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Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
"закон з.а основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
ге славија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 јули 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 9 јули 1957 
година донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што Сојузниот извр-

шен совет ги донесе врз основа на овластувањето 
од точката П од Одлуката за потврда на уредбите 
на Сојузниот извршен совет и за натамошната ра-
бота на приготвување закони за стопанскиот систем 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), и тоа: 

1. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на жита („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/57); 

2. Уредбата за измена на Уредбата за девизното 
работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/57); 

3. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57); 

4. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за управува-ње со основните средства на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр 24/57); 

5. Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/57). 

Сојузна народна скупштина 
е н е (А) 48 

30 јули 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина. 

Петар Стамболиќ, с. р 
Потпретседател 
на Соборот на 

производителите, 
Војин Пеновиќ, с. р. 

Потпретседател 
на Сојузниот собор, 

Видое Смилевски, с, р. 

ќе се издвои износот од 3,305 милиони динари 
ради давање дотација на производителите на кокд 
на име покритие на загубите. 

2. Дотацијата од претходната точка ќе се даде 
во вид на регрес. 

3. Се овластува Сојузниот извршен совет да ја 
утврди височината на регресот по, тона јаглен за 
коксирање што се увезува и да донесе прописи за 
извршувањето на оваа одлука. 

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

Сојузна народна скупштина 
ене (А) 45 

10 јули 1957 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна^ скупштина, 

Петар Стамболиќ, с. р. 
Потпретседател 
на Соборот на - Потпретседател 

производителите, на Сојузниот собор, 
Војин Поповиќ, с. р. Видое Смилевски, е. р. 

383. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

зак,он за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 8 јули 1957 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 9 јули 1957 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ 
РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ ДО-

ТАЦИЈА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА КОКС 
1. Од средствата на стопанските резерви на фе-

дерацијата предвидени во одредбите на главата 
XXXI од Сојузниот општествен план за 1957 година, 

384. 
Врз основа на членот 52 од Законот за држава 

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56)̂  
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И 

КОМУНАЛНИ И СТАНБЕНИ ПРАШАЊА 
Член 1 

Се оснива Сојузен зозод за урбанизам и кому^ 
нал-ни и станбени прашања (во натамошниот текст: 

^Завод) како управна установа. 
Член 2 

Задачата на Заводот е да ги проучува и според 
научните методи обработува прашањата од областа 
на урбанизмот и комуналиите и станбените праша-
ња, и да приготвува материјали потребни на Сојуч 
злиот извршен совет и на сојузните органи на упра-ч 
вата со цел за преземање мерки и донесување про-1 
пиен во таа област. 

Член 3 
Заради остварување ста своите задачи Заводот: 
1) ги проучува општествените, економските и 

техничките проблеми на изградбата и на развито-
кот на населбите, особено од градски тип, како и 
состојбата и развитокот на комуналните фондови 
во градовите и населбите; 

2) го проучува развитокот и состојбата на орга-
ните на општественото управување со станбениот 
фонд во градовите и населбите, како и прашањата 
за финансирање на изградбата и за искористување 
на становите и станбените згради; 

3) поднесува предлози и им дава мислења на 
државните органи, установите и организациите за-
ради преземање мерки во областа на урбанизмот и 
на комуналните и станбените работи; 

4) објавува публикации од областа на урбани.-
змот и на комуналните и станбените прашања; 
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о) организира изложби (постојани и повремени), 
одржува советувањ.а, курсеви, семинари и преда-
вања со цел за размена на искуствата, за пропа-
ганда на станбената и комуналната култура, како и 
со ц::л за унапредување на станбеното и комун?л-
ло'13 стспансхво; 

6) соработува со соодветните државни органи, 
установи и организации по прашањето на образо-
вание! о и воспитувањето на кадровите за потребите 
на управата и другите служби во областа на еко-
номиката и изградбата на населбите на станбеното 
и комуналното стопанство 

7) соработува со домашните и странски!е уста-
нови и организации што се занимаваат со праша," 

- од делокругот на Заводот. 
Член 4 

С) Заводот управуваат совет и директор 
Претседателот и членовите на советот, како и 

директорот на Заводот% ги назначува и разрешува 
Сојузниот извршен совет 

Советот, покрај претседател, има најмалку 6 
членови 

Директорот според свотата положба е член на 
совест 

Член 5 
Советот ги утврдува годишниот план и про-

грамата за работа на Заводот; го утврдува предлогот 
на претсметката на Заводот; го претресува извршу-
ва г-,зс/о па планот и е а програмата за работа и по-
важните предлози и мерки што Заводот им ги до-
патува на државните органи установи и органи-
зации 

Претседателот на советот ги свикува, пригох-
г, ;ва и претседава на седниците на советот 

Член 6 
Заводот има посебна претсметка, 
Директорот на Заводот е наредбодавец за извр-

ш у в а в на претсметката 
Член 7 

Покрај потребниот брот службеници, Заводот 
мо̂ кс? да има постојани и повремени надворешни 
соработници. 

Службениците ги назначува и сменува и за 
ни.вните службенички односи решава директорот 
на Заводот, ако со посебни прописи за тоа не е 
определен друг орган. 

Член 8 
г.адзсрните права спрема Заводот ги врши Се-

крет-аријатот за индустрија на Сојузниот извршен 
совет. 

Зо в т е л е т о на правото на надзор Секретари-
в е ^ индустрија на Сојузниот извршен совет 
мелчев да бара од Заводот извештај за неговата ра-
бон п мислење за одделни прашања со кои Заво-
дот со з 'чипева и може да му определува одделни 
гЈзда"-1 вл раб с тито на кои работи. 

