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373. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН 
ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И УСТА-

НОВИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Основниот закон за НОВИ^СККТР- претприја-
тија и установи, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 25 
јуни 1956 година тд на седиштата на Соборот на про-
изводителите од 26 јуни 1956 година. 

ПР бр. 17 
27 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот с в р ш е н совет, 
Александар Ранковиќ, е. p. 

Претседател 
ва Сојузната народна скупштина. 

Моша Пијаде, е. р. 

ОСНОВЕН ЗАКОН 
ЗА НОВИНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И 

УСТАНОВИ 
I. ОСНОВНИ' ОДРЕДБИ 

Член 1 
Новинско прегори 1атие во смисла на овоЈ закон 

е с т р а н с к о т о прегоријаггие на кое 
му е издавање весници. 

Член 2 -ч 
Како весници во смисла на овој закон се сме-

таат дневните и периодичните весници што се из-
даваат заради редовно известување на јавноста. 

Член 3 
За новинските претпријатија, доколку со овој 

закон не е определено поинаку, в а ж а т општите про-
писи што важат за стопанските претпријатија. 

Член 4 
Во новинските претпријатија, покра! органите 

на работничкото управување, се формира издавач-
ки совет, кој ги врши правата и должностите опре-
делени со овој закон. 

Член 5 
Заради обезбедување известувањето на јавноста 

преку весници, заедницата ги помага новинските 
претпријатија со ставање на располагање средства 
за производство и други материјални средства во 
општествена сопственост, _ 

Новинско«) претпријатие може да издава и по-
веќе весници. " 

Н о в и н с к о г претпријатие може да се занимава 
како со споредна дејност и со и з д а т к е с п и с а н и е 
И ДРУГИ nonpPWlWTf cffWM. б е т д а ' ^ ' ^ 
д а в а њ е ^ н а т а к в и ѓт^ликации^е предмет на рабо-
тењето на претпријатието. . 

Кога новинското претпријатие, покрај издава-
њето на весници и други повремени списи, се з а н и -
мава и со издавање на книги и други публикации! 
како со постојана дејност, за неговата работа ЈОД 
врска со издавањето на такви публикации важат 
одредбите од Основниот закон за издавачките прет-
пријатија и издавачките установи. 

Член 7 
Со издавање весници како со основна дејност 

можат да се занимаваат и с в и н с к и т е установи. 
За оставањето, организацијата и работењето на 

новинските установи, доколку со овој закон не е 
определено поинаку, в а ж а т општите прописи за 
установите со самостојно финансирање. 

Член 8 
Новинските претпријатија и новинските уста-

нови можат да се здружуваат во организациите 
предвидени со прописите за здружувањето на сто-
панските организации. 

Член 9 
Покренува њего, издавањето, печатењето и ра-

стурањето на весници и други повл^м<%и списи од 
страна на новинските прегори jaroi а и новинските 
установи се врши согласно одредбите од Законот 
за печатот. 

Член 10 
За п о к р е н у в а њ е ^ и издавањето на весници од 

страна на државните органи, vcmwnTwe. стопан-
ските или општествените организации и други лица 
в а ж а т одредбите од Законот за печатот. 

Член 11 
Одредбите од овој закон за нсвинските прет-

пријатија и за новинските установи согласно се 
применуваат и на новинските агенции. 

К а к о HowT<wrwM ргенттин во смисла на овој закон 
се сметаат претпријатијата и установите на кои 
основната дејност им е прибавување и растурање 
на вести и информации загади редовно известу-
вање на јавноста. 

и. новински ПРЕТПРИЈАТИЈА: 
I. Оснивање 

Член 12 
Новинско претпријатие може да основе д р ж а * 

вен орган, установа, општествена или стопат 
организација. 

Член 13 
Стопанските и општествените организации мо-* 

ж а т да основат новинско претпријатие со претход-
но одобрение, што го дава околискиот собор на н а -
родниот одбор на околината. Во барањето за $ одо* 
боување оснивачот е должен да наведе со к о ј - в и д 
новинска дејност ќе се занимава н о в и н с к о г прет-
пријатие што се оснива, како и дали за издавањето 
на реснитти е* исполнети стручните услови. 

Ако не се исполнети овие услови, околискиот! 
собно не ќе даде одобрение за оснивање на поет* 
пријатне. Против решението за ц е д а р о д о б р е * 
ние може да му се из ј ави жалба на републичкиов 
извршен совет. 

Член 14 
Правилата на н о в и н с к о ^ прегори]атие ги до-

несува работничкиот совет на претпријатието в<3 
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со гласност со ОСНОВАЧОТ, а РИ потврдуваат двата 
собова на наредниот орбор «а ^ќелијата . 

Народниот одбор е должен да - ^ и т а дали пра-
вилата се во согласност со важечките прописи. Ако 
претпријатието оо договор со осниваче* презел© 
обврски спрема оошвачот ; ќе се вод« сметка и за 
теа дали правилата с е во согласност со тие обврски. 

Ако правилата на претпријатието не се во со-
гласност со важечките шинтер или со обврските 
што произлегуваат за п|>етпритат»ето од договорот 
со оснивачког, народниот одбор ќе му ги врати пра-
вилата на претпрнјагшето и писмено ice му ги оооо-
игги своите забелешки, определувајќи го и срокот 
во ко ј тоа е должно да постани по забелешките. 

Ако претпријатието во определениот срок не 
постали ао забелешките- народниот оцбоо оо обра-
зжежено решение ice одбие да ги потврди прави-
лата. Против ова решетше во сгкж од 15 де« а можат 
даI из јават жалба работничкиот совет на претпри-
јатието и оснива чот. По жалбата решава републич-
киот извршен совет. 

2. Уиравуган*е 
Член 35 

Органи на управувањето на даитексто прет- / 
пријатне се: работничкиот совет управниот одбор« 
и 'директорот. 

Определените права и должности РО новим ек ото 
претпријатие ги врши издавачкиот совет. 

Ч тен 
Во НОВИМСКОФО претпријатие што има своја пе-

чатница, во работничкиот совет претставени се р а -
ботниците и службениците запослени во редакци-
јата, печатницата и во административната служба. 
Со правилата на претпријатието се определува бро-
јот на членовите на работничкиот совет што се 
избираат од редовите на работниците и службени-
ците запослени во редакцијата. печатницата одно-
сно во администрати,р,ната служба. 

Со правилата на претпријатието се определува 
и бројот на членовите на управниот одбор на прет-
пријатието што се избираат од неговите на работ-
ниците и службениците запослени во оедакцијата, 
печатницата о б о е н о во а 7™^-^*стт)ативната служба. 

Член 17 
Директорот на новижжото претпријатие го н а -

значува основачот. 
За својата во ттоеттгои^атието диоектооот 

им одговара на работничкиот естет, управниот о д -
бор и осШ'1Р-а«пт 

f" Правата на директорот во поглед иа уредува-
! њего на весникот се утврдуваат со правилата 

на претпријатието. , 
" ^ / Ч п е н 18 

Директорот на претпријатието може да го запре 
од извршување заклучокот »а cefeoj орган на прет-
пријатието за кој смета дека им е спротивен на 
прописите, на правилата на претпријатието или на 
задачите на весникот. Кота ќе го запне заклучокот, 
директорот е должен на органот што го дон ес ол 
заклучокот да му укаже на неправилноста. 

Ако органот што го донесол задоениот заклучок 
Ле остане при заклучокот а директорот не ќе го 
повлече решението за затирање, директорот е дол-
жен за спротивност^ на заклучокот со прописите 
да го извеси* тт^кмот орган jwa тнт е ^ £ н за р а -
ботите на општата "управа, а за спротивноста на 
заклучокот со правилата на претпријатието или со 
задачите на весникот — оснивачот. Републичкиот 
орган надлежен за работите на општата управа од-
носно оснива чот е должен да го донесе своето р е -
шение в е р д а т , а најдоцна за десет дена. Ако р е -
шението не го донесе во тој срок, заклучокот оста-
нува во сила. 

Член 19 
f Членовите на издавачкиот совет ги именува 
/оснива чот од редот на јавниве работници надвор од 
претпријатието. ^ 

Издавачкиот совет се состои од најмалу пет 
членови. 

Директорот на претпријатието и главниот уред-
н а « на матичниот весник според положбата се 
'членови на издавачкиот совет. 

Со седниците на издавачкиот совет раководи 
еден од членовите што ќе го избере советот. 

< Ч л е н 2 0 
Издавачкиот совет Кшбсува заклучоци по п р а -

шањата од основен интерес за издавањето н а ве -
сникот и ја разгледува во општи линии деј исе та 
еа шзетшжјатието. 

За извршувањето на заклучоците на издавач-
киот совет се грижи директорот. 

Член 21 
З а . уредување на весникот во новинското прет-

пријатие постои уредувачки одбор. 
Членовите на уредувачкиот одбор ги именува 

издавачкиот совет по предлог ол главниот уредник, 
од редот на новинарите запослени во повисокото 
претпријатие. 

Директорот на поети шпати ето и главниот уред-
ни« на весникот според положбата се членови на 
уредувачкиот одбор. 

Член 22 
Главниот упе^ниж непосредно раководи Со ра-

ботите на уредување на весникот. 
Главниот уредник го чозначува основачот, кој 

може да назначи и заменик на главниот уредник, 
Член 23 

Новинског© претпријатие што покрај матичниот 
весник издава и други весници и публикации, за 
тие весници и публикации може да формира по-
себни уредувачки одбори. 

Посебните уредувачки одбори и уредниците на 
тие весници и публикации ги определува издавач-
киот совет по предлог од директорот. 

3. Работење 
Член 24 

Во состав на новинског© претпријатие можат 
да постојат печатница, како и други погонски и де-
ловни единици што с л у ж а т за издавање на весници 
и други публикации. 

Ако со печатење«) на матичниот весник и дру-
гите публикации на ношшското претпријатие »е се 
може да назначи и заменик на п р е ч и с т уредник, 
ницата, печатницата може да се занимава и со дру-
ги печатарски работи. 

Печатницата, како и другите погонски и деловни 
единици, можат да се издвојат од составот на прет-
пријатието само врз основа на одлука од работ-
ничкиот совет на претпријатието и врз основа на 
согласност од оснивачот. 

Член 25 
Во новшаското претпријатие се формира, освен 

фондовите што ги има претпријатието според 
општите прописи, и инвестиционен фонд што служи 
за унапредување на техничката опрема на редакци-
јата а к а ј н свинското претпријатие што во својот 
состав има и печатница — и за инвестициона из -
градба. 

Делот од добивката што според општите про-
писи за расло делба на вкупниот приход стопан-
ските организации се должни да го уплатуваат во 
огтштествените инвестициони фондови, новинарите 
претпријатија го внесуваат во својот инвестиционен 
Фонд. ' 

Чае н ге 
Моминските претпријатија кои п о к р а ј издава -

њето на весници и повремени публикации се зани-
маваат како со споредна дејност и со издавање на 
други публикации, се должни од делот на својот 
приход што произлегува од таа споредна дејност 
да уплатуваат придонес во Фондот за унапредување 
па издавачката дејност на народната република од-
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носно на автономната единица, во смисла на чле-
нот 36 став 1 точка 1 од Основниот закон за издава-
чките претпријатија и издавачките установи. 

Член 27 
Новине ките претпријатија можат на целата те-

риторија на Југославија да осниваат свои деловни 
единици за продажба на сопствени изданија, на 
изданија од други весници и на повремени публи-

кации, како и за присобирале на претплата и 
огласи. 

• За оснивање™ и работата на овие деловни еди-
ници важат општите прописи за деловните единици 
на препири] ати јата. Односот на новинското претпри-
јатие и неговата деловна единица се регулира со 
правилата на претпријатието. 

Новгшските претпријатија можат д а . ги прода-
ваат своите весници и други изданија и преку прет-
пријатија за растурање на печат, преку книжзри, 
задруги, писмоносни и ревизори. 

Н о в и н с к о г претпријатие може да ги продава 
весниците и преку посебан продавачи, што можат 
да бидат и во работен' однос со претпријатието. 

Едно лице може да врши продажба на печат 
.сметка на повеќе новински претпријатија. 

Односот на новинските претпријатија со сто-
панските организации, установите и лицата што го 
продаваат печатот се регулира со^договор. 

Член 29 У 
Н»винското претпријатие Уамото ја определува 

стопанската организација или лицето кому што ја 
доверува продажбата на печат. 

ЛшЈЅхаидгго во вид на занимање се занимава со 
растурање на печат мора да има дозвола од управ-
ниот орган надлежен за работите на стопанството 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
се наоѓа неговото постојано деловно место, а ако 
нема постојано деловно место — дозвола од управ-
ниот орган надлежен за работите на стопанството 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
тоа има свое живеалиште. 

Дозволата не може да не му се Ј*аде на лице 
што ќе докаже дека склучило договор со новин-
ско претпријатие за продажба на печат, дека е ј у -
гословенски државјанин и дека е деловно способно^ 

/ ^ л е н 
Новинските прсѓприЈатија можат да отвораат 

свои огласни одделенија а можат да присобираат 
огласи и преку свои деловни единици и преку огла-
сни заводи. 

v Врз дејноста на ©гласните одделенија се приме-
нуваат одредбите од овој закон само ако нивната 
дејност е ограничена на присобирана огласи за ве« 
сниците и за изданијата на претпријатието што ги 
основало. 

Новинското претпријатие не може да овласти 
^Јодделни лица да собираат огласи. 

