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600. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 

с о СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
Член 1 

Во Уредбата за управување со станбените згра-
ди („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 29/54) членот 92 
се брише. 

Чл. 93 до 98 стануваат чл. 92 до 97. 
Член 2 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 354 

23 ноември 1957 година 
Белград 

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

601. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА Н Е П О Д В И Ж Н О С Т 

И ПРАВА 
Член 1 

Во Уредбата за данокот на промет на неподви-
ж н о с т и права („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 
и 35/54) во членот 3 на крајот се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„По исклучок, ако се врши пренос на право на 
своина со договор за доживотното издржување на 
давателот од страна на примателот на неподвижно-
ста или пр.авото, како даночен обврзник се смета 
примателот на неподвижноста или правото односно 
неговите наследници." 

Член 2 
Во членот 4 по ставот 1 се додаваат два нови 

става, који гласат: % 
„Даночната основица ја утврдува општинската 

управа за приходи. Ако општинската управа за при-
ходи смета дека договорената купопродажна цена 
не и одговара на прометната вредност, ќе формира 
комисија за процена на прометната вредност на не-
подвижноста. 

'Како прометна вредност се подразбира цената 
на односната неподвижност која би можела да се 
постигне во слободен промет и во случај на нејзина 
продажба на кој и да е друг купувач во моментот 
на настанувањето на даночната обврска; Прометна-

та вредност не може да се определува на друг на-
чин." 

Досегашниот став 2 станува став 4, досегашниот 
став 4 станува став 6 и место досегашниот став 3 се 
става нов став 5, кој глаод: 

„Ако едно лице во срок од една година повеќе " 
пати пренесе со надоместок врз ист здобивач 
право на своина на повеќе неподвижности или по-
веќе делови од една неподвижност, ќе плати данок 
на вкупната вредност на сите пренесени неподви-
жност и по нормата која и одговара на вкупната 
вредност на тие неподвижност." 

Член 3 
'Во членот 7 ставот 2 се брише. 

Член 4 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Даночната обврска настанува во моментот на 

склучувањето на договорот за продажба на не-
подвижноста со надоместок или против чинидба 
односно на склучувањето на договор за преносот 
на правото на првенство, на фактична службеност 
или плодоуживање на неподвижноста со надоме-
сток или противчинидба. Ако е за преносот на пра-
вото на своина, на службеност или плодоуживање 
на неподвижност потребно одобрение од државниот 
орггш, или за укнижување на правото на своина е 
потребен некој правен акт, даночната обврска на^: 
станува во моментот кога на даночниот обврзник 
му е соопштено одобрението од тој орган односно 
кога му е врачен правосилниот правен акт, иако е 
пред тоа склучен договорот. Ако е договорот склу-
чен по добиеното одобрение односно по врачува-
њето на правниот акт, даночната обврска наста-
нува во моментот на склучувањето на договорот. 

Ако е преносот на правото на своина извршен 
врз основа на договор за доживотно издржување, 
даночната обврска настанува во моментот на смртта 
на примателот на издржувањето. 

Даночниот обврзник е должен на надлежната 
општинска управа за приходи да И ја пријави да-
ночната обврска во срок од 15 дена од денот на на-
станувањето на обврската. 

Договорот за купопродажба на ^подвижноста 
односно договорот за пренос на правото заверен од 
надлежниот суд, И се поднесува на општинската 
управа за приходи на чие подрачје се наоѓа непо-
движноста што се пренесува односно неподвижно-
ста на која се однесува правото на првенство, на 
фактична службеност или на плодоуживање на не-
подвижноста. 

Договорот за пренос на правата на патенти, 
лиценци, мостри, модели или жигови, за пренос на 
правата на рента или за пренос на уделите И се 
поднесува на општинската управа за приходи на 
чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даночниот 
обврзник. 

Општинската управа за приходи е должна во 
срок од еден месец од денот на примената пријава 
за настанувањето на даночната обврска да изврши 
пресметување на данокот на промет и да му издаде 
налог на даночниот обврзник за плаќање на дано-
кот. Ако општинската управа за приходи не може-
ла во тој срок да ја утврди даночната основица, 
таа е должна да изврши привремено пресметување 
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на данокот спрема пријавената даночна основица, 
и во натамошен срок од 30 дена да изврши испра-
вка на пресметаниот данок спрема конечно утврде-
ната даночна основица врз основа на процената. 
Ако општинската управа за приходи во овој срок 
не изврши исправка, привремената пресметка на 
данокот се смета како конечна. Против решението 
за привремена или конечна пресметка на данокот 
може да И се изјави жалба во срок од 15 дена од 
денот на доставата на околиската управа за прихо-
ди. Поднесената жалба не ја задржува наплатата 
на данокот." 