'Јокретарија^от може да ги укине или поништи 
актите ни Заводот донесени вон управната постап-
ка АКО се БО спротивност со закон или со други 
иг,е т е н 

Член 9 
"Сводот поднесува преку Секретаријатот за ин-

дустрија на Сојузниот извршен совет предлог на 
прГЈСмеига на пзиходите и расходите, предлог за 
измена ча систематизацијата на работните места, 
к а т а предлози што му ги упатува на Сојузниот 

, " Т л совет или на неговите одбори. 
.' -т^етарпјатот дава согласност еа планот и 

прг. Ј: м^ха г.а запаѓа па Заводот и на назначува-
њето ч ргзрешуг.сљето на старешините од неговите 

ор^--ИЈациони единици (раководни слу-
жбе лт:'и). 

Член 10 
Се овластува Заводот со согласност на Соју-

зниов, извршен совет да донесе правилник за сво-
та^ внатрешна организација. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила осмиот дем 

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

Р. и. бр, 212 
28 јуни 1957 гадила 

Белград 
Претседател ѓа Републиката, 

Јосип 1ѓр93-Тлто, с р, 

385. 
Врз основа на чл. 2 и 10 од Основната уредба 

за установите со самостојно финансирање („Слу-
жбен лист на ФНРЈ - бр 31;33). Сојузниот извршеа 
совет донесува 

О Д Л У к А 
ЗА СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА 
I. Центарот 'Ја рехабилитација, основан со Ре-

шението на Советот за наредно здравје и социјална 
политика на Владата на ФНРЈ бр, 19738 од 30 ав-
густ 1951 година, станува Сојузен институт з-з ре-
хабилитација (во натамошниот текст: ИнститутI. 

Институтот е установа со самостојно финансии 
рање 

Седиштето на Институтот е во Белград, 
II. Задача на Институтот е: 
1) научно-истражувачка работа во областа аа 

рехабилитацијата па ингалпдите; 
2) вршење на меднгипек^ и професионална ре-

хабилитација еа кнзали/птс 
3) оспособување на стручниот персонал З-а ра-

бота на рехабилитација на инвалидите; 
4) проучување на прашањата од областа на ре-

хабилитацијата на инвалидите 
III. Во остварувањето на задачите од претход-

ната точка Р1нститутоа: 
1) ја следи и проучува инвалидноста и мерките 

за нејзино спречување и отстранување (причините), 
последиците на инвалидноста, превентивните мерки, 
методите за оспособување, работната способност на' 
инвалидите; 

2) работи на уиапсед^вање на протетпчп:/м 
средства, 

3) ГИ проучува прашањата во врска со профе-
сионалната ориентација и рехабилитација; 

4) ги проучува прашањата во врска со органи-
зирањето и унапредувањето на социјалната служба 
на рехабилитацијата; 

5) приготвува и предлага стандарди за опремата 
за центрите за рехабилитација, како и за одделе-
нијата и отсеците за рехабилитација на другите 
здравствени установи 

IV. Со Институтот управува управен одбор, 
Управниот одбор го сочинуваат два члена кои 

од својата средина ги избира работниот колектив, 
по еден претставник од сојузниот Завод за социјал-
но осигурување и од Сојузот на воените инвалиди 
од војните и членови што ги именува Сојузниот 
извршен совет, или органот што ќе го определи -тој, 

Бројот на членовите на управниот одбор се 
определува со правилата на Институтот, 

Управникот на Институтот според својата по-
ложба е член на управниот одбор. 

V. Управникот на Институтот го именува Соју-
зниот извршен совет или органот што ќе го опре-
дели тој. 

VI. Институтот може да формира: фонд за на-
градување на службениците (фонд за наградување), 
фонд за замена и дополнение па основните средства 
(фонд за замена и дополнение.^ фонд за 
истраж,увачка работа и фонд за пропаганда на ре-
хабилит-ацијата, 

VII. Прави дата па Институтот 1и доне^уз^ 
правниот одбор со согласност од Секретаријатот за 
народно здразје на СОЈУЗНИОТ извршен совет и СЈ 
Секретаријатот за општа управ.а на Сојузниот из-
вршен совет. 



Среда, 17 јули 1Ѕ'б7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 30 - Страна 575 

VIII. Државен орган надлежен за работите и 
задавите на Сојузниот институт е Секретаријатот 
за народно здравје на Сојузниот извршен совет. 

Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет може да му дава на Институтот од-
делат: задачи од делокругот на Институтот. 

IX. Одредбите од Уредбата за управување со 
здравствените установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 30/53), како и прописите за финансирањето и 
работењето на здравствените установи се примену-
ваат на Институтот доколку со оваа одлука не е 
определено поинаку. Издатоците во врска со на-
учно-истражувачката работа мораат одвоено да се 
евидентираат и не можат да се засметуваат во це-
ната на услугите. 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. и. бр. 224 
9 јули 19-57 година 

Бечгоад 
Сојузен извршен ссвет 

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

Врз основа на членот 79 точка 1 од Уставниот 
за кен, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВОДЕЊЕ НА ИЗБИРАЧКИТЕ СПИСОЦИ 

1) Општи избирачки списоци 
I Избирачките списоци во народниот одбор на 

општината ги води органот на управата надлежен 
за работите на општата управа. 

Во општините на чие подрачје постојат месни 
уреди, избирачките списоци за подрачјето на ме-
сниот уред непосредно ги води тој уред. 

П. Избирачките списоци' во народниот одбор на 
општината односно во месниот уред ги води мати-
чарот или друг службеник што ќз го определи ста-
решината на органот на управата надлежен за ра-
ботите на општата упрбва во согласност со секре-
тарот на народниот одбор на општината 

Службеникот што ги води избирачките списоци 
за својата работа му одговара на старешината на 
органот на управата надлежен за работите на1 оп-
штата управа односно на шефот на месниот уред 
(еГч месната канцеларија) 

Ј Л В О општините чие подрачје ОПЛАКА две ^ли 
ловеле моста (села. населби) се води посебен изби-
рачки список за оское место Посебен избирачки 
список не ќе се составува за заселците што не?лаат 
посебен синор, како ни за селата со помалку од .̂00 
жители, туку избирачите од таквите села и заселци 
ќе се воведуваат во избирачкиот список што се води 
за најблиското село од таа општина. 