Член 31 
Новинските претпријатија се должни да објаву- ^ 

ваат годишни извештаи з а издадените весници и 
други публикации во изминатата година.^. 

Годишниот извештај за издадените весници 
содржи податоци за тиражот, за дотациите и з а 
учеството на приходите од огласи во вкупниот 
приход. 

Начинот на објавување на годишниот изве-
шта ј се уредува со републички прописи --

Врз новинското претпријатие што покрај ве-
сници и други повремени списи издава и книги и 
други публикации, во поглед на објавувањето на 
програмата на публикациите се применуваат одред-
бите од членот 6 на Основниот закон за издавач-
ките претпријатија и издавачките установи. 

Член 32 
Давателот на дотацијата може да ја определи 

намената на ср жетвата што му ги дава на новин-
схото претпријатие. 

Новинског^ претпријатие што прима, дотација 
е должно на давателот да му полага сметка за ко-
ристењето на дотацијата. 

Член 33 
Одредбите од чл. 14, 18, 19 и 21 од овој зако** 

согласно важат и за издавачките и други претпри-
јатија што се занимаваат со издавањето на весни-
ци како со споредна дејност. 

Со правилата на ваквото претпријатие може 
да се предвиди неговиот издавачки совет да ги 
врши оние права и должности што според овој з а -
кон му припаѓаат на издавачкиот совет на цовдер-
ското претпријатие. 

III. НОВИНСКИ УСТАНОВИ 
Член 34 . 

Новински установи можат да се. осниваат за -
ради издавање весници што служат за извршува-
ње на задачите на државните органи, — весници 
за прашања од определена област или весници што 
се наменети за определен крут читатели. 

Со актот, за оснивање на новинска установа мо-
ж е да се определи, установата, покрај издавањето 
на весници како со своја основна дејност, да се 
занимава и со издавање на други публикации. 

Член 35 / 
Новински установи можат да о с н и в а ^ извр-

шните совети и народните одбори на околиите... 
Член 36 

Новинската установа има својство ка правио 
лице. 

Член 37 
Новинската установа има свои правила што 

содржат одредби за организацијата, задавити и на -
чинот на работење на установата. 

Правилата ги донесува основачот. 
Член 38 

Со новинската установа управуваат управен 
одбор и директор. 

Член 39 
Управниот одбор се состои од определен број 

членови што ги избира работниот колектив на уста-
новата и од членови што ги именува оснивачот од 
редовите на јавните работници и друѓи граѓани. 

Составот на управниот одбор, како и бројот на 
пленовите на одборот што ги избира работниот ко-
лектив и бројот на членовите rrt оони-
вачот. се определуваат со правилата на установата. 

Директорот на установата според положбата е 
член на управниот одбор. 

Член 40 
Управниот одбор ги предлага правипата на 

установата, го утврдува предлогот wa претсметката 
на приходите и расходите ** предлогот на завршна-
та сметка и врши други работи .определени со пра-
вилата на установата. 

Управниот одбор во новина*'*"3 установа ги \ 
врши правата и должностите што во новинското,у / 

претпријатие ги ВЈШТИ МЗ ПР ГРЧКИОТ совет. 
"""'Член 41 ~ 

Директорот на установата го именува оснивачем 
Директорот непосредно раководи со работењето 

на установата врз основа на законот и другите про-
писи, правилата на установата и одлуките на управ-
ниот одбор. 

Член 42 
Новинската установа има уредувачки одбор, ко ј 

го уредува весникот, 
Членовите на уредувачкиот одбор ги именува 

управниот одбор на установата по предлог од глав-
ниот уредник. 

Директорот и главниот уредник се членови на 
уредувачкиот одбор сп^пед положбата. 

Член 43 
Главниот уредник непосредно раководи со ра-

ботите на уредување на весникот. 
Главниот уредник го назначува оснивачот, кој 

може да назначи и заменик на главниот уредник. 
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Член 44 
Новинската установа се финансира врз основа на 

својата посебна претсметка на приходите и расходите 
Установата самостојно работи и располага со своите 
о р т х оди во границите на својата претсметка, важеч-
ките прописи и своите правила. 

Претсметката на »приходите и расходите на новин-
ската установа ја одобрува органот надлежен за до-
несувањето на буџетот во кој влегува претсметката 
на приходите и расходите на установата. 

Органот надлежен за одобрувањето на претсмет-
ката ја одобрува и завршната сметка За установата. 

Член 45 
Новинската установа има резервен фонд, а може 

да има и други фондови според прописите за уста-
новите со самостојно финансирање. 

Делот од вишокот на приходите што се внесува 
во фондовите се определува со правилата. 

Член 46 
Одредбите од членот 6, како и одредбите од овој 

закон што се однесуваат на работењето на н»вин-
ските претпријатија (чл. 26—31), согласно се приме-
нуваат и на новинските установи. 
IV. ДРУГИ ИЗДАВАЧИ НА ВЕСНИЦИ И ДАВАЊЕ 

ИНФОРМАЦИИ 
Член 47 

За државните органи, установите, стопанските и 
општествените организации и другите лица што 
издаваат весници, важат одредбите од чл. 28 и 31 
на овој закон. 

Член 48 
Издавачите на весници мораат да имаат посебна 

претсметка односно посебно др го евидентираат цело-
купното финансиско работење за весниците што ги 
издаваат. 

Член 49 
Издавачите на весници се должни да објавуваат 

годишен извештај за весниците што ги издаваат. 
Овој извештај содржи податоци за тиражот, мате-
ријалното работење, приходите, расходите и за уче-
ството на приходите од огласи во вкупниот приход, 
како и за дотациите и другите средства што служат 
за издавање на весникот и за нивното потекло. 

Член 50 
Претставништвата на странски новински аген-

ции и дописништвата на странски весници на тери-
торијата на Федеративна Народна Република Југо-
славија, се должни да се придржуваат за домашните 
прописи и да се регистрираат к а ј Државниот секре-
таријат за надворешни работи. 

Претставништвата на странски новински аген-
ции и дописништвата на странски весници не се 
овластени на домашните агенции, весници или други 
установи за информации да им растураат свои вести 
и други информации за настаните во земјата. 

Член 51 
Давањето на информации од страна на странски 

дипломатски претставништва и нивни установи за -
ради известување на нашата јавност се уредува со 
прописите на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија, ако не е предвидено поинаку со меѓуна-
роден договор. 

V. НОВИНАРИ, НОВИНАРСКИ ПРИПРАВНИЦИ И —помошни НОВИНАРСКИ СОРАБОТНИЦИ 
Член 52 

Новинари, новинарски приправници и помошни 
н о в и н а р ^ и ^(^аботници (помошни соработници) во 
смисла на овој закон се лицата што се занимаваат 
со новинарство како со занимање. 

Член 53 
Новинарите, новинарските приправници и помо-

шните соработници запослени се Е0 редакциите на 
весници, во новинарите агенции, во радиодифузните 
станици и во други установи што се занимаваат со 
издавање на весници и други публикации. 

јЕ^ако новинари се сметаат: уредниците, соработ-
ниците, 'техничките' уре&*?иц]^ сликарите-илустрато-

, ри, карикатуристите, ст^нографите-новинари, корек-
торите-новПнари, фоторепортерите-новинари, поета-

' рите лектори и редакторите-преводачи. 
К л 0 м ошнц^сор аб оти иди се сметаат: стено-

графско, к о Ј ^ к ^ р и т е , фоторшортерите, цртаните, 
пом и а д и т е^*летпгори р еводач и те и техничките со-
работници.. 

Новинарските ^приправници можг/г да бидат пре-
ведени во з-вањето новинар по три години поминати 
на работа^ а помошните с о р а б о т н и ц и * по Ј ј а јмалу 
пет години' ЅоШ^гНати на работите. З К З к ш ш ј ѓ Ѕ ^ с о -
работник. 
^ ^ л и с к и прописи за звањата на новинари, но-

f винарски приправници и помошни новинарски со-
работници, за условите з а здобивање со звањето но-

1 винар, како и за условите за премин на новинарски-
t те приправници и помошните новинарски соработ-
\ ници во звањето новинар, донесува Сојузниот иѕвр-
! шен совет по предлог од Сојузот на новинарите на 
^Југославија. 

Член 54 
Решение за давање звање новинар донесува ор-

ганот на новин окото претпријатие односно на новин-
ската установа определен со нивните правила, а за 
новинарите запослени во редакциите на весниците 
што ги издаваат установи, стопански или општестве-
ни организации или група граѓани — решение до-
несува издавачот. Решението се донесува во согла-
сност со републичкото здружение на новинарите. 
Лицата што се здобиле со звањето новинар го задр-
жуваат тоа звање додека се наоѓаат на работното 
место на новинар. 

Ако меѓу лицето што работи на новинарски ра-
боти и нсвинското претпријатие, новинска установа 
или друг издавач од претходниот став дојде до спор 
за тоа дали тоа лице ги исполнува условите за не-
кое од звањата на новинари, по барање од таквото 
лице решението за тоа го донесува републичкото 
здружение на новинарите. 

Странала што не е задоволна со решение на ре-
оубличкото^здружение на новинарите може да му 
се жали на Сојузот на новинарите на Југославија. 
Решението донесено по жалбата има карактер ка 
управен акт против кој може да се покрене управен 
спор к а ј Сојузниот врховен суд. 

Член 55 
Против решението за давање звање новинар до-

несено според членот 54 став 1, како и против ре-
шението на републичкото здружение на новинарите 
или на Сојузот на новинарите на Југославија доне-
сено Според ст. 2 и 3 од истиот член на овој закон, 
јавниот обвинител може да покрене упрашен спор 
ако смета дека со решението е побледен законот. 

Управниот спор против решението донесено спо-
ред членот 54 став 1 од овој закон или против ре-
шението на републичкото здружение на новинарите! 
го (покренува републичкиот или Сојузниот јавен об-
винител к а ј републичкиот врховен суд, а управниот 
спор против решението на Сојузот на новинарите на 
Југославија — Сојузниот јавен обвинител к а ј Со-
јузниот врховен суд. 

Управниот спор се покренува во срок од три 
месеци откадко решението ќе им се достави на стран-
ките. 

Член 56 
Должностите на новинарите и одговорноста за 

нивната професионална работа се утврдуваат со ста-
тутот на Сојузот на нгт?ттттолите на Југославија. 

Член 57 
Работниот однос меѓу новинарот, новинарскиот 

приправник или помошник соработник и новин-
ското претпријатие, новинската агенција, радиоди-
фузната станица или друг издавач на весници од 
еленот 54 став 1 на овој закон се засновува со до-
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говор за работа, КОЈ може да биде склучен на опре-
делено или неопределено време. 

Со договорот за работа се утврдуваат меѓусебните 
права и обврски врз основа на работен однос. 

Отказниот срок за новинарите, кој мора да се 
определи во договорот, не може да биде подолг од 
шест месеци ниту покус од два месеца. 

Член 58 
ѕ Платите на новинарите, на новинарските при-

правници и на помошните соработници се утврдуваат 
со тарифниот правилник на новинското претприја-
тие, односно со правилникот за платите -на устано-
вата во границите што, по предлог од Сојузот на 
Новинарите на Југославија и од Здружението на 
п о в и т к и т е претпријатија на ФНРЈ ги утврдува 
Сојузниот извршен ф^ет . 

ТГлатите на новинарите, на новинарските при-
правници и на помошните 'соработници запослени 
во весниците што ги издаваат издавачите од чл 54 
став 1 на овој закон можат да се движат во грани-
ците определени со прописите од претходниот став. 

Член 59 
Општите прописи за работните односи на работ-

ниците и службениците на стопанските организации 
согласно важат и за новинарите, новинарските Г7ри-
правнггци и помошните соработници, ако со овој за-
кон и со други прописи не е определено поинаку. 

Член 60 
Покрај новинарите во работен однос, новинар-

ските претпријатија, новинските -агенции и радио-
дифузните станици и другите издавачи на весници 
од членот 54 став 1 на овој закон можат со договор 
да ангажираат одделни новинари или други лица 
за свои постојани или повремени надворешни со-
работници со кои договоруваат паушален хонорар 
за одделни написи и за други новинарски услуги. 

Член 61 
Лицата кои на работа во звањата на новинари по-; 

минале најмалу 15 години, а кои немаат виша струч-
на спрема, се разврстуваат заради определување на / 
пензиите и инвалиднините како лица со виша струч-I 
на спрема. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе посебни про-
писи за развоотуорн^рто ча новт"г-тпг*ТЈГте во пензиски 
разреди заради определување на пензиите и кнва-
лиднините 

Член 62 
Домашните и странските државјани што се до-

писници на странски новински агенции и весници, 
или како новинари се запослени во претставништва на 
странски новински агенции или во дописништва на 
странски весници, како и странските државјани што 
инаку во вид на занимање се занимаваат со нови-
нарска дејност RO Федеративна Народи? Република 
Југославија мораат па бидат акредитирани ка ј Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи. 

Обврската од аоетхолниот став важи и за до-
машните и за странските државјани кои како ф о -
торепортеои или филмски сниматели вршат снимање 
за сметка на странски новински агенции, -весници 
и журнали 

Дописниците на странски новински агенции и 
весници и фоторепортерите или снимаггелите на тие 
агенции и весници се должни во својата работа да се 
придржуваат за важечките прописи и меѓународ-
ните обичаи. 