Член 5 
Во членот 11 ст. 1 и 2 се заменуваат со став 

кој гласи: 
„Данокот на промет според оваа уредба мора да 

се уплати во срок од ,15 дена од денот на врачува-
њето на налогот за плаќање на данокот. Данокот 
на промет на неподвижности се плаќа преку бан-
ката, односно кај онаа општинска управа за при-
ходи на чие подрачје се наоѓа неподвижноста која 
се пренесува, а данокот на пренос на правото — 
преку банката односно кај онаа општинска управа 
за приходи на чие подрачје се наоѓа живеалиштето 
(седалиштето) на даночниот обврзник." 

Во досегашниот став 3 од истиот член, кој ста- ' 
нува став 2, место зборовите: „надлежниот финан-
сиски орган" се става: „надлежната управа за при-
ходи". 

Член 6 
На крајот од членот 13 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„По исклучок, ако договорот за пренос на не-

по движноста или правото се раскине со волја на 
странките пред да се изврши преносот врз новиот 
здобиван, или ако договорот со судска одлука се 
поништи по извршениот пренос, даночниот обврз-
ник има право на враќање на платениот данок." 

Член 7 
Во членот 14 на крајот од точката 6 место збо-

ровите „народниот одбор на околијата (градот)" се 
става: „општинската управа за приходи". 

Во истиот член се додава нова точка 7, која 
гласи: 

„7) кога ослободувањата од плаќањето на дано-
кот се предвидени се други сојузни прописи." 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 353 
23 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

602. 
Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 

закон, во врска со членот 35 од Основниот закон 
за новинските претпријатија и установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) и членот 2 од 
Основната уредба за установите со самостојно фи-
нансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 
47/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА 
З \ НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСТ 

НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА" 

Член 1 
Во Уредбата за новинската установа „Службен 

лист на Федеративна Народна Република Југосла-
вија" („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/57) во чле-
нот 3 став 1 на крајот од точката 7 место точка 

де става точка и запирка и се додаваат две нови 
^очки кои гласаат: 

„8) издавање на списанија, публикации и кни-
ги со кои се помага дејноста на државните ор-
гани и на органите на општественото управување; 

9) вршење сервисна служба на други издавачи 
на научни книги и коментари на закони и други 
прописи од областа на државната и општествената 
изградба." . 

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: 
„Секретарот за законодавство и организација 

на Сојузниот извршен совет може да запре изда-
вање на одделни списанија, публикации и книги 
ако најде дека нивното издавање влијае врз ре-
довното извршување на основните, задачи на „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

Член 2 
Во членот 9 став 1 по точката 4 се додава нова / 

точка, која гласи: 
,,4а) одлучува за издавачката дејност што ја 

врши „Службен лист на ФНРЈ" во рамките на сво-
ите задачи (чЈ?ен 3)." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 355 
23 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

603. 

Врз основа на членот 29а став 2 од Законот за 
државните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/48 и 4/49), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за патните и селидбените трошоци 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55 и 26/56) во 
членот 5 се додава нов став 2, кој гласи: 

„На службениците кои на службен пат се упа-
туваат како претставници на Сојузниот извршен 
совет односно на републички извршни совети и 
кои поради тоа имаат поголеми трошоци, надоме-
стокот ќе им се определува според посебни про-
писи." 

Член 2 
Во членот 6 ставот 11 се менува и гласи: 
„Отстапувања од одредбите на претходните 

ставови можат да се вршат за службените пату-
вања во странство и во други оправдани случаи, 
но само по одобрение од Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет." 

Во истиот член се додава нов став 12, кој 
гласи: 

„Службениците од точ. 2, 3 и 4 став 1 на овој 
член, кога се определени службено да патуваат 
како придружници или во некое друго својство со 
претставник на странска Или меѓународна органи-
зација или установа, можат да го користат истиот 
разред на воз или брод, или кола за спиење, како 
и претставникот на странска или меѓународна ор-
ганизација или установа." 

Член 3 
По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„На претседателите и на судиите на околиски 

и окружни судови им припаѓаат дневниците^ што 
врз основа на ставот 2 од претходниот член ќе ги 
пропишат републичките извршни совети." 
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Член 4 
Во членот 18 став 1 по зборот: „службување'1 

се додава: „или се примени во служба врзосноВ! 
на конкурс". 

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„Надоместоците од претходниот став не му 
припаѓаат на службеник кој се јавил на конкурс 
без согласност од органот во кој е запослен, на 
лице што првпат стапува во служба, како и на 
лице на кое службата му престанала во врска со 
отказот од самото него поднесен." 