Советот на народниот одбор на општината над-
лежен за работите на општата управа ќе определи 
за кои заселци на подрачјето на општината нема да 
се води посебен избирачки список, како и во изби-
рачкиот список од кое место ќе се вовед^шаат изби-
рачите од тие заселци. 

Избирачките списоци за одделни места на под-
рачјето на општината се водат во посебни тетратки. 
Сите тетратки на избирачките списоци за одделни 
места на подрачјето на општината сочинуваат за-
едно избирачки список на општината. 

IV. До донесувањето на упатството за водење 
на избирач.ките списоци во смисла на овластува-
њето од точката IX на оваа одлука, во поглед на 
водењето на избирачките списоци и вршењето на 
исправки во нив се применуваат одредбите од Од-
луката за ревизија и препишување на општите из-
бирачки списоци и за подготовките за составање 
избирачки списоци за избирање пратеници за Собо-
рот на производителите („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 4/53). 

V. Ако надлежниот орган на управата на на-
родниот одбор на околијата установи дека изби-

рачките списоци за одделни места на подрачјето 
на општината не се уредни и исправни (дека од-1 
делип листови се искинати, или одделни запишу-
вања се завалкани и сл.) или дека се во таква со-
стојба што да не даваат сигурна основа за вршење 
на изборите, околискиот совет може да нареди пре-
пишување на избирачките списоци за одделни ме-
ста на подрачјето на општината. 

2) Избирачки списоци на производителите 
VI. Комисијата за изработка еа избирачки спи-

сок на производителите се формира во секоја сто-
панска организација во срок од пет дена^ по растам 
шувањето на изборите. Оваа комисија ќе се фор--
мира и во посебните деловни единици на стопан-
ските организации (погони, работилници, градили-
шта и сл.) што се наоѓаат надвор од седиштето на 
стопанската организација. 

VII. Ако во стопанската организација ќе бидат 
формирани две или повеќе избирачки места, коми-
сијата за изработка на избирачки список ќе при-
готви за секое избирачко место извод од избирач-
киот список. 

VIII. Избирачките списоци на производителите 
мораат да се изработат во срок од 15 дена од денот 
на распишувањето на изборите. 

IX. Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Сојузниот извршен совет ќе донесе упат-
ство за водењето на општите избирачки списоци и 
на избирачките списоци на производителите, како 
и упатство за препишувањето на општите изби-
рачки списоци во смисла на членот 17 од Законот 
за избирачките списоци. Со тие прописи може да 
се определи и општа ревизија на општите изби-
рачки списоци заради нивно согласување со фак-
тичната состојба на избирачкото тело. 

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

Р. п. бр. 219 
2 јуни 1Ѕ57 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

387. 
Врз основа на членот 71 од Основниот закон 

за новинските претпријатија и установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 29/56), Државниот секретеријат 
за надворешни работи, во согласност со Секрета-
ри! атот за информации на Сојузниот извршен со-
вет, пропишува 

Д Р А Б И Л Н И К 
ЗА АКРЕДИТИРАЊЕТО И РАБОТАТА НА ДОПИ-
СНИЦИТЕ НА СТРАНСКИ НОВИНСКИ АГЕНЦИИ 
И ВЕСНИЦИ И ЗА РЕГИСТРИРАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА ДОПИСНИШТВАТА НА СТРАНСКИ 
НОВИНСКИ АГЕНЦИИ И ВЕСНИЦИ И НА ПРЕТ-
СТАВНИШТВАТА НА СТРАНСКИ НОВИНСКИ 

АГЕНЦИИ 
Член 1 

Како странски весници во смисла на овој пра-
вилник се сметаат дневните и переодичните ве-
с н и ц и што се издаваат во странски земји заради 
оег.,огно известување на јавноста. 

Член 2 
Како странски новински агенции во смисла на 

ОВОЈ правилник се сметаат претпријатијата и уста-
новите чие главно седиште е го странска земја, а 
на кои основната дејност им е прибавување и ра-
стурање вести и информации заради редовно изве-
стување на јавноста. 

Со странска новинска агенција во смисла на 
овој правилник се изедначуваат стрелките фото-
агенции, странските радио-станици, телефото-ста-
ници и телевизиски станици, странските претпри-
јатија за изработка на филмски новости, како и 
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другите странски установи и странски претприја-
тија з-а информации. 

Член 3 
Како дописници на стратески весници или на 

странски новински агенции во смисла на овој пра-
вилник се сметаат: 

1) постојаните дописници на странски весници 
или на странски новински агенции, било да се 
странски или југословенски државјани; 

2) југословенските и странските државјани кои 
како новинари се запослени во дописништва на 
странски весници или на странски новински аген-
ции односно во претставништва на странски но-
ви-нски егенци; 

3) странските државјани кои во вид на зани-
мање се занимаваат со новинарска дејност во Ју-
гославија подолго од два месеца; 

4) југословенските и странските државјани кои 
како фоторепортери, филмски или тонски онима-
тели-репортери вршат снимање за сметка на стран-
ски весник или странска новинска агенција; 

5) југословенските државјани што ќе примат 
обврска да работат за странски весник или за стран-
ска новинска агенција во СВОЈСТВО на дописник, 
фоторепортер, филмски или тонски снимател-ре-
портер или кои таква работа вршат во вид на по-
стојано занимање. 