Член 63 
Југословенски државјани што не се зачленети 

во здруженијата на новинарите можат да бидат 
л е п е н и ц и де странски новински агенции и весници 
во Федеративна Народна Република Југославија са-
мо ако имаат1 norAow п^гг^гт^т—л^п здружение на 
новинарите дека се подобни за вршење работите на 
дописник на странски новински агенции и весници. 

VI. ПРАВАТА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА И 
НА ДРУГИТЕ ОПШТЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 64 
Стручното здружение, установата или општестве-

ната организација, во чиј делокруг спаѓаат грижите 
за воспитување на м. тината или други воспитни 
и културни задачи, има право на Сојузот на нови-
нарите на Југославија да му обрне внимание на 
пишувањето на одделен весник по определени пра-
шања за кое смета дека е во спротивност со улогата 
и задачите на печатот. 

Сојузот на новинарите на Југославија е должен 
оваа претставка да ја проучи и да заземе по неа 
став. Ако најде дека забелешката е оправдана, Соју-
зот може да одлучи главниот уредник на весникот 
да се опомене, како и одлуката за тоа да се објави 
во весникот на кој се однесува. Сојузот може да 
одлучи оваа одлука да се објави на трошок на тој 
весник и во други весници што ќе ги определи 
Сојузот. 

Член 65 
Ако весникот за кој Сојузот на новинарите на 

Југославија трипати утврдил дека пишува спротивно 
од улогата и задачите на печатот, продолжува да 
објавува такви и слични написи. Сојузот на новина-
рите на Југославија може спрема директорот, глав-
ниот уредник и уредниците на таков весник Да ги 
примени одредбите од својот статут за дисциплин-
ската одговорност. 

Директорот, главниот уредник и уредниците на 
весникот од претходниот став спрема кои е изре-
чена дисциплинска казна исклучување од Сојузот 
на новинарите на Југославија не можат да ги вршат 
овие свои должности во таков весник, за време до-
дека се исклучени. 

VII КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член бб 

Со парична казна до 20.000 динари ќе се казни 
за прекршок лицето што во вид на занимање продава 
печат, а без дозвола п р о п и ш а а во членот 29 став 2 
од овој закон. 

Член 67 
Со парична казна до 2&Q.OOO динари ќе се казни 

за прекршок новинског претпријатие, новинската 
установа или друг издавач на весници кој, спротивно 
од одредбата на членот 30 став 3 на овој закон, ќе 
овласти одделно липе што не е во работен однос со 
нив да собира огласи. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 20.000 динари и одговорното 
лице во новинског^ претпријатие или новинската 
установа. 

Со казната од ставот 1 на овој член ќе се казни 
за прекршок одделно лиле што спротивно од одред-
бите на овој закон собира огласи. 

Член 68 . 
Со парична казна до 500.000 динари ќе се казни 

за прекршок претставништвото на странска новин-
ска агенција и дописништвото на странски весник 
што, спротивно од членот 50 став 2 на ово! закон, 
растура сво л вести или други информации за наста-
ните во земјата. 

За прекршокот од претходниот став ќе се казни 
со парична казна до 100.000 динари и одговорното 
лице во претставништвото на странска новинска 
агенција или во дописништвото на странски весник* 

Член 69 
Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни 

за прекршок домашен, како и странски државјанин, 
што ги врши работите од чл. 62 или 63 на овој закон 
и ако не е акредитиран, односно и ако нема потврда 
што се бара спонед чTIP-HOT 63 ко rwH 

У Ш ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 70 

Постојните новински претпријатија и новински 
установи, како и нивните деловни единици, се д о л ; 
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»-ни во срок од шест месеци по влегувањето во сила 
на овој закон да ги сообразат својата организација 
и работењето со неговите одредби. 

За сообразување срѓа низациј с/га на новинарите 
претпријатија, на новинските установи и на нивните 
деловни единици важат одредбите на членот 14 од 
овој ЗГ»ХОН. * 

Член 71 
' Поблиски одредби за начинот и за условите за 

работа на претставништвата на странски новински 
агенции и на дописништвата на странски весници, 
за нивното финансиско работење, за правата и за 
должностите на дооисниците на странски новински 
агенции и весници и на други новинари запослени 
во претставништва на странски агенции и во допи-
сништва на странски весници, за акредитирањето 
и *за • недавањем акредитирање, за поднесувањето 
»а извештаи за работењето на претставништвата на 
странски новински агенции и на дописништвава на 
странски весници, како и за олесненијата за вршење 
на нивната дејност, ќе донесе Државниот секретари-
јат за надворешни работи во согласност со Секре-
таријатот за информации на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 72 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

374. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УПРАВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичко-
то устројство на Федеративна Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, се 
прогласува Законот за управните училишта, што 
го усвои Сојузната народна скупштина на седни-
цата на Сојузниот собор од 25 јуни 1956 година. 

ПР бр. 18 
27 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
ПСЈ претседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Моша Пијаде, е. р. 

З А К О Н 
ЗА УПРАВНИТЕ УЧИЛИШТА 

Член 1 
Со цел за стручно образование на службеници-

те за управните служби на државните органи, на 
самостојните установи и на организациите се уста-
новуваат управни училишта. 

Посебни управни училишта за одделни видови 
управни служби се установуваат со посебни про-
писи. 

Член 2 
Управните училишта: 
а) стручно ги оспособуваат кадрите за служби-

те за кои е потребна управно-правна спрема и ги 
воспитуваат за службеници способни да им служат 
на интересите на социјалистичката заедница; 

б) ја организираат и спроведуваат наставата за 
упстполнуЕање на стручните квалификации на 
управните службеници; 

в) соработуваат со заинтересираните државни 
органа самостојни установи и организации во ра-
ботата на усовршување на службениците преку 
курсеви, семинари и други форми на стручно обра-

зование, како. и во организирањето и спроведува-
њето на стручните испити. 

Член 3 ; 
Наставата во управните училишта се изведува 

така што со поврзување на теориската и практич-
ната работа во училиштето и со организирање на 
стажот во соодветните установи во текот на шко-
лувањето слушателите да се оспособат за работа 
во управната служба. 

Член 4 
Управни училишта оениваат извршните со-

вети. 
Управните училишта имаат наставен план и 

програма што се утврдуваат и објавуваат на по-
четокот од работата на училиштен . 

Наставниот план опфаќа особено основни пред-
мети од правните и економските науки, организа-
ција и работење на државната управа, на локална-
та самоуправа и на јавните служби, како и други 
предмети, вежби и практични работи потребни за 
оспособување на кандидатите за самостојна струч-
на работа во управната служба. 

Со уредбата за оснивање се пропишуваат орга-
низацијата на училиштето, наставниот план, на-
чинот на работа и поблиските услови за прием на 
слушатели. 

Член 5 
Со управното училиште управуваат совет, на-

ставнички совет и директор. 
Член 6 

Бројот на членовите на советот го определува 
и членовите на советот ги именува надлежниот 
извршен совет. 

Членовите на советот се именуваат од редот на 
наставниците на училиштето, јавните работници и 
истакнатите стручњаци од областа на управата. Во 
советот влегува и слушател кого го избираат слу-
шателите на училиштето. 

Советот на училиштето се ГРИЖИ за материјал-
ните средства за работа на училиштето, ја претре-
сува општата состојба на училиштето, го утврдува 
стручниот и воспитниот смер на наставата и презе-
ма мерки за унапредување на работата на образо-
вание и воспитување на слушателите. 

Член 7 
Наставничкиот совет го сочинуваат сите на-

ставници на училиштето. 
Наставничкиот совет се грижи за изведување-

то, унапредувањето и усогласувањето на работата 
на образование и воспитување на слушателите, ти 
разработува наставните програми и дава предлози 
за нивно подобрување. 

Член 8 
Директорот на училиштето непосредно раково-

ди со работата на училиштето, се грижи за спро-
ведувањето на наставата и врши инструктивно-
педагошки надзор во училиштето. 

Директорот на училиштето го назначува извр-
шниот совет од редот на лицата со педагошко и 
управно искуство. 

Директорот според положбата е чи ен на со-
ветот. * 

Член 9 
Наставниците се назначуваат од редот на на-

ставниците на факултетите и високите школи, како 
и од редот на стручњаците со факултетска или на 
неа рамна спрема и со педагошко и управно иску-
ство. 

Наставниците можат да бидат во постојанен 
службенички однос или хонорарни службеници. 

Наставниците ги назначува советот врз основа 
на конкурс. 

Член 10 
Школувањето во управните училишта трае две 

години. 
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Член 11 
Во управното училиште -можат да се запишат: 
а) лица што завршиле полно средно училиште; 
б) службеници што завршиле најмалку 6 кла -

са средно училиште или имаат соодветна школска 
спрема и имаат четири години стручна пракса во 
управната служба на државните органи, установи-
те и организациите што вршат јавна служба; 

в) службеници што завршиле најмалку 4 {гла-
са средно училиште или имаат соодветна школска 
спрема и имаат осум години стручна пракса во 
управната служба на државните органи, устано-
вите и организациите што вршат јавна служба. 

Како стручна пракса во управната служба се 
смета и работата што одделни лица ја вршат како 
службеници на стопански или општествени орга-
низации на работете шта им одговараат на работи-
те на управната служба, како и вршен>ето на по-
литичко-организациони функции во народен одбор 
или ва општествена организација како главно за-
нимаше. 

Член 12 
Запишувањето во управното училиште се врши 

врз основа на конкурс. 
Условите на конкурсот ќе се пропишат со уред-

бата за оснивање на училиштето. Со таа уредба 
може да се предвиди дека во училиштето првен-
ствоно ќе се примаат определен број лица од управ-
ните служби или од определен вид управна слу-
жба. 

Член 13 
На лицата што ќе завршат управно училиште 

им се признава опремата на више училиште за 
здоби вл ње со звањата и за напредување во управ-
ните служби. 

, Член 14 
Управното училиште може да има и вонредни 

слушатели. 
Вонредни слушатели можат да бидат само 

службениците што работат во управните служби, 
или лицата што ги вршат функциите од членот 11 
став I од сшој з?ксш ако ги исполнуваат условите 
од ставот 1 на тој член 

Наставата за вонредните слушатели се органи-
зира преку доѕшшување и задолжителни пет реме-
ни курсеви. 

Вонредните слушатели што ќе ги положат испи-
тите пропишани за редовните слушатели се здо-
биваат со правата од членот 13 од овој закон, како м 
редовните слушатели 

Испитите пропишани за една година вонредни-
те слушатели се должни да ги положат најдоцна 
за две години. 

Член 15 
На слушателите на управни училишта можат 

да им се даваат стипендии според одредбите од 
Основниот закон за стипендиите. 

• Член 16 
Службениците што на редовно школување во 

управните училишта ги испраќаат органите, уста-
новите или организациите ка ј кои се запослени, 
имаат право на платено отсуство За време на шко-
лувањето, како и сите други права од службенич-
киот однос. 

Органот, установата или организацијата што 
испраќа службеник на школување во управно учи-
лиште склучува со него договор сообразно одред-
бите на членот 36 од Законот за стипендиите. 

Службениците што во управното училиште се 
запишале како вонредни слушатели по одобрение 
од установата во која се запослени имаат право на 
платено отсуство и на надоместок на патните тро-
шоци заради посетувале на задолжителните кур-
севи и полагање на испитите. 

Член 17 
Сојузниот извршен совет ќе пропише општи 

начела за наставните планови, испитите, органи-
зацијата и работата на управните школи, 

Со тие прописи ќе се предвидат дополнителна 
програма на наставата и дополнителен испит за 
слушатеЈште што немаат завршено полно средно 
училиште. 

Член 18 . 
Одделни народни републики можат да пропи-

шат да можат во срок од три години од влегување-
то во сила на овој закон да се запишат во управ-
ното училиште и службениците на кои според со-
јузните прописи им е признаена средна стручна 
спрема, а кои имаат најмалку 8 години пракса во 
управната служба. 

Член 19 
За извршувањето на овој закон ќе се грижи 

Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 20 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

375. 
Врз основа на членот 22 од Законот за народ-

ната одбрана („Службен лист еа ФНРЈ", бр. 30/55) 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОДБОРИТЕ«. КОМИ-
СИИТЕ И НА РЕПУБЛИЧКИТЕ И ЛОКАЛНИТЕ 

ОРГАНИ НА УПРАВАТА НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

I. Основни одредби 
Член 1 

парада приг отвување непосредно извршување 
на работите и мерките што во областа на народ-
ната одбрана ги пропишуваат надлежните државни 
органи, како и заради грижите за извршувањето 
на овие работи и мерки, во наѕродните републики 
и автономните единици постојат рибари на. народ-
ната одбрана, а во околиите комисии на народната 
одбрана. 

Комисии на народната одбрана можат да посто-
јат и во одделни општини. Во кои општини ќе по-
стојат комисии нч народната о т б н ? ^ определуваат 
републичките извршни совети, а во автономните 
единици извршните спг , /уги на- автономните единици. 

Член 2 
Одбори на народната одбрана во народните репу-

блики формираат републичките ИЗВРШНИ совети, а 
во автономните единици — извршните совети на 
автономните единици. 

Комисии на народната одбрана во околиите 
формираат народните одбору на околиите* а во 
општините за кои е определено да имаат комисии 
на народната одбрана — народните одбори на оп-
штините. 

Член 3 
Покрај работите од членот 1 гтар 1 од оваа 

уредба, одборот на народната одбрана врши и од-
делни работи во областа на народната одбрана од 
надлежноста на ИЗВРШНИОТ совет за кои советот ќе 
го овласти со свои прописи. 