Досегашните ст. 2—5 стануваат ст. 3—в. 
Член 5 

Во членот 19 ставот 2 се менува и гласи: 
„Редовните превозни средства што службени-

кот може да ги користи за селидба на покуќнина 
се железница и брод. Други превозни средства мо-
жат да се користат за селидба на линии каде не 
постои сообраќај со железница или брод, или ако 
вкупните трошоци за селидба при употребата на 
тие други превозни средства би биле исти како 
вкупните трошоци на селидбата со железница или 
брод или помали од нив." 

Член 6 
Членот 28 се брише. 

Член 7 
Членот 42 се менува и гласи: 
„Се овластува Државниот секретаријат за ра-

боти на народната одбрана во склад со начелата 
од оваа уредба да пропише правилник за патните 
и селидбените трошоци на воените лица и на гра-
ѓанските лица на служба во Југословенската на̂ -
родна армија." 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила, осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"Ѕ 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 356 

23 ноември 1957 година 
Белград 

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

604. 
Врз основа на членот 92 став 6 од Уредбата за 

финансирање на социјалното осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА ОД НЕРАСПРЕДЕЛЕНИТЕ ВИШО-
ЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 1954 

ГОДИНА ЗА ЗДРАВСТВЕНА ИЗГРАДБА 

1. Во Одлуката за употреба на средствата од 
нераспределените вишоци на социјалното осигуру-
вање од 1954 година за здравствената изградба 
(,,Сл-ужбен лист на ФНРЈ", бр. 1/57) во точката 1 
место „32%" се става „48%". 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФИРЈ"4 

Р. п. бр. 352 
23 ноември 1957 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р, 

605. 
Врз основа на членот 111 од Законот за здрав-

ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54) и чле-
нот 45 став 1 точка 2 од Уредбата за финансирање 
на социјалното осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/55), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НОРМАТА НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РА-
БОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ СО СЛУЖБА 

ВО СТРАНСТВО 
1. Придонес за здравствено осигурување на 

работниците и службениците на стопанските и 
други организации, како и на државните органи и 
установи, додека се со служба во странство или 
стручно се оспособуваат во странство, плаќаат сите 
обврзници на придонесот по нормата од 6% на ра-
зликата меѓу износот на платата во земјата и пла-
тата во странство пресметана по званичниот курс 
(член 45 став 1 точка 2 од Уредбата за финансира-
ње на социјалното осигурување). 

2. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува да важи нормата опреде-
лена во членот 85 став 1 од Уредбата за финанси-
рање на социјалното осигурување. 

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 декември 1957 година. 

Р. п. бр. 350 
23 ноември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, о. р. Светозар Вукмановиќ, с. р, 

606. 
Врз основа на членот 79 точ. 1 и 7 од Уставниот 

закон, во врска со чл. 4 и 9 од Уредбата за органи-
зацијата и работењето на Државниот осигурите лен 
завод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/47), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОРГАНИТЕ НА УПРАВУВАЊЕТО НА Д Р Ж А В -

НИОТ ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАВОД 
I. Органи на управувањето на Државниот оси-

гурител ен завод (во натамошниот текст: Завод) се: 
управниот одбор и генералниот директор. 

II. Управниот одбор на Заводот управува со За-
водот. 

Во делокругот на управниот одбор спаѓаат: 
1) донесувањето на статут за внатрашната орга-

низација и работата на Заводот, со одобрение од со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите и од Секретаријатот за законодавство и ор-
ганизација на Сојузниот извршен совет; 

2) донесувањето на правила за осигурување, со 
одобрение од Сојузниот извршен совет или органот 
што тој ќе го определи; 

3) донесувањето на единствена тарифа за сите 
видови осигурување, со одобрение од̂  Сојузниот из-
вршен совет или од органот што тој ќе го определи; 

4) донесувањето на технички основи за одделни 
видови осигурување, со одобрение од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите; 

13) донесувањето на годишен план на приходите 
и расходите и на годишна завршна сметка, со одо-
брение од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, како и на годишен т в е ш т ј 
за работењето на Заводот; 

в) решавањето за -прашањата за реосигурување 
и за другите деловни односи на Заводот со стран-
ство; 
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7) одлучувањето за учествување на Заводот во 
меѓународни осигурителни организации; 

8) решавањето за употреба на фондовите на За-
водот, со тоа управниот одбор ова свое право да мо-
же во определени граници да го пренесе на извр-
шниот одбор, на генералниот директор, на Заводот 
или на директорите на републичките централи на 
Заводот; 

9) утврдувањето на програмите за инвестициона 
изградба на Заводот; 

10) одлучувањето за оснивање и укинување на 
филијалите на Заводот; 

' 11) одлучувањето за здобивање, отуѓување ,и 
пренесување на имотот на Заводот; 

12) донесувањето на дополнителни прописи за 
применување на платниот систем и за регулирање 
на други службенички односи во Заводот во грани-
ците од овластувањата на Заводот според важечки-
те прописи; 

13) решавањето и за други начелни прашања во 
врска со работењето на Заводот. 