Член 4 
Ќе се смеата дека постои дописништво во сми-

сла на овој правилник ако за странски весник или 
странска новинска агенција покрај акредитиран до-
писник работат на територијата на Југославија и 
други лица, било во својство на стручен соработник 
- новинар било како помошен персонал (прево-
дачи, дактилографи и др) 

Член 5 
Ќе се смета дека постои претставништво на 

странс-ка новинска агенција ако акредитиран,иот 
дописник, сам или во соработка со други лица кои 
на територијата на Југославија работат за и,ста 
новинска агенција, покрај прибавувањето на вести 
во Југославија истовремено им и растура на до-
машните весници и новинските агенции вести или 
друг информативен материјал од својата агенција 
за настаните надвор од Југославија 

Член 6 
Дописниците на странски весници и на стран-

ски новински агенции се должни да се акредити-
раат кај Државниот секретаријат за надворешни 
работи -и во својата работа да се придржуваат за 
важечките прописи во Југославија. 

Член 7 
Со цел за акредитирање дописник, главната 

дирекција на централата на странски Бесник или 
на странска новинска агенција поднесува писмено 
барање до Државниот секретаријат за надворешни 
работа да го прими во СВОЈСТВО на постојанен допи-
сник лицето што таа го испраќа за таа цел во Ју-
гославија или оној југословенски државјанин или 
странски државјанин што се н-аоѓа на територијата 
на Југославија, а кого таа сака да го запосли во 
својство на дописник. 

Кон барањето за акредитирање потребно е да 
се приложи и потврда дека на односното лице ќе 
му бидат уредно и непосредно дозначувани преку 
Народната банка договорената плата и материјал-
ните средства за покритие на трошоците што ќе 
ги предизвика неговата работа на неговото работно 
место во Југославија, а за странскиот државјанин 
- и заверен препис од дозволата за престој во Ју-
гославија. 

Бара-њето за акредитирање се поднесува пред 
да ја започне односното лице својата дејност како 
дописник. 

Член 8 
Кон барањето за акредитирање на југословен-

ски државјанин во својство на дописник, треба да 
се поднесе и потврда дека односното лице е член 
на здружението на новинарите на територијата на 
Југославија. Ако југословенскиот државјанин не 

е член на здружението на новинарите, кон бара-
њето за негово акредитирање треба да се поднесе 
потврда од републичкото здружение на новинарите 
за подобноста на тоа лице за вршење работи на 
доп-исник. 

Член 9 
Кај Државниот секретаријат за надворешни 

работи можат да бидат акредитирани во соо,дветно 
својство и допи скици што имаат седиште во некоја 
друга земја, а периодично доаѓаат во Југославија 
заради вршење дооисничка дејност. По акредити-
рањето, а за време на престојот на територијата 
на Југославија тие имаат статус на акредитиран 
дописник и се должни редовно да го известуваат 
Државниот секретаријат за надворешни работи за 
своите доаѓања во Југославија, заминува-ња од неа 
и за адресите. 

Член 10 
Дописникот е акредитиран од денот кога ќе му 

се издаде исправата за акредитирање. 
Член 11 

Исправата со која се потврдува својството на 
акредитиран дописник ја издава Државниот се-
кретаријат за надворешни работи. Исправата со-
држи: презиме и име на носителот, негова функ-
ција, весник или новинска агенција за која работи, 
адреса на носителот и констатација дека е редовно 
акредитиран во својство на дописник. 

За странските државјани во исправата се вне-
сува и бројот и датумот на дозволата за престој и 
на-зивот на органот што му ја издал. 

Оваа исправа може да се користи само со уред-
ната исправа за идентитетот. 

Исправата се обновува или се продолжува се-
кои шест месеци. При престанокот на СВОЈСТВОТО 
на акредитиран дописник или дефинитивното за-
минување од Југославија, дописникот е должен да 
му ја врати на Државниот секретаријат за надво-
решни работи. 

Член 12 
На должниците им е дозволен и им се олеснува 

пристапот на сите званични и незваничвп извори 
на информации во Југославија, во границите на др-
жавната безбедност и ако со други прописи не е 
поинаку предвидено, под исти услови како и на 
домашните новинари. 

Државниот секретаријат за надворешни работи 
може со своја одлука да им го ограничи обемот на 
изворите на информации или да им дозволи дви-
жење само во определени зони на дописниците на 
оние весници или новински агенции чии централи 
се во земјите што такви ограничувања и мерки 
предвидуваат или ги вршат спрема дописниците 
на југословенските весници или установи за инфор-
мации, и тоа за времето додека таквото ограничу-
вање трае спрема тугословенските дописните 

Член 13 
Дописништвата и претставништвата од чл. 4 

и 5 на овој правилник се должни да се регистри-
раат кај Државниот секретаријат за надворешни 
работи и да се придржуваат за важечките прописи 
во Југославија 

На чело на овие дописништва и претставни-
штва можат да се наоѓаат само акредитирани до-
лжници, кои се одговорни за работата, за почи-
тувањето на домашните прописи и за исполнува-
њето на законските о бар ски од страна на дописни-
штвата односно претставништвата. 

Член 14 
Дописништвата и претставништвата не смеат 

да им растураат на домашните весници или новин-
ски агенции, како ниту Р а приватни лица, вести и 
други информативни материјали за настаните во 
Југ-ославија. 

Член 15 
При поднесувањето на барање за регисчрирање 

на дописништво од членот 4 на овој правилник, 
потребно е да се поднесат следните податоци и 
исправи' 
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1) името на акредитираниот дописник што се 
наога на чело на дописништвото; 

2) имињата и СВОЈСТВОТО на другите лица запо-
слени во дописништвото; 

3) потврда од централата на странскиот весник 
односно на странската новинска агенција чие е 
дописништвото, дека материјалните средства за по-
критие на платите на запослените лица и на дру-
гите трошоци на дописништвото ќе му бидат уредно 
л непосредно дозначувани на дописништвото преку 
Народната банка 

Член 16 
При поднесувањето на барање за регистри-

рања на претставништво од членот 5 на ОВОЈ пра-
вилник потребно е, покрај податоците и исправите 
предвидени во членот 15, да се поднесе и одобре-
ние од Секретаријатот за информации на Сојузниот 
извршен совет за растурање на домашните агенции, 
весници и други установи за информации — вести 
или друг информативен материјал од својата аген-
ција за настаните надвор од Југославија. 