Комисијата на народната одбрана, покра} рабо-
тите од членот 1 став 1 од оваа уредба, ги врши и 
оние работи во областа на народната одбрана од 
надлежноста на народниот одбор за кои одборот ќе 
го овласти со свои прл|ттиси. 

Член 4 
За непосредно вршење на управните и струч-

ните работи во областа на организирањето и моби-
лизацијата на изворите и силите на земјата за од-
брана, како и за извршување на оптиките и заклу-
чоците на одборите и комисиите на народната од-
брана, во народните републики, автономните еди-
ници и околиите се формираат секретари јат на 
народната одбрана како органи на управата. За 
овие работи во народните одбери на општините се 
формираат отсеци или реферати. 
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I. Состав на одборите и комисиите на народната 
одбрана 
Член 5 

Одборот односно комисијата на народната од-
брала се состои од претседател, заменик-претседа-
тел, секретар и определен број членови. 

Бројот на членовите на одборот го определува 
и членовите ги именува извршниот совет на народ-
ната република односно на автономната единица 
од редот на своите членови и други лица. Еден од 
членовите на одборот извршниот совет именува за 
заменик на претседателот. 

Бројот на членовите на комисијата на народ-
ната одбрана на околината го определува и члено-
вите ги именува од редот на своите членови и 
други лада народниот одбор на околијата со согла-
сност од претседателот на извршниот совет на н а -
родната република односно на автономната единица. 
Меѓу членовите на комисијата народниот одбор 
едновремено именува и претседател и заменик-
ггретседател, со тоа претседател да може да биде 
само лице што е член на народниот одбор. 

Бројот на членовите на комисијата на народ-
ната одбрана на општината го определува и члено-
вите ги именува од редот на своите членови и дру-
ги лица народниот одбор на општината со согла-
сност од претседателот на околискиот набоден од-
бор. Меѓу членовите на комисијата народниот одбор 
едновремено именува и претседател и заменик-
претседател, со тоа претседател да може да биде 
само лице што е член на народниот одбор. 

Член 6 
Освен лицата што извршниот совет односно на -

родниот одбор ги именува за членови на одборот 
односно на комисијата на народната одбрана (член 
5), во одборите односно комисиите влегуваат и во-
ени лица, што ги именува државниот секретар за 
работи на народната одбрана. 

Член 7 
Секретар на одборот односно на комисијата на 

народната одбрана е лицето што е назначено за 
секретар на народната одбрана на извршниот совет 
односно за началник на секретаријатот за народна 
одбрана на народниот одбор на околината. 

Секретар на комисијата на народната одбрана 
на општините е лицето што е назначено за ш е ф 
на отсекот или за референт за работи на народната 
одбрана. 

Секретарот му помага на претседателот на од- * 
борот односно ка комисијата на народната одбрана 
во приготвувањето на седниците и се грижи за из-
вршувањето на одлуките и заклучоците на одбо-
рот односно комисијата 

III. Надлежност на одборите и комисиите на 
народната одбрана 

Член 8 
Одборот на народната одбрана: 
1) се грижи за спроведувањето на законите, 

прописите на Сојузниот извршен совет, одлуките и 
мерките на Советот на народната одби ана во обла-
ста на организирањето и мобилизацијата на изво-
рите и силите на земјата за одбрана, и за таа цел 
донесува одлуки и презема соодветни мерки; 

2) издава инструкции за работа на управните 
органи и на стопанските и општествените органи-
зации во работите од областа на народната одбрана 
и ја координира нивната работа во тие работи; 

3) врши и други работи во областа на народ-
ната одбрана што ќе му ги стави во задача Соју-
зниот извршен совет односно Советот на народната 
одбрана. 

Одборот на народната одбрана има право да ги 
разгледува прашањата што се однесуваат на орга-
низирањето и мобилизацијата на изворите и силите 
на земјата за одбрана и ро Барска со тие прашања 

да му поднесува предлози на Советот на народната 
одбрана. 

Член 9 
Комисијата на народната одбрана на своето 

подрачје ги врши овие работи: 
1) се грижи за непосредното извршување на 

законите и другите прописи на надлежните органи 
како и на одлуките и мерките на Советот на народ-
ната одбрана односно на одборите на народната од-
брана во областа на организирањето и мобилиза-
цијата на изворите и силите на земјата за одбрана, 
и донесува заклучоци за нивно извршување; 

2) ги презема со прописите предвидените'мерки 
со цел за непосредно извишување на работите во 
областа на воената и материјалната обврска и на 
вонармиекото воено воспитување, како и другите 
работи што со закон и други прописи се ставени во 
надлежност на народниот одбор, а кои се однесу-
ваат на мобилизацијата на вооружените сили; 

3) му помага на народниот одвео на околината 
односно општината во работите од областа на ци-
вилната заштита, територијалната одбрана, еваку-
ацијата и реквизицмјата, што со закон и други 
прописи се ставени во надлежност на народниот 
одбор, и ги врши оние од тие работи за кои ќе ја 
овласти народниот од бета; 

ѓ 4) врши и други работи од делокругот на коми-
сивата што ќе и' ги стави во задача извршниот 
совет односно државниот секретар за работи на 
народната одбрана. 

Комисијата на народната одбрана има право да 
ги разгледува прашањата што се однесуваат на 
организирањето и мобилизацијата на изворите и 
силите на земјата за одбрана и по тие прашања да 
му поднесува предлози на одборот на народната 
одбрана. » 
IV. Работа на одборите и комисиите на народната 

одбрана 
Член 10 

Одборот односно комисијата на народната од-
брана ги донесува одлуките и заклучоците на сед-
ници. 

На седниците на одборот односно на комисијата 
можат да присуствуваат и да учествуваат во пре-
тресувањето на одделни поашања и други лица што 
ќе ги повика одборот птт носно комисијата. 

Член 11 
На седниците на одборот односно на комисијата 

на народната одбрана СР РОПИ записник. 
За водењето на записникот се ГРИЖИ секрета-

рот на одборот односно нз Fоктиси 1ѕта. 
Во записникот се в н е с у в а а ттневниот нед и 

одлуките и заклучоците на. одборот односно на 
комисијата. 

Записникот го потпишуваат претседателот и 
секретарот на одборот односно на комисијата. 

Член 12 
За проучување на п ч е л н и прашања и приго-

твување на предлози одборот односно комисијата 
на народната одбрана може да формира комисии 
од р^дот на * стручњаците. 

Со работата н^ комисијата на стручњаците р а -
ководи член на отворот односно на комисијата што 
ќе го опредрди одборот односно комисијата на н а -
родната одбрала. 

V. Секретаријат™ »"водната одбрана 
Член 13 

Секретари! ато^ ра НР РО ДР а та одбрана, како ор-
ган на упорната во тј плотна тд г)епубдика и во авто-
номната единица, има пптто^^ч и овластувања на 
секретаријат на ИЗВРШНИОТ совет, а во око лиј ата — 
положба и овластувања на секретаријат на народ-
ниот одбор. 

Секретаријатот на народната одбрана едновре-
мено е стручен и извршен одбор НР органот одно-
сно на комисијата иа народната одбрана. 
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Член 14 
Покрај работите во областа на народната од-

брана што ги врши како орган на управата, секре-
таријатот на народната одбрана приготвува докумен-
тација потребна за донесување одлуки и заклучоци 
по предметите и предлозите за кои решава извр-
шниот совет односно народниот одбор или одборот 
односно комисијата на народната одбрана, а кои 
се однесуваат на спроведувањето на мобилизациски 
подготовки во одделни области од дејноста на др-
жавните органи и на стопанските и општествените 
организации. 

Член 15 
Упра1виите работи во областа на народната од-

брана што се во надлежност на органот на народ-
ниот одбор на општината ги врши отсекот на народ-
нава одбрана, а во општината со помал обем на 
работите — рефератот на народната одбрана, ако 
со посебни прописи не е определено поинаку. 

Член 16 
Со работите на секретаријатот на народната од-

брана во народната република и во автономната 
единица раководи секретар, БО народниот одбор на 
околината — началник на секретаријатот, а во на-
родниот одбор на општината — LK „ф на отсек од-
носно референт. v 

Член 17 
Акт за назначување секретар на народната од-

брана на извршниот совет, началник на секретари-
јатот во народниот одбор на околната, шеф на 
отсек односно референт на народната одбрана во 
општината — донесува надлежниот орган. 

За наз«ачуван>е началник на секретаријатот во 
народниот одбор на око ли јата е потребна согласност 
од претседателот на извршниот совет, а за назна-
чување шеф на отсек или референт во народниот 
одбор на општината — согласност од, претседателот 
на народниот одбор на око ли јата. 

Член 18 
За секретари на народната одбрана на извр-

шните совети и за началници на секретаријатите 
на народната одбрана во народните одбори на око-
лиите. како и за службеници во овие секретари-
јати, можат да бидат назначени и воени лица. 

Назначувањето на овие лица го вршат органите 
надлежни според општите прописи, со согласност 
од Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана. 

Воените лица назначени во секретаријатите од 
ставот 1 на овој член ги задржуваат сите права на 
воени лица. а за решавање за нивните други слу-
жбенички односи се надлежни воените органи спо-
ред прописите што важат за воените лица. 

Член 19 
Во работите од областа на народната одбрана 

што се во надлежност на извршниот совет, како и 
во работите од делокругот на одборот на народната 
одбрана, на секретарот непосредно му дава задачи 
претседателот нд извршниот совет односно одборот 
на народната одбрана. 

На началникот на секретаријатот на народната 
одбрана на народниот одбор на око лит ата му дава 
задачи претседателот на народниот одбор во рабо-
тите од надлежноста на народниот одбор, а прет-
седателот на комисијата на народната одбрана — 

во работите од делокругот на комисијата. На шефот 
на отсек односно на референтот на народната од-
брана на народниот одбор на општината му дава 
задачи претседателот на народниот одбор на оп-
штината, а во општините во кои постои комисија 
на народната одбрана — претседателот на коми-
сијата. 

VI, Завршни одредби 
Член 20 

Поблиски прописи за внатрешната организација 
и работата на одборите и комисиите на народната 
одбрана, з а . нивните меѓусебни односи и овласту-

вањата на секретари јатитз, отсеците и рефератите 
на народната одбрана, донесува републичкиот из-
вршен совет. 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објач 

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

Р. п. бр. 282 
11 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

376. 
Врз основа на точката 6 одделот 2 и одделот 

13 главата XXV од Сојузниот општествен план за 
1956 година и членот 131 од Основниот закон за 
буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОД 

ФОНДОТ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
РАБОТЕЊЕТО СО СТРАНСТВО ! 

I. Општи одредби 
Член 1 

За ускладување на домашните цени со цените 
на странскиот пазар при извозот и увозот на стоки 
и услуги се употребуваат средства од фондот на 
разликата во цените при работењето со странство. 

Член 2 
Фондот на разликата во цените при работе-

њето со странство е сојузен фонд, а располагањето 
со неговите средства се врши според одредбите од 
оваа уредба и други сојузни прописи. 

Член 3 
Фондот на разликата во цените при работењето 

со странство (во натамошниот текст: фондот) е бу-
џетски фонд. 

Средствата и трошењето на средствата на фон-
дот се предвидуваат и се утврдуваат за секоја го-
дина во претсметката на фондот* 

Претсметката на фондот е прилог на сојузни-
от буџет. 

Член 4 
Претсметката на фондот се составува спрема 

очекуваниот извоз и увоз што се предвидува за 
наредната година и спрема важечкиот девизен 
режим. 

Член 5 
Средствата на фондот се вложуваат к а ј На-

родната банка. 
Член 6 

Фондот не е правно лице. 

1L Средства на фондот 
Член 7 

Средствата на фондот се формираат: 
1) од наплатените позитивни разлики во це-

ните по извозот и увозот на стоки и услуги; 
2) од курсним разлики в(> тдалворешнотргов-

ско и девизно работење врз основа на купопрода-
жбата и замената на девизи што ги вршат банките 
при своето работење во земјава и во странство, 
како и од наплатата на други разлики по наведе-
ните работи или определени со посебни прописи; 

3) од другите приходи што произлегуваат од 
работењето според девизните прописи; 

4) од разликите во цените што настануваат 
ири продажба на увезените стоки преку аукција; 

5) од дотациите. 
Член 8 

Наплатата на средставата на фондот ја вршат 
Народната банка и другите банки што според ва-
жечките прописи се овластени да ја вршат наила-
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тата на разликите по основите од членот 7 на оваа 
уредба. 

Член 9 
Средствата на фондот се уплатуваат на соод-

ветните сметки на фондот к а ј банката во сроко-
вите определени со посебни преписи. 

1П. Употреба на средствата на фондот 
Член 10 

Средствата на фондот се употребуваат: 
1) за исплата на негативните разлики по изво-

зот и увозот на стоки и услуги; 
2) за стимулирање на извозот и увозот според 

важечките прописи; 
3) за исплата на разликите што настануваат 

со купопродажбата и замената на девизи што ги 
вршат Народната банка и другите овластени бан-
ки во своето работеше во земјата и странство; 

4) за исплата на други разлики што произлегу-
ваат од работењето според важечките девизни 
прописи. 

Член 11 
Исплатите по основите од членот 10 »на оваа 

уредба ги вршат Народната банка и другите овла-
стени банки според важечките прописи. 

Член 12 
Претсметката на фондот се составува согласно 

-препиеше за буџетските фондови. 
Сојузниот државен секретар за работи на ф и -

нансиите може да пропише и посебно упатство за 
составување на претсметката на овој фонд. 