Управниот одбор врши надзор над работата на 
генералниот директор. 

ЈП. Управниот одбор на Заводот го сочинуваат: 
претседател, потпретседател и 21 член. 

Сојузниот извршен совет ги именува претседа-
телот, потпретседателот и 13 членови на управниот 
одбор, со тоа што 11 членови именува не предлог од ^ 
сојузните стопански комори, од сојузите на стопан-
ските комори, од Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, 
од Сојузот на синдикатите на Југославија и од По-
стојаната конференција на градовите. 

Сојузниот извршен совет 'определува кој број 
членови предлагаат одделни организации и устано-
ви од претходниот став. 

Работниот колектив на Заводот избира 6 члено-
ви на управниот одбор од својата средина. 

Генералниот директор на Заводот е ' член на 
управниот одбор по својата положба. 

IV. Должноста на претседателот, потпретседате-
лот и именуваните односно избираните членови на 
управниот одбор трае две години. 

Претседателот, потпретседателот и именуваните 
односно избраните членови на управниот одбор на 
кои им престанала должноста во смисла на прет-
ходниот став, можат да бидат повторно именувани 
односно избрани. 

V. Сојузниот извршен совет може да го смени 
претседателот, потпретседателот и другите имену-
вани членови-на управниот одбор, а работниот ко-
лектив на Заводот — да ги'отповика избраните чле-
нови и пред истекот на срокот на кој се именувани 
односно избрани. ^ 

Местата на претседател, потпретседател и чле-
нови на управниот одбор упразнети на кој и да е 
начин, се пополнуваат на начинот предвиден во 
точката III од оваа одлука. Новите членови остану-
ваат на должност онолку време колку уште имало 
да трае членството на лицата на чии места се дој-
дени. 

VI. Управниот одбор донесува одлуки на сед-
ници. Седниците се одржуваат по потреба, а нај-
малку еднаш тримесечно. 

Ако не се согласи со одлуката на управниот 
одбор, генералниот директор може во срок од три 
дена по нејзиното донесување да бара сојузниот 
Државен секретаријат за работи на" финансиите да 
ја реши работата која е предмет на рдлуката. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
директор може да го запре извршувањето на одлу-
ката на управниот одбсф до решението на сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 
-Ако сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите не донесе решение во ,,срок од еден 
месец од денот кога е поднесено барањето, одлу-
ката на управниот одбор останува во важност, 

VII. Од редот на членовите на управниот одбор 
на Заводот се формира извршен одбор. 

Извршниот одбор се грижи за извршувањето на 
одлуките и заклучоците на управниот одбор. 

Делокругот на извршниот одбр се утврдува со 
статутот на Заводот. 

VIII. Во итни случаи извршниот одбор може да 
решава и за прашањата од делокругот на управниот 
Одбор што ќе се појават во времето меѓу седниците 
на управниот одбор, освен за прашањата од точка-
та И став 2 под 1—5, 9 и 12 од оваа одлука. 

За донесените одлуки од претходниот став из-
вршниот одбор е должен да го извести управниот 
одбор на првата наредна седница. 

IX. Извршниот одбор го сочинуваат: претседате-
лот на управниот одбор, генералниот директор и 
тројца членови на управниот одбор кои управниот 
одбор ги избира од својата средина на почетокот 
на секоја година. 

Избраните членови од претходниот став управ-
ниот одбор може да ги смени и пред истекот на го-
дината за која се избрани и да избере нови членови 
на упразнетите места во извршниот одбор 

X. Извршниот одбор донесува одлуки на седни-
ци. Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку 
еднаш месечно. 

На седниците на извршниот одбор им претседа-
ва претседателот на управниот одбор. 

Ако не се согласи со одлуката н ^ извршниот 
одбор, генералниот директор може да го запре из-
вршувањето на одлуката до решението на управ-
ниот одбор. 

Во случајот од претходниот став извршниот од-
бор може да заклучи веднаш да се свика седница 
на управниот одбор заради донесување решение и 
може да го определи срокот во кој ќе се одржи 
седницата. 