Секретаријатот за информаци.и на Сојузниот 
извршен совет во своето одобрение ќе го определи 
начинот и условите за вршење на оваа 

Член 17 
Дописништвата и претставништвата од чл 4 

и 5 се должни да водат книга на примањата и из-
давањата во која се должни да ги воведуваат сите 
примања и издавања во врска со нивната дејност, 
и претставништвата и сите приходи што произле-
гуваат од нивната дејност на територијата на Ју-
гославија, при што треба да се земат во оглед и 
сите остварени а ненаплатени приходи (побарува-
њата) како и неисплатените обврски (долевањата). 

Дописништвата и претставништвата се должни 
да водат посебна евиденција за своето девизно ра-
ботење, од која можат да се видат сите девизни 
прашања и расходи, со назначување според кој 
основ уследило примањето односно за која цел е 
пуштело плгќрњето 

Член 18 
Лицата наброени во чл. 3, 4 и 5 се Д О Л Ж Е Л да 

го вршат девизното работење преку Народната 
банка спрема важечките прописи. 

Претставништва га што работат со домашни 
0ГСШг'ЈП, весници или други установи за информа-
ции, можат да ги наплатуваат приходите од тоа 

'работење само преку непота од овластените југо-
словенски бан:ш 

Ако претставништвата остварат приход од сво-
јата де (пост на територијата на Југославија, можат 
да вршат трансфер на чистиот приход на начинот 
и под условите што ќе ги определи сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите. 

Доппснпците и лицата запослени во дописни-
штва и претставништва ако се странски држав-
и,1 I можат да вршат трансфер на дел од с^ок^е 
пл;лп на начинот и под условите што ќе ги опее-
ле чи сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите4 

Член 20 
Контрола ф^пг.нспсгсто и девизното рабо-

тење вршат органите надлежни за контролирање 
на финансиското и девизното работење според 
патните грониси, 

Член 21 
С ар е ма акредитиран дописник ни о се пггл^ на 

' јЛО на дописништво или претставиш-пит о ќе се 
применат казнените одредби од прописите за дано-
кот на доход за физички п приватни правни лин": 

1) ако не им дозволи или не им овозможи на 
овластените органи да извршат контрола на фи-
нансисково работење на допис ИТНИТЕ УГ̂  односно 
претставништвото; 

2) ако во дописништвото односно претставни-
штвото нуредно или неточно се води книгата на 
приходите и расходите. 

Член 22 
Ако лицата од чл. 3, 4 и 5 пеел пет постигне, 

на важечките девизни прописи, на нив ќе се при-
менат одредбите од членот 17 на Уредбата зп деви-
зната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", бр/ 
-3/53) и членот 16 во врска со членот 15 точ. 8 и 15 
од Законот за регулирање на платниот промет со 
страст?? („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8'6/46, 43''51, 
3/51, 3;54), како и членот 48 точка 1 ед Уредбата 
за надворешнотрговското работење („Службен лист 
па ФНРЈ' , бр 25/55). 

Член 23 
Де'иднините и лицата во служба на дописни-

штвата односно претставништвата од овој правил-
ник плаќаат даноци и придонеси според одредбите 
од важечките прописи во Југославија, ако со меѓу-
народна спогодба не е поинаку регулирано. 

Член 24 
Дописништвата и претставништвата од овој 

правилник се должни до 15 јануари да му поднесат 
на Државниот секретаријат за надворешни работи 
редовни годишни извештаи ЗЗЈ изминатата 1 одппа, 
во кои го внесуваат; 

1) името на весникот или на новинската аген-
ција за која работеле во текот на изминатата го-
дина, со назначување дали покрај оние за коп се 
а к р е д и т и р а н и испраќале СЕСИ материјали и на 
други, 

2) имињата и својствата на лицата запослена 
во текот на изминатата година во дописништвото 
односно претставништвото; 

3) преглед на финансиското и девизното рабо-
тење 

Поднесување извештај под точ. 1—3 од прет-
ходниот став или дополнување на примениот из-
вештај по тие точки Државниот секретари! ат е а 
надворешни работи може да бара и над во о од сро-
кот за поднесување па редовниот годишен изве-
штај. 

Член 2о 
Покрај примената на одредбите од главата \ 1 

на Основниот закон за новинските претпрп,^ти1а 
и установи, спрема акредитирал дописник и -т до-
писништво односно претставништво моне да се 
примени и мерката за привремено или постојано 
ускратување на акредитирањето или регистраци-
ја! а. Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти може да донесе решение за примена на ва,ква 
мерка спрема акредитиран дописник, односно до-
писништво или претставништво: 

1) ако сторат прекршок на некоја одг етгСи ед 
Основниот закон за новинските претрпеа т.тд и 
установи или на овој правилник; 

2) апс не поднесат на време редовен годишен 
извештај, или по барање од Државниот секрета-
ријат з-а надворешни работи не поднесат во опре-
делен срок вонреден извештај или дополнение на 
редовниот или вонредниот извештај за работењето 
на дописништвото односно, претставништвото од 
членот 23 на опој правилник, или поднесат неточен 
или невистинит извештај; 

0) ако сторат девизен или финансиски прекр-
шок; 

1) уко не добијат средства за издршка и покри-
тие на материјалните трошоци во смисла на чл. 7, 
15 и 16 на овој правилник; 

5) ако ќе се занимаваат со новинар о одно-
сно со работи за кои се акредитирани или реги-
стрирани, или се занимаваат со д р у г и работи за 
кои немаат дозвола од надлежниот ор.ан во Ју-
гославија; 

6) ако прегрешат според Законот за печатот 
или други прописи за информации или, со невисти-
нити или злонамерни извештаи ги повреда.т прин-
пнг - : на новинарската чест. 