Член 13 
Претсметката и завршната сметка на фондот 

ги составува Комитетот за надворешна трговија. 
Комитетот за надворешна трговија е должен 

да ги состави претсметката и завршната сметка на 
фондот и Да му ги достави на сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите во сроко-
вите предвидени во Основниот закон за буџетите. 

Претсметката и завршната сметка на фондот 
се одобруваат според прописите за буџетите. 

Член 14 
Комитетот за надворешна трговија е должен 

да се грижи за извршувањето на претсметката на 
фондот. 

Член 15 
Исплатите на товар на средствата на фондот 

се вршат во текот на годината до височината на 
приходите на фондот определени со претсметката. 

Во случај приходите на фондот во текот на 
годината нерамномерно да се остваруваат, банката 
ќе му одобри на фондот заем до височината на 
приходите утврдени со претсметката на фондот. 
За задолжувањето на фондот банката е должна 
да ги извести претседателот на Комитетот за над-
ворешна трговија и сојузниот државен секретар 
за работи на финансиите, 

Член 16 
Народната банка е должна до крајот на ме-

сецот да состави извештај за состојбата на прите-
кот и на трошењето на средствата на фондот, кој 
ја опфаќа состојбата од почетокот на годината до 
крајот на претходниот месец. 

Извештајот од претходниот став им се подне-
сува на Комитетот за надворешна трговија и на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите. 

Член 17 
На 31 декември се заклучуваат сите уплати во 

фондот и исплатите од фондот за таа година. 
Средствата на фондот непотрошени во текот 

на годината, се пренесуваат во наредната година. 
Член 18 

Врз основа на податоците за притекот на сред-
ствата на фондот и за трошењето на средствата 
на фондот, Комитетот за надворешна трговија е 

должен да состави завршна сметка на фондот за 
изминатата година. 

Завршната сметка на фондот Комитетот за на-
дворешна трговија во пропишаниот срок му ја до-
ставува на сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

Завршната сметка на фондот се одобрува како 
прилог на завршната сметка за и<з©ршувѕсње на со-
јузниот буџет. 

Член 19 
Контролата над остварувањето на претсмет-

ката на фондот ја свршат органите на девизните 
инспекторати и органите на Сојузниот финанси-
ски инспекторат. 

Член 20 
До одобрувањето на претсметката на фондот 

за 1956 година, исплатите на товар на средствата 
на фодот ќе се вршат врз основа на времената три-
месечна претсметка што ќе иа одобри сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите. 

Член 21 
Поблиски упатства за примена на оваа уредба 

ќе издава, по потреба, сојузниот државен секретар 
за работи- на финансиите. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на* ФНРЈ*. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 280 
11 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

377. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/56), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ДЕВИЗНОТО 

РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за девизното работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/55) членот 9 се менува и 
гласи: 

„Народната банка, како и Југословенската банка 
за надворешна трговија, можат, по укажана по-
треба, да ги утврдат и другите срокови покрај оние 
што се определени во чл, 7 и 8 од оваа уредба, 
а можат во оправдани случаи сроковите од тие 
членови и да ги продолжат. 

Овластувањето од претходниот став Народната 
банка може да го пренесе и на други банки." 

Член 2 
Во членот 11 став 2* се бришат зборовите: „во 

нејзино име и за нејзина сметка". 
Член 3 

Во членот 25 на крајот од ставот 2 се брише 
точката и се додаваат зборовите: „односно од бан-
ката што тој ќе ја овласти за давање согласност." 

Член 4 
Во членот 29 став 1 по точката 5 се додава нова 

точка 6 која гласи: 
„6) ако во пријавата за пресметување разликата 

во цените (пресметковен лист) или во пресметков-
ната калкулација што е составен дел на пријавата 
за пресметување разликата во цените при извозот 
на опрема, ќе внесе неточни податоци." 
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Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. д. бр. 283 
11 јули 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

378. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-
врда на Уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот 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 ИЗРАБОТКА И ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНАТА ПРОГРАМА И ЗА ПОЛАГАЊЕ ДЕПО-

ЗИТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ 

! Член 1 
Во Уредбата за изработка и одобрување на t 

инвестиционата програма и за полагање депозит 
за обезбедување исплатата на инвестиционите ра-
боти (^Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 
54/55 и 2/56) во членот Па се додава нов став, кој 
гласи: 

„На инвестиционите работи што се финансираат 
од средствата на фондовите за унапредување на 
шумарството и од средствата на буџетите на поли-

-тичкотериторијалните единици депозитот ќе се пре-
сметува и полага на вредност »а годишната про-
грама на работите." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 281 

11 јули 1956 година 
Белград 

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

379. 

Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), СОЈУЗНИОТ извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ 

И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
I. Подрачјата на окоужните и околиските јавни 

обвинителства се утврдуваат, и тоа: 
А. Во Народна Република Србија 

1. Окружното јавно обвинителство во Белград за 
подрачјето на Окружниот суд во Белград; 

а) Првото околиско јавно обвинителство во Бел-
град за подрачјето на Првиот околиски суд во Бел -
град; 

б) Вторсто околиско јавно обвинителство во Бел-
град за подрачјето на Вториот околиски суд во Бел-
град; 

в) Третото околиско јавно обвинителство во Бел-
град за подрачјето на Третиот околиски суд во Бел-
град; 

г) Четвртото околиско јавно обвинителство во 
Белград за подрачјето на Четвртиот околиски суд 
во Белград; 

д) Петтото око диско јавно обвинителство во Бел-
град за подрачјето на Петтиот околиски суд во Бел-
град; 

ѓ) Околиското јавно обвинителство во Обреновац 
за подрачјето на Околискиот суд во Обреновац. 

2. Окружното јавно обвинителство во Ваљево за 
подрачјето на Окружниот суд во Ваљево; 

а) Око диското јавно обвинителство во Ваљево 
за подрачјето на околиските судови во Ваљево, Осе-
чина и Уб; 

б) Околиското јавно обвинителство во Лазаревац 
за подрачјето на околиските судови во Лазаревац 
и Љиг. 

3. Окружното јавно обвинителство во Врање за 
подрачјето на Окружниот суд во Врање; 

а) Око диското јавно обвинителство во Врање за 
подрачјето на Околискиот суд во Врање; 

б) Околиското јавно обвинителство во Бујановац 
за подрачјето на Околискиот суд во Бујановац; ѕ 

в) Околиското јавно обвинителство во Сурдулица 
за подрачјето на околиските судови во Босиљград, 
Владичин Хан и Сурдулица. 

4. Окружното јавно обвинителство во Зајечар 
за подрачјето на Окружниот суд во Зајечар; 

а) Око диското јавно обвинителство во Зајечар за 
подрачјето на околиските судови во Зајечар и Бо-
љевац; 

б) Околиекото јавно обвинителство во Бор за 
подрачјето на Околискиот суд во Бор; 

в) Око диското јавно обвинителство во Књажевац 
за подрачјето на Околискиот суд во Књажевац. 

5. Окружното јавно обвинителство во Крагујевац 
за подрачјето на Окружниот суд во Крагујевац; 

а) Околнекого јавно обвинителство во Крагује-
вац за подрачјето на Околискиот суд во Крагујевац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Рача за 
подрачјето на Околискиот суд во Рача. 

6. Окружното јавно обвинителство во Краљево 
за подрачјето на Окружниот суд во Краљево; 

а) Око диското јавно обвинителство во Краљево 
за подрачјето на Околискиот суд во Краљево; 

б) Околиското јавно обвинителство во Рашка за 
подрачјето на Околискиот суд во Рашка. 

7. Окружното јавно обвинителство во Крушевац 
за подрачјето на Окружниот суд во Крушевац; 

а) Околиското јавно обвинителство во Крушевац 
за подрачјето на Околискиот суд во Крушевац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Алексан-
дровац за подрачјето на Околискиот суд во Алексан-
дровац; 

в) Околнекого јавно обвинителство во Брус за 
подрачјето на Околискиот суд во Брус; 

г) Околиското јавно обвинителство во Варварин 
за подрачјето на околиските судови во Варварин 
и Ражањ; 

д) Околиското јавно обвинителство во Трстеник 
за подрачјето на Околискиот суд во Трстеник. 

8. Окружното јавно обвинителство во Лесковац 
за подрачјето на Окружниот суд во Лесковац; 

а) Околмекото јавно обвинителство во Лесковац 
за подрачјего на Околискиот суд во Лесковац; 

б) Околнекого јавно обвинителство во Власотин,-
ци за подрачјето на Околискиот суд во Власотинцу 

в) Околиските јавно обвинителство во Лебане за 
подрачјето на Околискиот суд во Лебане. 

9. Окружното јавно обвинителство во Младено-
вац за подрачјето на Окружниот суд во Младеновац} 

а) Околиското јавно обвинителство во Младено-
вац за подрачјето на Околискиот суд во Младеновац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Смедерев-
ска Паланка за подрачјето на Околискиот суд во 
Смедеревска Паланка; 

в) Околиското јавно обвинителство во Аранѓе-
ловац за подрачјето на околиските судови во Аранѓе-
ловац и Топола. 
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10. Окружното јавно обвинителство во Неготин 
за подрачјето на Окружниот суд во Неготин; 

а) Околиското јавно обвинителство во Неготин 
ѕа подрачјето на Околискиот суд во Неготин; 

б) Околиското јавно обвинителство во Доњи Ми-
лановац за подрачјето на Околискиот суд БО Доњи 
Милановац: 

в) Околиското јагано обвинителство во Кладово 
за подрачјето на Околискиот суд во Кладово. 

11. Окружното јавно обвинителство во Ниш за 
подрачјето на Окружниот суд во Ниш; 

а) Првото скслиско јавно обвинителство БО НИШ 
за подрачјето на Првиот околиски суд во Ниш; 

б) Второто околиско јавно обвинителство во Ниш 
за подрачјето на Вториот околиски суд во Ниш и на 
околиските судова во Бела Паланка и Сврљиг; 

в) Околиските јавно обвинителство во Алексинац 
за подрачјето ва околиските судови во Алексинац 
и Сокобања, 

12. Окружното јавно обвинителство во Нови Па-
зар за подрачјето на Окружниот суд во Нови Пазар; 

а) Околиското јавно обвинителство во Нови Па-
зар за подрачјето на околиските судови во Нови 
Пазар и Тутин; 

б) Околиското јавно обвинителство во Сј еница 
за подрачјето ка Околискиот суд во Сј еница. 

13. Окружното јавно обвинителство во Пирот за 
подрачјето на Окружниот суд во Пирот; 

Околиското јавно обвинителство во Пирот за 
подрачјето на околиските судови во Пирот, Бабу-
шница и Димитровград. 

14. Окружното јавно обвинителство во Пожаре-
вац за подрачјето на Окружниот суд во Пожаревац; 

а) Околиското јавно обвинителство во Пожаре-
вац за подрачјето на околиските судови во Пожаре-
вац и Жабари: 

б) Околиското јавно обвинителство во Велико 
Градиште за подрачјето на Околискиот суд во Вели-
ко Градиште' , 

в) Околиското јавно обвинителство во Кучево за 
подрачјето на Околискиот суд во Кучево; 

г) Околиското јавно обвинителство во Петровац 
за подрачјето на Околискиот суд во Петровац; 

в) Околиското јавно обвинителство во Жагубица 
за подрачјето на Околискиот суд во Жагубица. 

15. Окружното јавно обвинителство во Поијепо-
ље за подрачјето на Окружниот суд во Пријепоље; 

а) Околиското јавно обвинителство во Прије-
поље за подрачјето на околиските судови во Прије-
поље и Нова Варош; 

б) Околиското јавно обвинителство во Прибој за 
подрачјето на Околискиот суд во Прибој, 

16. Окружното јавно обвинителство во Прокуп-
ље за подрачјето на Окружниот суд во Прокупље; 

а) Околиското јавно обвинителство во Про-
купље за подрачјето на Околискиот суд во Про-
купље; 

б) Околиското јавно обвинителство во Блаце 
©а подрачјето на Околискиот суд во Блаце; 

в) Око диското јавно обвинителство во Куршу-
млија за подрачјето на Околискиот суд во Куршу-
млија. 

17. Окружното јавно обвинителство во Свето-
зарево за подрачјето на Окружниот суд во Свето-
зарево; 

а) Околиското јавно обвинителство во Светоза-
рево за подрачјето на околиските судови во Св ето-
царево и Рековац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Деспото-
вац за подрачјето на Околискиот суд во Деспото-
вац; 

в) Околиското јавно обвинителство во Параќин 
&а подрачјето на Околискиот суд во Параќин; 

г) Околиското јавно обвинителство во Свилај-
нац за подрачјето на Околискиот суд во Свилај-
нац; 

д) Околиското јавно обвинителство во Ку прија 
за подрачјето на Околискиот суд во Купријз, 

18. Окружното јавно обвинителство во Смеде-
рево за подрачјето на Окружниот суд во Смедерево; 

а) Околиското јавно обвинителство во Смеде-
рево за подрачјето на Околискиот суд во Смеде-
рево; 

б) Околиското јавно обвинителство во Велика 
Плана за подрачјето на Околискиот суд во Велика 
Плана. 