XI. Генералниот директор раководи со работата 
и работењето на Заводот врз основа на важечките 
прописи, на статутот на Заводот и на одлуките и 
Заклучоците на управниот и извршниот одбор на 
Заводот. 

Делокругот на генералниот директор се утвр-
дува со 'статутот на Заводот. 

XII. Во раководењето со работата и со работе-
њето на Заводот на генералниот директор му пома-
гаат помошниците на генералниот директор. 

Во случај на спреченост на генералниот дирек-
тор, него го заменува помошник кој со актот за 
назначување е определен да го заменува генерал-
ниот директор., 

XIII. Генералниот директор и помошниците на 
генералниот директор ги назначува и ги разрешува 
Сојузниот извршен совет. 

XIV. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 351 
23 ноември 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Еељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

607. 
Врз основа на членот 1 од Уредбата за оснива-

њето и работењето на Сојузниот статистички уред 
и статистичките уреди во народните републики 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/48. 27/50 и 45/52), 
гк во врска со Одлуката за органите и установите 
на сојузната управа што продолжиле со работа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/53), Сојузниот за-
вод за статистика пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ СЕЛСКОСТОПАНСКА АНКЕТА 

ВО 1958 ГОДИНА 
1. Од 16 до 26 јануари 1958 година ќе се изврши 

ада територијата на Југославија селскостопанска 
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анкета со која ќе се присоберат податоци за бројот 
на добитокот. 

2. ,Анкетата во секоја околија ќе опфати околу 
5% од сите стопанства, според тоа колку е потребно 
за да се добијат сигурни податоци за подрачјето 
на околијата. ч 

3. Со подготвувачките дејствија, организацијата 
и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Со-
јузниот завод за статистика, кој ќе пропише по-
себни обрасци и упатства. 

4. Околиските заводи за статистика ќе им пре-
дложат на претседателите на народните одбори на 
околиите и општините да именуваат службеници 
за вршење на оваа анкета (анкетари), и тоа од 
редовите на службениците на околиските и општин-
ските органи. 

5. Старешините на домаќинствата се должни, 
во смисла на членот 1 од Уредбата за измен,ување 
и дополнување на Уредбата за оснивањето и рабо-
тењето на Сојузниот статистички уред и статистич-
ките уреди во народните републики („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/52), да дадат точни одговори на 
сите прашања поставени во обрасците. 

6. Трошоците за спроведување на оваа анкета 
паѓаат на товар на претсметката на преводите и 
расходите на Сојузниот завод за статистика за 1958 
година. 

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

Бр. 10640 
13 ноември 1957 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, с. р. 

608. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, школувањето и управување-
то со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и те-
лефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОД-
НИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОМЕН НА ЗА-
СЛУЖНИТЕ ЛУЃЕ ОД ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КУЛ-

ТУРНО-ИСТОРИСКО -МИНАТО 
На 3 декември 1957 година ќе се пушти во оп-

тек серија пригодни поштенски марки во спомен 
на заслужните луѓе од југословенското културно-
историско минато, и тоа: по повод на педесетгоди-
шнината од смртта на Симон Грегорчич. словенечки 
поет; двестогодишнината од раѓањето на Антон 
Линхарт, словенечки книжевник; стогодишнината 
од раѓањето на Отон Кучера, хрватски математичар 
и физичар; стогодишнината од раѓањето на Стеван 
Мокрањац, српски композитор и стопедесетгоди-
нгнината од раѓањето и стогодишнината од смртта 
на Јован Стерија Поповиќ, српски комедиограф и 
книжевник. 

Серијата на овие марки има пет вредности со 
следените портрети и бои: 

1) марка од 15 динари, Симон Грегорчич, црно-
кафеава; 

2) марка од 30 динари, Антон Линхарт, црносина; 
3) марка од 50 динари, Отон Кучера, темноцрве-

нокафеава; 
4) марка од 70 динари, Стеван Мокрањац, црно-

виолетна; 
5) марка од 100 динари, Јован Стерија Поповиќ, 

црномаслинеста. 
На сите марки над портретот отпечатено е името 

и презимето на односниот заслужен човек, и тоа со 
латиница на првите три марки, а со кирилица на 
четвртата и петтата, а покрај портретите годините 
на раѓањето и смртта со соодветен симболичен знак 

на уметноста или науката. Под портретот е отпеча-
тено „Југославија" со ознаката на вредноста, и тоа 
на првата, третата и петтата со кирилица, а на вто-
рата и четвртата со латиница. 

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенските пратки ќе важат неограничено 
време. 

