — — — 737 

525. Наредба за условите под кои трошоците 
за службени патувала на работниците и 
службениците на стопанските организа-
ции се признаваат како материјални тро-
шоци — — — — — — — — — 737 

526. Наредба за условите под кои платите за 
прекувремена работа и за работа на дните 
на неделен одмор и државни празници се 
признаваат во цената на чинењето — — 740 

527. Наредба за начинот на утврдување разли-
ката во цените при извозот на услугите 
извршени со доработка односно преработ-
ка на странски стоки — — — — — 741 

528. Наредба за измени и дополненија на Од-
луката за продавање на девизните сред-
ства на одделните состаноци на девизното 
пресметковно место — — — — — — 741 

5291 Решение за начинот на продажба на 
странски средства за плаќање за купува-
ње стоки за широка потрошувачка и за 
начинот на утврдување разликата во це- ѕ 

ните за овие стоки — — — — — — 741 

530. Одлука за условите за одржување на из-
ложби и саеми на приплоден добиток и ; 
за методите на оценување и начинот на 
наградување на природниот добиток на 
изложбите и саемите — — — — — 742 

531. Соопштение за договорот за подрачјата на 
кои трговските претпријатија ќе откупу-
ваат сурови кожи и волна — — — — 743 