19. Окружното јавно обвинителство во Титово 
Ужине за подрачјето на Окружниот суд во Титово 
Ужице; 

а) Околиското јавно обвинителство во Титово 
Ужице за подрачјето на околиските судови .во Ти-
тово Ужице и Чајетина; 

б) Околиското јавно обвинителство во Бајина 
Башта за подрачјето на Околискиот суд во Бабина 
Башта; 

в) Околиското јавно обвинителство во Пожега 
за подоачјето на Околискиот суд БО Ариље, Коеје-
риќ и Пожега. 

20. Окружното јавно обвинителство во Чачак 
за подрачјето на Окружниот суд во Чачак; 

а) Околиското јавно обвинителство во Чачак 
за подрачјето на околиските судови во Чачак и 
Горни Милановац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Туча за 
подрачјето на Околискиот суд во Туча; 

в) Околиското јавно обвинителство во Ивањица 
за подрачјето на Околискиот суд во Ивањица 

21. Окружното јавио обвинителство во Шабац 
за подрачјето на Окружниот суд во Шабац: 

а) Околинското јавно обвинителство во Шабац 
за подрачјето на Околискиот суд во Шабац; 

б) Околиското јавно обвинителство во Бога-
тин за подрачјето на Околискиот суд во Богатин; 

в) Околиското јавно обвинителство во Вла-
димирци за подрачјето на Околискиот суд во Вла-
димирци; 

г) Околиското јавно обвинителство во Лозница 
.за подрачјето на околиските судови во Лозница, 
Крупањ и Љубовија. 

22 Окружното јавно обвинителство во Вршац 
за подрачјето на Окружниот суд во Вршац; 

^Околиското јавно обвинителство во Вршац за 
под*рачјето на околиските судови во Вршац, План-
диште и Бела Црква. 

23. Окружното јавно обвинителство во Зрења-
нин за подрачјето на Окружниот суд во Зрењанин; 

а) Околиското јавно обвинителство во Зрења-
нин з а ' подрачјето на Првиот и Вториот 0к0'и*еки 
суд. во Зрењанин; 

б) Околиското јавно обвинителство во Нови 
Бечеј за подрачјето на Околискиот СУЛ во Нови 
Бечеј. 

24. Окружното jaB'Ho обвинителство во Ки-
кинда за подрачјето на Окружниот суд во Ки-
кинда; 

а) Околиското јавно обвинителство во Кикин-
да за подрачјето на околиските судови во Кикинда 
и Нови Кнежевац, ^ 

25. Окружното јавно обвинителство во Нови 
Сад за подрачјето на Окружниот суд во Нови Сад; 

а) Околиското јавно обвинителство во Нови Сад 
за подрачјето на Првиот и Вториот околиски суд 
во Нови Сад и на Околискиот суд во Жабаљ: 

б) Околиското јавно обвинителство во Бачка 
Паланка за подрачјето на околиските судови во 
Бачка Паланка и Бач. 

26. Окружното Јавно обвинителство во Панчево 
за подрачјето на Окружниот суд во Панчево; 

а) Околиското јавно обвинителство во Панчево 
за подрачјето на околиските судови во Панчево, 
'Алибунар и Ковачица; 
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б) Околиското јавно обвинителство во Ковин ЗЈ 
подрачјето на Околискиот суд во Ковин. 

27. Окружното јавно обвинителство во Сомбор 
за подрачјето на Окружниот СУД во Сомбор; 

а) Околиското јавно обвинителство во Сомбор 
за подрачјето на околиските судови во Сомбор и 
Апатин; "» 

^ б) Океанското јавно обвинителство во Оџаци 
за 'подрачјето'на Околискиот суд во Оџаци. 

28. Окружното јавно обвинителство БО Сремска 
Митровица за подрачјето на Окружниот суд во 
Сремска Митровица; 

а) Околиското јавно обвинителство во Сремска 
Мтстткгчнтfi гслпѕчјето на Ст-блискиот суд во 
Сремска Митровица; 

б) Околиското јавно обвинителство во Рума за 
подрачјето на Околискиот суд во Рума; 

в) Околиското јавно обвинителство во Стара 
Пазова за подрачјето на околиските судови во 
Старт Пазова и Инѓија; 

г) Околиското јавно обвинителство во Шид за 
подрачјето на Околискиот суд во Шид. 

29. Окружното јавно обвинителство во Суботи-
ца за подрачјето на Окружниот суд во Суботица; 

а) Око диското јавно обвинителство во Суботи-
ца за подрачјето на Околискиот суд во Суботица; 

б) Околиското јавно обвинителство во Сента за 
подрачјето на Околискиот суд во Сента; 

в) Околиското јавно обвинителство во Бачка 
Топола за подрачјето на Околискиот суд во Бачка 
Топола. 

30. Окружното јавно обвинителство во Бечеј 
за подрачјето на Окружниот суд во Бечеј; 

а) Околиското јавно обвинителство во Бечеј 
за подрачјето на Околискиот суд во Бечеј; 

б) Око диското јавно обвинителство во Врбас 
за подрачјето на околиските судови во Врбас и 
Кула. 

31. Окружното јавно обвинителство во Гњилане 
за подрачјето на Окружниот суд во Гњилане; 

Око диското јавно обвинителство во Гњилане 
за подрачјето на околиските судови во Гњилане, 
Витина и Косовска Каменица. 

32 Окружното јавно обвинителство во Пеќ за 
подрачјето на Окружниот суд во Пеќ; 

а) Околиското јавно обвинителство во Пеќ за 
под оа чј ето на околиските судови во Пеќ и Ѓу ра-
ковец; 

б) Околмекото јавно обвинителство во ђакови-
ца за подрачјето на Околискиот "УД ВО ђаковица, 

33. Окружното јавно обвинителство во Призрен 
за подрачјето на Окружниот суд во Призрен; 

а) Околиското јавно обвинителство во Призрен 
за подрачјето на око ниските судови во Призрен, 
Драгаш и Сува Река; 

Околиското јавно обвинителство во Орахо-
вац за подрачјето на Околискиот суд во Ораховац. 

34, Окружното јавно обвинителство во Пришти-
на за подрачјето на Окружниот суд во Приштина; 

а) Околиското јавно обвинителство во Пришти-
на за подрачјето на Околискиот суд во Приштина; 

б) Околиското јавно обвинителство во Косов-
ска Митровица за подрач!ето на околиските судови 
во Косовска Митровица, Вучитрн и Србица; 

в) Околиското јавно обвинителство во Лишван 
за подрачјето на Околискиот суд во Липљан; 

г) Око диското јавно обвинителство во Подује-
во за подрачјето на Околискиот суд во Подујево; 

Д) Околиското јавно обвинителство во Уроше-
вац за подрачјето на Околискиот СУП ВО Урошевац. 

В. Во Народна Република Хрватска 
1 Окружното јавно обвинителство за град За-

греб за . де:! од подрачјето на Окружниот суд во 
Загреб, што ги опфаќа* Околискиот суд I и II во 
Загреб и околиските судови во Дуго Село, Самобор, 
Велика Горица и Зелина; 

а) Ок и диското јавно обвинителство за град За-
греб I за подрачјето на Околискиот суд за град Зе-
греб I; 

е) Околиското јавно обвинителство за град За-
греб II за подрачјето на Околискиот суд за град За-
греб II и на Околискиот суд во Дуго Село; 

в) Околиското јавно обвинителство во Самобор 
за подрачјето на Околискиот суд во Самобор: 

г) Јколиското јавно обвинителство во Велика 
Горица за подрачјето на Околискиот суд'во Велика 
Горица; 

д) Околиското јавно обвинителство во Зелина 
за подрачјето на Околискиот суд во Зе лина; 

'2. Окружното јавно обвинителство за округ За-
греб за дел од подрачјето на Окружниот суд во 
Загреб, што ги" опфаќа околиските судови во Доња 
Стубица, Клањец, Крапина, Преграда, Златар. Кути-
на и Иваниќ Град; 

а) Околиското јавно обвинителство во Доња 
Стубица за подрачјето на Околискиот суд во Доња 
Стубица; 

б) Околиското јавно обвинителство во Клањец 
за подрачјето на Околискиот суд во Клањец; • 

в) Околиското јавно обвинителство во Крапина 
за подрачјето на околиските СУДОВИ ВО Крапина и 
Златар; 

г) Околиското јавно обвинителство во Прегра-
да за подрачјето на Околискиот суд во Преграда; 

д) Околиското јавно обвинителство во Кутина 
за подрачјето на околиските судови во Кутина и 
Иваниќ Град. 

3. Окружното јавно обвинителство во Бјеловар 
за подрачјето на Окружниот суд во Бјеловара, 

а) Околиското јавно обвинителство во Бјеловар 
за подрачјето на околиските судови во Бјеловар и 
Чазма; 

б) Околиското јавно обвинителство во Кри-
жевци за подрачјето на Околискиот суд во Кри-
жевци; 

в) Околиското јавно обвинителство во Дарувар 
за подрачјето на околиските судови во Дарувар, 
Грубишно Поље и Пакрац; 

г) Околиското јавно обвинителство во Вирови-
тице за подрачјето на Околискиот суд во Вирови-
тице; 

д) Околиското јавно обвинителство во Врбовец 
за подрачјето на Околискиот суд во Врбовец: 

ѓ) Околиското јавно обвинителство во Гарешни-
ца за подрачјето на Околискиот суд во Гарешница. 

4. Окружното јавно ' о б р ^ у ^ л с т в о во Осиек 
за подрачјето на окружниот суд во Осиек; 

а) Око диското јавно обвинителство во Осиек 
за подрачјето на околиските судови во Осиек и Вал-
пово; 

б) Околиското јавно обвинителство во Бели Ма-
настир за подрачјето на Околискиот суд во Бели 
Манастир; 

в) Околиското јавно обвинителство во Таково 
за подрачјето на Околискиот суд во ђаково; 

г) Око диското јавно обвинителство во Нашице 
за подрачјето на Околискиот суд во Нашице; 

ц) Околиското јавно обвинителство во Доњи 
Михољац за подрачјето на Околискиот суд во Лењи 
Михољац; 

ѓ) Околиското јавно обвинителство во Винков-
ци за подрачјето на околиските судови во В у к о в -
ци и Жупања: 

е) Околиското јавно обвинителство во Подрав-
ска Слатина за подрачјето на Околискиот суд во 
Подравска Слатина; 

ж) Околиското јавно обвинителство во Орахо-
вица за подрачјето на Околискиот суд во Орахо-
вица; 

з) Околиското јавно обвинителство во Вуковар 
за подрачјето на Околискиот суд во Вуковар 

5. Окружното јавно обвинителство во Дубров-
ник за подрачјето на Окружниот суд во Дубровник; 
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Околмекото јазно обвинителство во Дубровник 
за подрачјето на околиските судови во Дубровник 
и Корчула, 

6. Окружното јавно обвинителство во Ташиќ 
за подрачјето на Окружниот суд во Госпи«; 

а) Околиското јавно обвинителство во Гоепиќ 
За подрачјето на околиските судови во Госпиќ, Пе-
ру шиќ и Титова Кореница; 

_б) Околиското јавно обвинителство во Грачац 
за подрачјето на околиските судови во Грачац, 
Доњи Лапац и Удбина; 

в) Околиското јавно обвинителство во Отбчац 
за подрачјето на Околискиот суд во Оточац, 

7. Окружното јавно обвинителство во Карловац 
за подрачјето на Окружниот суд во Карловац;' 

а) Околиското јавно обвинителство во Карло-
вац за подрачјето на околиските судови во Карло-
вац и Вргин Мост; 

б) Околиското јавно, обвинителство во Јастре-
барско за подрачјето на Околискиот суд во Јастре-
ба рс ко; 

в) Околиското јавно обвинителство во Огулин 
за 'подрачјето на околиските 'судови во Огулин и 
Бриње: 

г) Околиското јавно обвинителство во Слуњ за 
подрачјето на околиските судови во Слуњ и Војник. 

8. Окружното јавно обвинителство во Пула з а 
подрачјето на Окружниот суд во Пула; 

а) Околиското јавно обвинителство во Пула за 
подрачјето на околиските судови во Пула и Ровињ; 

б) Околирското јавно обвинителство во Бу ј е за 
подрачјето на околиските судови на Бу је и Пореч; 

в) Околиското јавно обвинителство во Лабин 
за подрачјето на Околискиот суд во Лабин; 

г) Околиското јавно обвинителство во Пазин за 
подрачјето на околиските судови во Пазин и Бу зет. 

9. Окружното јавно обвинителство во Риска за 
подрачјето на Окружниот суд во Риека: 

а). Око диското јавно обвинителство во Риека за 
подрачјето на околиските судови во Риска, Цри-
квеница, Крк, Мали Лошињ, Опатија, Раб и Сењ; 

б) Околиското јавно обвинителство во Пелинце 
за подрачјето на околиските судови во Дел нице и 
Чабар. 

10. Окружното јавно обвинителство во Сисак 
за подрачјето на Окружниот суд во Сисак; 

а) Околиското јавно обвинителство во Сисак за 
подрачјето на Околискиот суд во Сисак: 

б) Околиското јавно обвинителство во Петриња 
за подрачјето на Околискиот суд во Петриња; 

в) Око диското јавно обвинителство во Глина за 
подрачјето на Околискиот суд во Глина: 

г) Околиското јавно обвинителство во Коста ј -
ница за подрачјето на околиските судови во Ко-
с а н и ц а и Двор на Уна 

11. Окружното јавне обвинителство во Славон-
ска Пожега за подрачјето на Окружниот суд во 
Славонска Пожега; 

а ј јрколиското јавно обвинителство во Славон-
ска Пожега за подрачјето на Околискиот суд во 
Славонска Пожега; 

б) Околиското јавно обвинителство во Славон-
ски Брод за подрачјето на Околискиот суд во Сла-
вонски Брод; 

в) Околиското јавно обвинителство во Нова 
Градишка за подрачјето на околиските судови во 
Нова Градишка и Новска. 