Марката на постојано ускратување на акреди-
тирањето з о л жители о ќе се примени спрема акре-
дит!воз,ниот дописник: 



Среда. 17 јули 1957 

1) ако биде осуден во Југославија па казна 
над шест месеци затвор или строг затвор; 

2) ако биде протеран од Југославија или му биде 
у скратен натамошниот престој во Југославија. 

Член 26 
Согласно со меѓународните обичаи акредитира-

ните дописници можат да основат свој клуб во 
Белград. Клубот мора да има свој статут одобрен 
од Државниот секретаријат за надворешни работи. 

На членство во клубот имаат право сите акре-
дитирани должници, 

Член 27 
Должниците, дописништвата и претставни-

штвата на кои се однесува овој правилник, а кои 
на денот на влегувањето во сила на овој правилник 
ќе се затечат на територијата на Југославија, се 
должни во срок од шест месеци од денот на влегу-
вањето во сил-а на овој правилник да се акредити-
раат односно да ги регистрираат и сообразат орга-
низацијата и работењето со неговите одредби. 

Член 28 
ОВОЈ правилник ВЛЕГУВА во супс с р денот нз 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 92027 

20 јуни 1957 година 
Белград 

Државен секретар 
за надворешни работи, 

Коча Поповиќ, с. р. 

388. 
Врз основа на членот 38 став 3 од Уредбата за 

управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 
25'54, 32/54, 36/55, 11/56 и 1/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ВО ТРИ-
МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ОД СТРАНА ЖА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОБЛАСТА НА ТРГО-
ВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО и ЗАНАЕТЧИ-

СТВОТО 
1. Стопанските организации од областа на тр-

говијата. у1 остителството и занаетчиството, чија 
амортизација за замена за последниот месец о ќ 
изминатото тримесечје не изнесува повеќе од 10.000 
динари, можат амортизацијата за замена за на-
редното тримесечје да ја уплатат по истекот на 
тоа тримесечје. 

Стопанските организации од претходн-иот став 
ќе го уплатуваат интересот на основните средства 
по истекот на тримесечје^, без оглед на неговата 
височина. 

2. Промените во состојбата на основните сред-
ства настанати во текот на тримесечје^, стопан-
ските организации од точката 1 на оваа наредба 
ќе ги искажуваат во месечните изводи за состојбата 
и промените во основните средства, а амортизацијата 
но тие промени ќе ја уплатуваат заедно со амор-
тизацијата за односното тримесечје. На ист начин 
ќе се уплатува и интересот на основните средства 
кој произлегува од обврската настаната поради 
промените во текот на тримесечје^. 

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

Бр. 11653 
7 јуни 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
А^лго Хума, с, р 

389. 
Врз основа на членот 106 став 4 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), 
а во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работи па стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите издава 

К А Р Е Д В Д 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ТРГОВ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НИВНИТЕ ДЕЛОВНИ 
ЕДИНИЦИ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД РАСПО-

ДЕЛБАТА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
I. Трговско претпријатие што во свој состав 

има деловни единици го утврдува вкупниот прр!ход 
и ја врши неговата расподелба за претпријатието 
ка-ко нелина, но е должно за секота деловна едини-
ца! која според членот 106 став 1 од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации се смета како погон да го искажува 
одвоено прометот, исплатените плг/ги и обврските 
спрема општествената заедница. 

II. Обврските спрема општествената заедница 
за сите свои деловни единици ги извршува прет-
пријатието во чиј состав се тие. 

III. Обврската за придонес за општествените 
инвестициони фондови се утврдува за претприја-
тието како целина со примена на определена норма 
врз вкупно остварениот промет на претпријатието, 
а се уплатува во оние општини во кои се наоѓаат 
седиштата на претпријатијата и седиштата на де-
ловните единици, и тоа спрема прометот остварен 
на подрачјето на тЛе општини. 

IV. Како вкупно остварен премет на претпри-
јатието во смисла на претходната точка од оваа 
наредба се подразбира прометот што ќе го изврши 
претпријатието како целина, т.е. како дирекцијата 
на претпријатието непосредно, така и сите негови 
деловни единици, без оглед дали се сметаат тие 
како погони или не. 

Заради утврдување на обврските за општестве-
ните инвестициони фондови кои за дирекцијата на 
претпријатието и за одделни негови деловни еди-
ници, што се сметаат како погони, се уплатуваат 
посебно во општината во која се наоѓа седиштето 
на претпријатието односно во општините во кои се 
наоѓаат седиштата на неговите деловни единици, 
се утврдува посебно прометот на дирекцијата на 
претпријатието, а посебно прометот на секоја де-
ловна единица што се смета како погон. Под про-
мет на дирекцијата на претпријатието односно на 
неговите деловни единици што се сметаат како по-
гони се подразбира сразмерниот дел рд вкупниот 
промет на претпријатието што му одговара на од-
носот на исплатените плати на персоналот во се-
диштето (дирекцијата) на претпријатието односно 
во одделни деловни единици, спрема вкупно испла-
тените плати на персоналот на претпријатието како 
целина. На пример, ако вкупниот промет на тргов-
ското претпријатие како целина изнесува 100,000 ООО 
динари, а неговите вкупни плати според тарифните 
ставови 6,000.000 динари, од кои во една деловна 
единица тие плати изнесуваат 1,500.000 динари, то-
гаш платите во таа деловна единица (1,500.000 дин.) 
спрема вкупните плати на претпријатието (6,000.000 
динари) изнесуваат 25%, па и од вкупниот промет 
во износ од 100,000.000 динари треба да се смета 
како промет на таа деловна единица 25%, односно 
25,000.000 динари. 