Бр. 9030 
5 ноември 1957 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генера лен директен, 

Никола Милановиќ с р. 

609. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производите ти ти те спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) 
Сојузната комисија за стадардизација донесува 

Р Ј П Р И И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ХИГИЕНСКО-ТЕХНИЧКАТА ЗАШТИТА ПРИ 

РАБОТА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Хигиенско-техничка заштита при 
работа. Максимални допуштени кон-
центрации на штетни материи во 
атмосферата на работните простории 
и работилиштата — — — — — ЈХЈЅ 2.В0 001 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 јануари 1958 година. 

Бр. 4567 
13 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 о-д Уредбата за Југоспо-
венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за прозводителките спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17 51) 
Сојузната комисија за стандардизација донссуга 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СЕМЕ 

ЗА ИНДУСТРИСКА ПРЕРАБОТКА 
1. Во издание на Сојузната комиси.ја за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди' 

Семе од рицинус за индустриска 
преработка — - — ^ Ј ^ Ѕ Е.В4 415 
Семе од соја за индустриска пре-
работка ЛЈЅ Е.В4.417 
Семе од тикви за индустриска 
преработка - — - — — Е.В4.418 
Семе од маслодајна репка за ин- ТПЗЛАШ 
дустриска преработка — — — "ПЈЅ Е.В4.419 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение 
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3. Овие југословенски стандарда влегуваат? во 
сила на 1 јануари 1958 година. 

Бр. 4565 
13 ноемв-ри 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

611. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-
словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот 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 ОД ОБЛА-

СТА НА КОНФЕКЦИЈАТА НА ТЕКСТИЛНА 
ОБЛЕКА 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат Следните југословенски 
стандарди: 

Лесна конфекција. Машки кошу-
ли. Начин на изработка и димензии Ј1Ј9 Г.01.050 

Лесна конфекција. Машки гаќи. 
Начин на изработка и димензии — ЈТЈЅ Г.01.051 

Лесна конфекција. Машки пижа-
ми. Начин на изработка и димензии Ј1ЈЅ? Г.СЦ.052 

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 1958 година. 

Бр. 4566 
13 ноември 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИ^Е 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 48 од 9 ноември 1957 година објавува: 

Решение за ставање под заштита на државата 
иеподвижностите запишани во з, к. ул. бр. 1120 к. о. 
Сремска Митровица, како споменици на културата; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на иконите во Соборната црква во Вршац, како спо-
меници на културата. 

Во бројот 49 од 16 ноември 1957 година објавува: 
3 наредби за забрана на оснивањето-на откупни 

станици за купување и промет на селскостопански 
производи; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на куќата во Орловат во која е роден сликарот 
Урош Предин. 

Во бројот 50 од 23 ноември 1957 година обја-
вува: 

Наредба за одбирање (лиценцирање) на нера-
сти и ОБНОВИ за јавен приплод. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНА 
РЕПУБЛИКИ! ХРВАТСКЕ 

„Народ не новине", службени лист Народ не Ре-
публико Хрватско, во бројот 51 од 31 октомври 1957 
година објавуваат: 

Решение за промена на називот на местото Нови! 
Решение за промена на називот на местото Св4 

Матеј. 
Во бројот 52 од 7 ноември 1957 година објавуваат! 
Одлука за денот за одржување избори за од-

борници на народните одбори на околиите; 
Решение за именување претседател, секретар 

и членови на Комисијата за физичка култура; 
Правилник за измени на Правилникот за рибо-1 

ловот со повлечни мрежи. 
Во бројот 53 од 14 ноември 1957 година објач 

вуваат: ' 
Решение за промена на називот на местото 

Црна Власт; 
Наредба за дополнение на Наредбата за опре^ 

делување на установите на подрачјето на Народна 
Република Хрватска во кои може да се врши испи^ 
тување на прехранбените продукти; 

Решение за оснивање на Комуналната установа 
во Нова Капела како установа со самостојно фи-? 
нансирање. 

Во бројот 54 од 21 ноември 1957 година немаат 
службен дел. 

УРЕДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист ЈБудске Републике Словеније" во 
бројот 40 од 31 октомври 1957 година објавува: 

Закон за заштита на водите; 
Закон за рационално искористување на сел-

скостопанските земјишта; 
Одлука за овластување на законодавниот одбор 

на Републичкиот собор на Народното собрание да 
утврди кои одредби од републичките закони за у-
правната постапка остануваат и натаму во важност, 
а другите да ги укине или измени; 

Одлука за измена на Одлуката за ново опреде-
лување бројот на судиите на Врховниот суд на НР 
Словенија и на Окружните судови на подрачјето од 
НР Словенија; 

Одлука за разрешување претседателот на Вр-
ховниот суд на НРС; 

Уредба за прогласување нови населби, за здру-
жување на населби и за промена називот на на-
селби; 

Одлука за евиденција на неподвижностите на 
општонародниот имот; 

Одлука за определување општинските народни 
одбори што заверуваат потписи, ракописи и преписи; 

Решение за именување претседател на управ-
ниот одбор на фондот на НР Словенија за изградба 
на станбени згради. 