12. Окружното јавно обвинителство во Сплит 
за подрачјето на Окружниот суд во Сплит; 

а) Околиското јавно обвинителство во Сплит за 
подрачјето на околиските судови во Сплит, Хвар, 
Омиш, Супетар, Трогир и Вис; 

б) Околиското јавно обвинителство во Сињ за 
подрачјето на околиските судови во Сињ и Врлика; 

в) Околне кото јавно обвинителство во Метковиќ 
за подрачјето на околиските судови во Метковиќ 
и Вргорац; 

г) Око диското јавно обвинителство во Имотски 
за подрачјето на Околискиот суд во Имотски; 

д) Околиското јавно обвинителство во Макара 
ска за подрачјето на околискиот суд во Макарска. 

13. Окружното јанако обвинителство во Шибекдос 
за подрачјето ига Ок нужниот суд во Шибеник; 

а) О ЕШ диското јавно обвинителство во Шибе-
ник за подрачјето на околиските судови во Шибе-
ник и Дрниш; 

б) Околиското јавно обвинителство во Книн за 
подрачјето на Околискиот суд во Книн. 

14. Окружното јавно обвинителство во Вара-
ж џлгл за подрачјето на О кру Ж ЕШ от суд во Вара-
ждин; 

а) Околиското јавЕ*о обвинителство^ во Вара-
ждин за подрачјето на околиските судови во Ва-
раждин, Иванец, Лудбрег и Нови Мароф; 

б) Околиското јавно обвинителство во Ч а к о -
вец за подрачјето »а околиските судови во Чако-
вец и Прелог; 

в) Околиското јавЦо обвинителство во Коприв-
ница за подрачјето на околиските судови во Ко-
привница и Турѓевац; 

15. Окружното јавно обвинителство во Задар 
за подрачјето на Окружниот суд во Задар; 

а) Око диското јавно обвинителство во Задар за 
подрачјето на околиските % судови во Задар и Ш г ; 

б) Околиското јавно обвинителство во Бенко-
вац за подрачјето на околиските судови во Бенко-
вац и Обровац. 

I 
В. Во Народна Република Словенија 

1. Окружното јавно обвинителство во Цеље за 
подрачјето на Окружниот суд во Цеље; 

а) Околиското јавно обвинителство до Цеље за 
подрачјето на околиските судови во Цеље, ЈШо-
штањ и Шмарје при Ј ел шах; 

б) Околиското јавно обвинителство во Трбовљв 
за подрачјето на околиските судови во Трбовље и 
Севница, 

2. Окружното јавно обвинителство во Копер за 
подрачјето на Окружниот суд во Копер. 

а) Око диското јавно обвинителство во Копер за 
подрачјето на околиските судови во Копер и 

Пиран; 
б) Околиското јавно обвинителство во Постојна 

за подрачјето па околиските судови во Постојна и 
Илирска Бистрица; 

в) Околиското јавно обвинителство во' Сежана 
за подрачјето на Околискиот суд во Сежана. 

3. Окружното јавно обвинителство во Љубљана 
за подрачјето на 'Окружниот суд во Љубљана; 

а) Околиското јавно обвинителство во Љубља-
на за подрачјето на околиските судови во Љубља-
на, Гросупље и Камник; 

б) Околиското јавно обвинителство во К р а њ за 
подрачјето на околиските судови во К р а њ и Шко-
ф ј а Лока; 

в) Око диското јавна обвинителство во Радов-
љица за подрачјето на Околискиот СУД во Радов-
љица. 

4. Окружното јавно обвинителство во Марибор 
за подрачјето на Окружниот суд во Марибор; 

а) Околиското јавно обвинителство во Марибор 
за подрачјето на околиските судови во Марибор и 
Словенска Бистрица; 

б) Околиското јавно обвинителство во Љутомер 
за подрачјето на околиските судови во Љутомер и 
Горња Радгона; 

в) Околиското јавно обвинителство во Мурска 
Собота за подрачјето на околиските судови во Мур-
ска Собота и Лендагаа; 

г) Око диското јавно бвинителство во Птуј за 
подрачјето на Околискиот суд во Птуј ; 

д) Околиското јавно обвинителство во Словењ-
градец за подрачјето на Околискиот суд во Сло-
вењградец. 

5. Окружното јавно обвинителство во Нова Го-
рица за подрачјето на Окружниот суд во Нова Го-
рица; 
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а) Ок ол мекото јавно обвините летве во Нова Го-
рица за подрачјето мг> Околискиот суд во Нева Го-
ранца; 

б) Ок ол и е кото јав-но обвините лс тво ВО Идрија 
за подрачјето на околиските судови во Идри ја и 
Тојшин. 

Окружното јавно обвинителство во Ново Ме-
сто за подрачјето на Окружниот суд во Ново Место; 

ii Охолиското јавно обвинителство во Ново Ме-
сто за (подрачјето на околиските судови во Ново 
Место и Требње; 

о) Околисхото јавно обвинителство во Брежице 
за Г±одрачјето на околиските судови РО Б р е ж и ц е 
и Видем-Кршко; 

в) Околиското јавно обвинителство во Чрномељ 
за подрачјето на Околискиот суд во Чрномељ; 

f \ Окелиското јавно обвинителство во Кочевме 
за подрачјето на Околискиот суд во Кочев. е. 

Г. Во Народна Република Босна и Херцсгоемаа 
1, Окружното јавно обвинителство во Бања Лука 

за подрачјето на Окружниот суд во Ваља Лука; 
9) Околиското јавно обвинителство во Бг<ња Лу-

ка за подрачјето на Околискиот суд во Бања Лука; 
б) Околиското јавно обвинителство во Босанска 

Градишке.« за подрачјето ка Околискиот суд во Бо -
санска Градишка; 

в) Околиското јавно обвинителство во Котор Ва-
рош за подрачјето на Околискиот суд во Котор-
Варош. 

2, Окружното јавно обвинителство во Бихаќ за 
подрачјето ка Окружниот суд во Бихаќ; 

з) Околиското јавно обвинителство во Биха« за 
подрачјето на Околискиот »суд во Бихаќ; 

б) Околиското јавно обвинителство во Цазин за 
подрачјето на околиските судови во Цаѕин и Велика 
Кла душа; 

в) Околиското јавно обвинителство во Босанска 
Крума за подрачјето к а Околискиот суд во Босанска 
Крупа; 

г) Око л нек ото јавно обвинителство во Босански 
Петровац за подрачјето на Околискиот суд во Б о -
сански Петровац; 

д) Околиското јавно обвинителство во Дрвар за 
подрачјето на Околискиот суд во Дрвар. 

3, Окружното јавно обвинителство во Брчко за 
подрачјето на Окружниот суд во Брчко; 

а) Околиското јавно обвинителство во Брчко за 
подрачјето на Околискиот суд во Брчко; 

б) Околиското 1авно обвинителство во Б јељина 
за подрачјето на Околискиот суд во Б ј е л и н а ; 

в) Околиското јавно обвинителство во Босански 
Шамац за подрачјето н а Околискиот суд во Босански 
Шамац; 

г) Околиското јавно обвинителство во Града чац 
за подрачјето на Околискиот суд во Градачац, 

4, Окружното јавно обвинителство во Добој за 
подрачјето на Окружниот суд во Добој; 

а) Околиското јавно обвинителство во Добој за 
подрачјето на Околискиот суд во Добој; 

б) Околиското завео обвинителство во Боса«ски 
Брод за подрачјето на Околискиот суд во Босански 
Брод; 

в) Околнекого јавно обвинителство во Дервента 
за подрачјето на Околискиот суд во Дервента: 

р) Околиското јавно обвинителство во Маглај 
за подрачјето на Околискиот суд во Маглај ; 

д) Околиското *авно обвинител СТРО РО Модрич 
за подрачјето на Околискиот суд во Модрич; 

F) Око диското јавно обвинителство во Прњавор 
з а подрачјето на околиските судови во Прњавор и 
Србац; 

е) Околиското јавно обвинителство во Теслиќ 
за подрачјето на околиските судови во Теслић и 
Тешањ. 

5, Окружното јавно обвинителство во Ливно за 
подрачјето на Окружниот суд во Ливно; 

а) Околиското јавно обвинителство во Ливно за 
подрачјето на околиските судови во Ливно, Босан-
ско Грахово и Дувно; 

б) Околмекото јавно обвинителство во Гламоч 
за подрачјето на Околискиот суд во Гламоч. 

§. Окружното јавно обвинителство во Мостар за 
подрачјето на Окружниот суд во Мостар; 

РЈ) О К О ЛИС« ОТО јавно обвинителство во Мостар з а 
подрачјето на Околискиот суд во Мостар; 

б) Околиското јавно обвинителство во Чашвина 
за подрачјето на околиските судови во Чапљина! 
и Столац; 

в) Околиското јавно обвинителство во Коњиц з а 
подрачјето на околиските судови во Коњиц и Прозор; 

г) Околиското јавно обвинителство во Летилица^ 
за подрачјето на Околискиот суд во Лшптица; 

д) Околиското јавно обвинителство во Љубушки 
за подрачјето на Околискиот суд во Љубушки; 

г) Околиското ЈРЈВНО обвинителство во НеЈвесиње 
за подрачјето на околиските судови во Невесиње и 
Гацко; 

е) Околиското јавно обвинителство во Требиње 
за подрачјето на околиските судови во Требиње 
и Билеќа, 

7. Окружното јавно обвинителство во Приједор 
за подрачјето на Окружниот суд во Приједор; 

?<) Околиското јавно обвинителство во Приједор 
за подрачјето на Околискиот суд во Приједор; 

б) Околиското јавно обвинителство во Босанска 
Дубица за подрачјето на Околискиот суд во Босанска 
Дубица; 

в) Околисхото јавно обвинителство во Босански 
Нови за подрачјето на Околискиот суд во Босански 
Нови; 

г) Ок ол некого јавно обвинителство во Кључ з а 
подрачјето на Околискиот суд во К љ у ч ; 

д) Околиските јавно обвинителство в© Сански 
Мост за подрачјето на Околискиот суд во Садени 
Мост, 

8, Окружното јавно обвинителство во Сараево за 
подрачјето на Окружниот суд во Сараево; 

а) Охол мекото јавно обвинителство во Сараево 
за ГРО драч ј ето на околиските судови во Сараево I* 
Сараево II и Калиновиќ; 

б> Околиските јавно обвинителство во Фоча з а 
подрачјето н а Околискиот суд во Фоча; 

в) Околиското јавно обвинителство во Горажде 
за подрачјето на Околискиот суд во Горажде; 

г) Ок ол некого јавно обвинителство во Рогатица 
за подрачјето на околиските судови во Рогатица и 
Соколац; 

д) Околиското јавно обвинителство во Вареш за 
иодпзч^ето на Околискиот суд во Вареш; 

ѓ) Околиското in вио обвинителство во Високо за 
потфзч-1ето на околиските судови во Високо и К и -
сељак; 

е) Околмекото iaBHo обвинителство во Вишеград 
за подрачјето на Околискиот суд во Вишеград. 

9 Окружното јавно обвинителство во Травни* 
за подрачјето на Окружниот суд во Т р а ш в ж ; 

а) Околиските јавно обвинителство во Травник 
за подрачјето на Околискиот суд во Травник; 

б) Околиското јавно обвинителство во Буго јно 
за по-трач1 ето ка Околискиот суд во Бугојно; 

в) Околиското Јавно обвинителство во Јајне ЗА 
подрачјето на околиските судови во Јајце и Мрко* 
њиќ Град; 

т) Околруското јавно обвинителство во Завидети-* 
ки за подрачјето на Околискиот суд во ЗавидовиА^Т 

д) Околиското јавно обвинителство во Зеки ца за! 
подрачјето на околиските судови во Зеница и КаканЈЈ 

10. Окружното јавно обвинителство во Тузла з£ 
подрачјето на Окружниот суд во Тузла; 

а) Околиското јавно обвинителство во Тузла з а 
подрачјето на околиските, судови во Тузла, Литв$ 
и Лопаре; 

б) Околиското јавно обвинителство во Грачаница 
за подрачјето на Околискиот суд во Грачаница; 

в) Околиското јавно обвинителство во* Кладат^ 
за подрачјето на Околискиот суд во Кладањ; 
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г) Околиското јавно обвинителство во Сребре-
ница за подрачјето на Околискиот суд во Сребре-
ница; 

д) Окол мекото јавно обвинителство во Зв ори,пк 

ta подрачјето на околиските судови во Зворник и 
Јасеница. * 

Д. Во Народна Република Македонија 
1. Окружното јавно обвинител ство во Скопје 

да подрггајегго на Окружниот суд во Скопје; 
Околиското јаино обвинителство во Скопје за 

подрачјето на околиските судови во Скопје I и 
Скопје II. 