Како исплатени плати во смисла на одредбите 
од претходниот стаз се подразбира износот на лич-
ните доходи од членот 67 на Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
пресметани за исплата за времето за кое се врши 
пресметувањето на придонесот за општествените 
инвестициони фондови. 

Ако трговско претпријатие има деловни еди-
ници ,на подрачје на општината во која се наоѓа 
седиштето на претпријатието, прометот на тие де-
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ловни единици, утврден во смисла на претходниот 
став, влегува во прометот на дирекцијата на прет-
пријатието. 

Ако трговско претпријатие има тезги и други 
привремени објекти (павилјони, аркади и слично) 
на пазари преку кои врши продажба на селскосто-
панск,и и други производи, прометот на тие деловни 
единици, утврден во смисла на претходните ставови 
од оваа точка, влегува во прометот на дирекцијата 
односно на онаа деловна единица што ги снабдува 
со стоки тие објекти, 

V. Одредбите од оваа наредба согласно се при-
менуваат и на општите земјоделски задруги и на 
деловните сојузи на земјоделските задруги во по-
глед на прометот на нивните трговски единица, 

VI. Со денот ега почетокот на примената на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за уреду-
вање на односите што произлегуваат од расподелбата 
на вкупниот приход меѓу трговските деловни еди-
ници и претпријатието во чиј состав се тие („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 

VII. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист" на ФНРЈ", а 
ќе се применува и за целата 1957 година. 

Бр. 13858 
6 јули 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

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

390. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлукава „ 

пресметување разликата во цените при увозот а 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

I Во Наредбата за коефициентите за пресмету-
вале на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57) во точката I оддел А во гран-
ката 127 — Прехранбена индустрија, редниот број 1 
се менува и глаги' 

,Д. Овошни преработки: 
а) овошни полупреработки (пулпи, су-

дови сокови, марк (срж) и сл.): 
аа) од вишни, рибизли и кајсии — — 1,30 
аб) од другото овошје, освен ма липата, 

јагодите и вишната „мараска" - — - 1,20 
б) овошни финални преработки (си-

рупи, пире, концентрирани сокови, желе, 
џем, слатко, компоти, мармелада и сл.) о-
свен финалните преработки од малина, ја-
годи' и вишна „мараска" — - — — — 1,50" 

II. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на извоз склучени од тој ден. 

П. бр. 293 
13 јули 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за 
надворешна трговија, 

Жасан Бркиќ, е, р. 

Број 30 - Страна 579 

391, 
Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55), а во врска со членот 7 оддел 1 став А под а) 
точка 3 алинеја 1 од Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/56), со согласност од сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите, Комитетот за над-
ворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАНУВА-
ЊЕТО СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПЛАЌА-
Њ Е ШТО ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
МАШИНОГРАДБАТА, НА ЕЛЕКТРОМАШИНСКА-
ТА ИНДУСТРИЈА И НА БРОДОГРАДЕЖНАТА 
ИНДУСТРИЈА, КАКО и ПРОИЗВОДНИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА БРОДОГРАДБАТА ЌЕ ГИ ОСТВА-

РАТ со извоз НА ОПРЕМА И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за постапувањето со странските 
средства за плаќање што производните организации 
на машиноградбата, на електромашинската инду-
стрија и на бродоградежиата индустрија, како и 
производните организации на бродоградбата ќе ти 
остварат со извоз на опрема и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54''56) во точката 1 место ци-
фрата: „95" и цифрата „5" треба да се стави ци-
фра: „90" и цифра: ,ДО" 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето ЕО „Службен лист на ФНРЈ''. 

П. бр. 28-2 
5 јуни 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за 
надворешна трговија, 

Хасан Бркнќ, с. р. 

392. 
Врз основа на одделот 1 под б) 'главата XXV на 

Сојузниот општествен план за 1957 година, во вр-
ска со членот 11 оддел 1 под а) точка 5 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретарија-
тот за сообраќај и врски на Сојузниот извршен со-
вет, со согласност од сојузниот Државен секрета-
ријат за промет на стоки и од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, издава 

- Н А Р Е Д Б А 
З А ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
стоки НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Возаринските ставови од позицијата 007 точ. 
1 и 3 од Исклучителната тарифа за превоз на стоки 
свеска 4 и тоа за: црвени домати (патлиџан), (кар-
фиол, кељ, зелка, спанаќ, зелен грашок во меунки, 
зелен трав (боранија), зелена пиперка, зелена са-
лата, дињи, грозје, јаболки, круши, лубеници и све-
жи сливи, се намалуваат за 50%. 

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

Бр. 867 
12 јули 1957 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет, 

Милорад Зориќ, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 



Страва 580 - Број 30 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

дд^ Критериумите според кои ќе се определува вк- -
^ 0 0 , сочината на додатокот во границите од точката II 
В,рз основа на членот 3 став 2 во врска со чле- наредба, се утврдуваат во тарифниот пое-

нот 29 ст. 2 и 3 од Основниот закон за заштита на н а ^ е т п р и ј а т а е т о 
Добитокот од заразните болести („Служоен лист на височината на додатокот за сгкоз одделен филм 
ФНРЈ", бр. 2о/94). членот 10 оддел I под а) точк,а 1 0 , 1 р е д е Л ува р^отничкиот совет врз основа на 
алинеја 1 и членот 10 оддел I под о, точка 3 али ^ ' те о д х а р и ( ћ н и о т П СоП И Л Н И К , а Б 0 п р е т . 
веза 3 од Уредбата за пренесува.ње работите во ^ - снимање на филмови и во согласност 
надлежност НЕ с о е в и т е и р е к и ч к и т е органи на % , : м е т н и ч к 1 , с т с о в е т на прзгпсијатието Одлук,ата 
управата Г Служ,ен лист на ФНРЈ-, ор. 26/5о) а во ; , с н е с . ,Б а п г е д почетокот га снимањето, 
врска со Наредбата за преземање ветеРшшРно-са- у Исплатата на додатокот се врши најмногу 
интерни ме-окп против заразната болест кат доои- ^ р у / гл Л ГТ-,ХЈТЗУ̂  ДО ѕ0% за виеме не снимањето односно изработката токот „пситахоза" (,.Службен лист на о^НРЈ . ор. ^ ^ - , ^ А ^ „ , ^ гтт,Г и обработката на Филмот. Остатокот се исплатува 4^7), Секретаријатот за селско стопанство и шу- п о ^ н т о с н и м а , ^ о д ч о с к о п о изработката к Ма.рство на СОЈУЗНИОТдовршен совет ИЗДАВА обработката на ФИЛМОТ. 