Во бројот 41: од 7 ноември 1957 година објавува 
само одлуки на народните одбори. 

Во бројот 42 од 14 ноември 1957 година обја-
вува: 

Уредба за Институтот за национални прашања? 
Уредба за оснивањето, делокругот и работата 

на стручниот совет на Извршниот совет за стан-
бена изградба; 

Уредба за измени на Уредбата за делокругот 
и работата на стручниот совет за урбанизам, стан-
бена изградба и комунални работи; 

Одлука за определување на количините вино 
и ракија што можат производителите да ги ши 
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трошат дома во една производна година без пла-
ќање данок на промет; 

Одлука за забрана на раскопувањето на прав-
ници и за собирање на мравкини јајца во шумите; 

Решение за дополнение на Решението зад про-
гласување на Заводот за испитување на материја-
лите и конструкциите на НРС за установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за пренос на, правото на оснивач во 
поглед на Земјоделскиот институт на Словенија 
врз Главниот задружен сојуз на НРС; 

Решение за разрешување и именување прет-
седател на Фондот Борис Кидрич; 

Решение за именување советник на Извршниот 
совет за станбена изградба. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 42 од 1 ноември 1957 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за штедење 
дрво, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за здравстве-
ните станици при стопанските организации, со 
текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за оснивање и 
укинување на училишта, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за слатководното рибар-
ство, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за ловот, со текст на истиот 
закон; 

Одлука за потврда -на одлуките за измени и до-
полненија на статутите на околиите Бихаќ, Брчко, 
Сараево и Тузла; 

Одлука за потврда на статутите на Правниот и 
Ветеринарниот факултет на Универзитетот во Са-
раево; 

Одлука за потврда на изборот на Косовац (Ма-
не) Драгутин за народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за одобрување измени и дополненија на 
Правилата за организацијата и работата на Струч-
ното здружение на претпријатијата на индустрија-
та за градежни материјали на НР БиХ; 

Правилник за измени на Правилникот за ди-
пломскиот испит во учителските стручни домаќин-
ски училишта; 

Наредба за определување на установите што ќе 
вршат анализи и испитување на вина и други пре-
работки од грозје и вино. 

Во бројот 43 од 8 ноември 1957 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за библиоте-

ките, со текст на истиот закон; 
Указ за прогласување на Законот за надзор над 

стручната работа на здравствените установи, со 
текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за апотеките 
со текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за Вишото 
училиште за социјални работници, со текст на 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за Вишото 
техничко училиште на машинската струка во Са-
раево, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за Вишото 
техничко училиште на рударската струка во Тузла, 
со текст на истиот закон; 

Наредба за задолжително пријавување оболе-
ни јата од воспаление на бубрезите (нефрит) на те-
риторијата на НР БиХ; 

Наредба за задолжително пријавување оболе-
ни јата од маларија на територијата на НР БиХ; 

Решение за дополнение на Решението за зани-
мањата што можат да се изучат во стручните учи-
лишта со практична обука и за траењето на шко-
лувањето во овие училишта; 

Решение за разрешување и назначување секре-
тар за индустрија и занаетчиство на Извршни:т 
совет на НР БиХ. 

Во бројот 44 од 15 ноември 1957 година и во 
бројот 45 од 22 ноември 1957 година нема службен 
дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 26 од 2 октомври 1957 година 
објавува: 

Одлука за овластување на Одборот за стопан-
ство да донесува акти односно дава согласност или 
одобрение во работи од надлежност на Извршниот 
совет; 

Наредба за изменување надополнување на На-
редбата за лов и фаќање на дивеч 

Во бројот 27 од 17 октомври 1957 година обја-
вува: 

Одлука за избор на судија на Врховниот суд 
на Народна Република Македонија; 

Одлука за разрешување на судии на Окружни-
от суд во Скопје и на Окружниот суд во Тетово; 

Одлука за одредување на водостопански основи 
што ги донесуваат народните одбори; 

Одлука за дополнување на Одлуката за име-
нување претседател и членови на одборите и коми-
сиите на Извршниот совет; 

Решение за именување членови на Советот за 
комунални работи и урбанизам на Извршниот 
совет; 

Решение за здружување на Електричното прет-
пријатие за изградба на ХЕ „Глобочица" во Заед-
ницата на електростопанските претпријатија на 
НР Македонија"; 

Упатство за изработка и донесување на водо-
стопански и ориентациона водостопански основи; 

Наредба за начинот на снабдување потрошу-
вачите со електрична енергија во 'бреме на мало-
водието во 1957 година; 
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Решение за измена составот на Околиската 
изборна комисија на Битолска околија. 

Во бројот 28 од 21 октомври 1957 година обја-
вува: 

Решение за основање Завод за здравка зашти-
та на мајки и деца; 

Правилник за извршување на Законот за ору-
жјето. 

Во бројот 29 0(д 5 неомври 1957 година објавува: 

Одлука за одредување бројот на судиите ма 
околиските судови во Народна Република Маке-
донија: 

Упатство за спроведување на мерките за за-
штита на стрмните земјишта од ерозија; 

Програма за полагање стручен испит за звање 
квалификуван и висококвалификуван работнине од 
дрвопреработувачката струка. ^ 

Во бројот 30 од 9 ноември 1957 година обја-
вува: 

Решение за работната облека на персоналот 
на а потезите; 

Упатство за работното време во апотеките; 
Упатство за условите под кои болничките апо-

теки вршат апотекарски услуги и за потребите 
надвор од болницата; 

Упатство за здравствениот преглед на персо-
налот на апотеките. 

Во бројот 31 од 14 ноември 1957 година обја-
вува: 

Одлука за разрешување и именување членови 
на Одборот за стопанство; ^ ^ 

Решение за разрешување и именување прет- 603/ 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот за просвета на НР Црна Гора од редот 
на граѓаните; 

Решение за именување претседател и членови: 
на Советот за култура на НР Црна Гора од редот 
на граѓаните; 

Решение за именување претседател, секретар 
и членови на Републичката комисија за физичка 
култура; 

Решение за разрешување на секретар во Изери 
шнирт совет и на секретарот на Советот за прон 
света и култура и за назначување директор на 
Заводот за стопанско планирање, секретар во Из^ 
вршниот совет и секретар на советот на НР Црна 
Гора; 

Наредба за задолжително пријавување на акуам 
ните и хроничните нефритиси; 

Наредба за определување на краиштата што 
за време на зимата се сметаат отсечени од сообра-
ќајот. 

седател на републичкиот Совет за народно здравје; 
Решение за разрешување и именување прет-

седател на републичкиот Совет за социјална за-
штита. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
во бројот 21 од 25 октомври 1957 година објавува: 

Статут не Вишата педагошка школа на Цетиње; 
Решение за потврдување на статутот на Ви-

шата педагошка школа на Цетиње; 
Правилник за организацијата и работата на 

школата за уметнички занаети. 
Во бројот 22—23 од 15 ноември 1957 година обја-

вува: 
Одлука за укинување на заедничкиот секре-

таријат на Советот за просвета и на Советот за 
култура на НР Црна Гора; 

Уредба за укинување на секретаријатот за за-
конодавство и општа управа и на секретаријатот 
за стопанство на Извршниот совет и за основање 
нови секретаријати на Извршниот совет; 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

600. Уредба за измена на Уредбата за упра-
вување со станбените згради — — — 821 

601. Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за данокот на промет на не-
подвижност и права — — — — — 821 

602. Уредба за измена и дополнение на Уред-
бата за новинската установа „Службен 
лист на Федеративна Народна Република 
Југославија" — — — — — - — 822 
Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за патните и селидбените трошоци 822 

604. Одлука за измени на Одлуката за упо-
треба на средствата од нераспределените 
вишоци на социјалното осигурување од 
1954 година за здравствена изградба — 823 

605. Одлука за определување нормата на 
придонесот за здравствено" осигурување 
на работниците и службениците со слу- . 
жба во странство — — — — — 823 

606. Одлука за органите на управувањето на . 
Државниот осигурителен завод — — 823 

607. Упатство за извршување селскостопан-
ска анкета, во 1958 година — — — — 824 

608. Решение за пуштање во оптек на' серија 
пригодни поштенски марки во спомен 
на заслужните луѓе од југословенското 
културно-историско минато - - — 82јЈ 

609. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на хигиенско-техничката зашти-
та при работа - - — — — — — 825 

610. Решение за југословенските стандарди 
за семе за индустриска преработка — — 825 

611. Решение за југословенските стандарда 
од областа на конфекцијата на текстилна 
облека — — — — — — — — - Фф 
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