М А т а Д о А V. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
ЗА ЗАБЃАЧА НА УВОЗОТ И ВНЕСУВАЊЕТО НА 0б1авуЕањего во ,Службен лист на ФНРЈ" 

ПАПАГАЛ!! ОД СТРАНСТВО ' 1 2 5 " 
1. Со цел за спречување на заразата ка ј доби- 1 2 ј у Ш 1 1957 година, Беогргд 

токот „пситакоза" се забранува увозот во Југосла- Г о з а м е н у в а 
ви Ја на иапагали и на сите сродни птици од фами- Секретарот за трудот 
ли гта пситацида (РѕЛгаспоггшѕ). н а СОЈУЗНИОТ извршен совет 

2. Исто така им се забранува на сите лица што Секретар 
л е т а а т во Југославија или минуваЕт низ Јутосла- з а социјална заштита 
ВИТА без оглед на тоа дали патуваат по приватна к а СОЈУЗНИОТ извршен совет, 
работа, службено или во својство на дипломатски ^ ^ ^ Радован Папиќ, с. р . ^ ^ 
претставници, да косат со себеси птици од точката '1 

1 на оваа наредба. С О Д Р Ж И Н А : 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по Стран-а 

објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ" 382. Одлука за потврда на уредбите на Соју-
Бр. 1008 зниот извршен совет — — — — — 573 

12 јуни 1957 година 383. Одлука за доделување средства од сто-
Белград ланските резерви на федерацијата за да-

Сеѕрегар вање дотација на производителите на 
селско стопанство и шумарство кокс — — - - — - — — — — 573 
на Сојузниот извршен совет, 384. Уредба за Сојузниот завод за урбанизам 

инж. Драгосла-в Мутадовиќ, с. р. и комунални и станбени прашања - — 573 
385. Одлука за Сојузниот институт за реха-

394. билитација - - - - - - - - . 574 
Врз сенова на точката 3 од Одлуката за распо- з^б. Одлука за водење на избирачките спи-

,д елба на вкупниот приход на претпријатијата за сопи — - - - - - - - - - - - - 575 
снимање на филмови и на претпријатијата за те- 337. Правилник за акредитирањето и работата 
хнинка изработка и обработка на филмови („Слу- ^ н а дописниците на странски новински 
жоен лист на ФНРЈ", бр. 23/57), а во согласност со ' агенции и весници и за регистрирањето и 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи- работата на дописништвата на странски 
намените, Секретаријатот за трудот на Сојузниот новински агенции и весници и на прет-
кзвршен совет издава ставништвата на странски новински аген-

Н А Р Е Д Б А . ции — — — — — — — — — - - 575 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА РАБОТА ВО ФИЛМСКИТЕ 388. Наредба за уредување на односите меѓу 
ЕКИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ трговските претпријатија и нивните де-
НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ловни единици што произлегуваат од ра-

ХЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА споделбата на вкупниот приход - - - 578 
ФИЛМОВИ 380. Наредба за плаќање на амортизацијата 

I Претпријатијата за снимање на филмови и во тримесечни износи од страна на сто-
прс-тпризатијата за техничка изработка и обработка ланските организации од областа на тр-
ета филмови можат на своите работници и службе- тови јата, угостителството и занаетчиството 578 
ници кога во филмските екипи работат на снимање 390. Наредба за измена на Наредбата за пое-
та т/иработка односно обработка на филм да им ис- фициентите за пресметување на разли-
платуваат додаток за работа во филмската екипа. ката во цените при извозот и увозот на 

П. Додатоците за работа во филмските екипи се определени производи и услуги - — — 579 
признаваат како плати пред утврдувањето на до- 301. Наредба за измена на Наредбата за по-
биената најмногу во следните граници: стапувањето со странските средства за 

1. за директорот на филмска екипа, сценогра- плаќање што производните организации 
фот\ тонскиот снимател и снимател, и тоа: на машиноградбата, на електромагшшска-

а) за игран филм — од 20.00-0 до 50.000 динари; та индустрија и на бродоградежната ин-
б) за документарен филм — од 5.000 до 15.000 дустрија, како и производните организа-

дипари; Дин на бродоградбата ќе ги остварат со 
2. за висококвалифицираните работници - од извоз на опрема и услуги — - - — 5/9 

10 ООО до 14.000 динари, и тоа само за игран филм; 392. Наредба за измена на тарифата за пре-
з, за другите работници и административно-те- воз на стоки на пругите на Југослозен-

хнич-киот персонал — од 7.000 до 10.ООО динари, и тоа ските железници — — — — — — 579 
само за и т н филм. 393. Наредба за забрана на увозот и внесува-

ш , Височината на додатокот се определува во њето на папагали од странство — — — 580 
паушален шнос за еден филм според тежината на 394. Наредба за дотациите за работа во филм-
условите под кои се снима филмот и според сло- ските екипи на претпријатијата за сни-
женоста на реализацијата' на филмската творба, мање на филмови и на претпријатијата 
значењето на работата и квалитетот и обемот на ра- за техничк,а изработка и обработка на 
ботата што се бара. филмови — —. — — — — — — 580 
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