2. Окружното јавно обвинителство во Битола за 
/Јодранјето на Окружниот суд во битола; 

а) Околиското јавно обвинителство во Битола 
за подрачјето. на Околискиот суд во Битола; 

б) Око диското јавно обвинителство во Прилеп 
подрачјето на Околискиот суд во Прилеп. 
3. Окружното јавно обвинителство во Штип за 

Подрачјето на Окружниот суд во Штип; 
а) Околиското јавно обвинителство во Штип за 

подрачјето на околиските судови во Штип и Свети 
Николе; 

б) Око диското јавно обвинителство во Кочани за 
подрачјето на Околискиот суд во Кочани; 

в) Око диското јавно обвинителство во Струмица 
за подрачјето на околиските судови во Струмица и 
Радовиш; 

г) Околиокото јавно обвинителство во Берово 
за подрачјето на околиските судови во Берово и 
Делчево. 

4. Окружното јавно обвинителство во Тетово за 
Подрачјето на Окружниот суд во Тетово; 

а) Околиското јавно обвинителство во Тетово за 
подрачјето на Околискиот суд во Тетово; 

б) Околиското јавно обвинителство во Гостивар 
ва подрачјето на Околискиот суд во Гостивар. 

5. Окружното јавно обвинителство во Охрид за 
подрачјето на Окружниот суд во Охрид; 

а) Око диското јавно обвинителство во Охрид за 
подрачјето на околиските судови во Охрид, Струга, 
Дебар и Ресен; 

б) Околисѕкото јавно обвинителство во Кичево 
да подрачјето на Околискиот суд во Кичево. 

6. Окружното јавно обвинителство во Титов Ве-
лес за подрачјето на Окружниот суд во Титов Белее; 

а) Околнекого јавно обвинителство во Титов Ве-
лес за подрачјето на Околискиот суд во Титов 
Велес; 

б) Околиското јавно обвинителство во Кавадар-
ци за подрачјето иа Околискиот суд во Кавадарци; 

в) Око диското јавно обвинителство во reef е ли ја 
за подрачјето на Околискиот суд во Гевгелија. 

7. Окружното јавно обвинителство во Куманово 
да подрачјето на Окружниот суд во Куманово; 

Околиското јавно обвинителство во Куманово за 
подрачјето на околиските судови во Куманово и 
Крива Паланка. 

Ѓ. Во Народна Република Црна Гора 
1. Окружното јавно обвинителство во Титоград 

оа подрачјето на Окружниот суд во Титоград; 
а) Околиското јавно обвинителство во Титоград 

за подрачјето на околиските судови во Титоград и 
Дан илов град; 

б) Око диското јавно обвинителство во Никшиќ 
фа подрачјето на околиските судови во Никшиќ и 
Шавник; 

в) Околиското јавно обвинителство во Колашин 
ва подрачјето на Околискиот суд во Колашин. 

2. Окружното јавно обвинителство во Цетиње за 
подрачјето на Окружниот суд во Цетиње; 

а) Околиското јавно обвинителство во Цетиње 
з а подрачјето на Околискиот суд во Цетиње; 

б) Околиокото јавно обвинителство во Котор за 
подрачјето на Околискиот суд во Котор; 

в) Околиското јавно обвинителство во Херцег-
о в и за подрачјето на Околискиот суд во Херцег-
ш в и ; 

г) Околиското јавно обвинителство во Бар за 
подрачјето на околиските судови во Бар и Улцињ. 

3. Окружното јавно обвинителство во Бијело 
Поље за подрачјето на Окружниот суд во Бијело 
Поље; 

а) Околиското јавно обвинителство во Бијело 
Поље за подрачјето на Околискиот суд во Бијело 
Поље; 

б) Околмекото јавно обвинителство во Пљевља 
з а подрачјето на околиските судови во Пљевља 
и Жабљак; 

в) Охо л мекото јавно обвинителство во Иванград 
за подрачјето на околиските судови во Иванград, 
Плав и Рожај . 

II. Денот кога окружните јавни обвинителства во 
Младеновац, Пријепоље, Копер, Ливно, Куманово и 
Титов Велес ќе почнат со работа ќе го определи Со-
јузниот јавен обвинител така што почетокот на ра -
ботата на овие јавни обвинителства да се поклопува 
со почетокот на соодветните окружни судови. 

До почетокот на работата на окружните јавни 
обвинителства од претходниот став, работите од нив-
ната надлежност ќе ги вршат, и тоа: 

1. за Окружното јавно обвинителство во Мла-
деновац Окружното јавио обвинителство за околи-
ната Младеновац со седиште во Белград; 

2. з?» Окружното јавно обвинителстволво Прије-
поље Окружното јавно обвинителство во Титово 
Ужице; 

3. за . Окружното јавно обвинителство во Копер 
Окружното јазно обвинителство во Нова Горица; 

4. за Окружното јавно обвинителство во Ливно 
соодветните јавни обвинителства спрема досегашна-
та територијална надлежност; 

5. за окружните ја®ни обвинителства во Кума-
ново и Титов Велес Окружното јавно обвинителство 
во Скопје. 

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

Р. п. бр. 279 
10 јули 1966 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

380. 
Брз основа на одделот 14 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1956 година, членот 
131 од Основниот закон за буџетите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/56) и членот 15 од Уредбата за 
фондовите за кадрови во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНОВИЦИТЕ И НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА КАДРОВИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1956 
ГОДИНА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕ-
ГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ И ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈА-

ТА ОД ОБЛАСТА НА ПОМОРСТВОТО И 
РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 

I. Основица за пресметување придонесот за ка-
дрови што го плаќаат стопанските претпријатија на 
Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони и стопанските претпријатија од обла-
ста на поморството и речниот сообраќај е износот 
на исплатените плати според тарифниот правилник 
на стопанското претпријатие, утврден според вре-
мето и ефектот. 

II. Придонесот за кадриови за 1956 година ќе 
го пресмегуваат и уплатуваат: 

1) стопанските претпријатија на Заедницата на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони — 
по нормата од 4%? 
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2) претпријатијата на долгата и големата кра ј -
брежна пловидба, како и претпријатијата „Бродо-
спас", „Багер" и „Јадранска линиска пловидба" — 
по нормата од 3%; 

3) претпријатијата на луките и складовите, ка-
ко и сите други претпријатија на малата крајбреж-
на пловидба — по нормата од 1%; 

4) Сите стопански претпријатија на речниот 
сообраќај — по нормата од 2%. 

III. Стопанските претпријатија на Заедница-
та на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони придонесот ќе го уплатуват во фондот за 
кадрови при Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните, а претпријатијата од 
областа на поморскиот и речниот сообраќај — во 
фондот за кадрови при Сојузната сообраќајна ко-
мора. 

IV. Приватните бродосопственици што се зани-
маваат со јавен превоз во поморската и внатрешната 
пловидба, го плаќаат придонесот за кадрови од 
основицата според која го плаќаат данокот на до-
ход, и тоа на начинот и во сроковите определени 
за плаќање на тој данок. 

Републичкиот извршен совет ќе ги определи 
нормите на придонесат за кадрови според кои ќе 
го плаќаат придонесот лицата од претходниот став. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се^применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 273 
10 јули 1056 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

381. 

Врз основа- на одредбата на главата XV од Со-
јузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ БЕЗИНТЕРЕСНИ КРЕДИТИ 
ЗА* НАБАВКА НА ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1, На трговските претпријатија и дуќани на 

специјализираните претпријатија за снабдување на 
селското стопанство, на земјоделските задруги, на 
селскостопанските организации (добра) и на сел-
скостопанските апотеки Народната банка ќе им 
одобрува без гинтер ег чи к у с и о н « ^ кредити за на-
бавка на вештачко ѓубре од домашно производство 
за потребите на селското стопанство. 

2; Безинтеоесни кредити од претходната точка 
ќе се одобруваат за оние набавки на вештачко 
ѓубре што се извршени или ќе се извршат од 1 јуни 
1956 до 30 септември 1956 година, а врз основа на 
поднесените фактури издадени од страна на про-
давачот. 

Ако кредитите од претходниот став не ќе бидат 
вратени до 30 септември 1956 година, по тој срок 
на овие кредити ќе се плаќа ре ТЈ овен интерес. 

* 3. Техничките упатства за ^проведување на оваа 
одлука ги издава Народната банка. 

4. Оваа одлука влегува во сила со ленот на 
објавувањето РО „Службен лист на ФНРЈ". 

Р, п. бр. 274 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

382. 
Врз основа на одделот 12 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува* 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ 
НА ДУ МЕСТУ В АЊЕ (РЕГРЕС) ПРИ ПРОДАЖБА-
ТА НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ ЗА ПО-

ТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за давање надоместување (ре-

грес) при продажбата на опрема и резервни делови 
за потребите на селското стопанство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр, 26/54 и 52/55) во точката 1 под 
г) пред зборовите: „вршачки за жито" се додаваат 
зборовите: „комбајни за жито со преса за слама,". 

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

P. п. бр. 275 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

383. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од Уста-

вниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата за ор-
ганизацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН КОНЗУЛАТ ВО 

ПИТСБУРГ (САД) 
1. Се отвора Генерален конзулат на Федеративна 

Народна Република Југославија во Питсбург (Пен-
силванија, Соединети Американски Држави). 

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

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. п. бр. 268 
10 јули 1956 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

384. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 од 

Уставниот закон и членот 23 став 3 од Уредбата 
за организацшата и работата на Сојузниот извр-
шен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр, 26/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВАЖЕЊЕ НА СТРАНСКИ КАРНЕТИ ЗА 
АВТОМОБИЛИ ПРИ ПРЕМИНУВАЊЕТО НА 

ГРАНИЦАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
1„ Шефовите и дипломатските службеници на 

странски дипломатски претставништва во Југосла-
вија можат, под услов на реципроцитет, за своите 
автомобилски коли регистрирани во Југославија да 
ги користат ПРИ преминувањето на границата^ на 
Југославија карнетите издадени од клуб на својата 
зем1а по потекло. 

2 Странско дипломатско претставништво чии 
службеници сакаат да се користат со оваа погодност 
е должно за постоењето на реципроцитет да го 
извести Државниот секретаријат за надворешни 
работи кој за тоа ќе ја извести Управата за царини. 

3 Оваа одлука рлегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р, и. бр. 269 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Светозар Вукмановиќ, е. р. 
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385. 
Брз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 

закон и членот 2 од Основната уредба за установите 
со самостојно финансирање ("Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИНСТИТУТИТЕ "БОРИС КИДРИЧ" ВО ВИНЧА, 

„РУЃЕР БОШКОВИЌ" ВО ЗАГРЕБ И "ЈОЖЕФ 
ШТЕФАН" ВО ЉУБЉАНА КАКО УСТАНОВИ 

СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Во Решението за институтите "Борис Кидрич" 

во Винча, "Руѓер Бошковиќ" во Загреб и „Јожеф 
Штефан," во Љубљана како установи со самостојно 
финансирање („Службен лист иа ФНРЈ", бр. 19/55) 
точката 4 ста© 1 се менува и гласи: 

„Со институтите од точката 1 управува управен 
одбор. Претседателот и членовите на управниот од-
бор ги именува и разрешува Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија од редот на членовите на работ-
ниот колектив иа институтот, како и од редот на 
други лица надвор од институтот." 

2. По точката 4 се додава нова точка 4а, која 
гласи: 

„Институтите имаат научен совет. 
Со правилата на институтот може да се определи 

дека старешините на определени научни единица 
на институтот според својата положба се чланови 
на научниот совет. 

Членовите на советот, освен оние од претходниов 
став, ги именува Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија од редот на научните соработници на инсти-
тутот, како и од други научни работници. 

Советот избира претседател од редот на своите 
членови. Изборот на претседателот го потврдува 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Претседателот на советот според својата поло-
жба е член на управниот одбор." 

3. По точката 7 се додава нова точка 7а, која 
гласи: 

„Институтите од точката 1 ги имаат следните 
фондови: 

а) фонд за замена и дополнување и за големи 
поправки; 

б) инвестиционен фонд; 
в) резервен фонд; 
г) фонд за наградување." 
4. Ова решение влегува во сила со денот на об-

јг*вува1њето во "Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 270 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен ц в е т е н совет 

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

386. 
Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 

закон и членот 2 од Основната уредба за устано-
вите со самостојно финансирање ("Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗЕН ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

1. Во Решението за оснивање Сојузен геолошки 
завод („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/55) точ-
ката 3 став 1 се менува и гласи: 

„Со Заводот управува управен одбор. Претсе-
дателот и членовите на управниот одбор ги име-
нува и разрешува Сојузната комисија за нукле-
арна енергија од редот на членовите на работниот 
колектив на Заводот, како и од редот на други 
лица надвор од Заводот." 

2. По точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи. 

„Заводот има стручен совет. Со правилата на 
Заводот може да се определи старешините на 
определени стручни единици на Заводот според 
својата положба да се членови на стручниот совет. 

Членовите на стручниов совет, освен оние од 
претходниот став, ги именува Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија од редот на стручните со-
работници на Заводот, како и од други научни и 
стручни работници. 

Советот избира претседател од редот на своите 
членови. Изборот на претседателот го потврдува 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Претседателот на советот според својата по-
ложба е член на управниот одбор." 

3. Точката 4 се менува и гласи: 
,,Со работата * на Заводот раководи директор, 

кого га назначува и разрешува Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија. 

Директор според својата положба е член на 
управниот одбор." 

4. Точката 5 се менува и гласи: 
„Сојузниот геолошки завод може да ги фор-

мира следните фондови: 
а) фонд за наградување; 
б) фонд за замена и дополнување на основните 

средства и за големи поправки; 
в) инвестиционен фонд; 
г) резервен фонд." 
5. Точката 7 се менува и гласи: 
„Надзор над работата на Заводот врши Сојуз-

ната комисија за нуклеарна енергија." 
6. Точката 8 се менува и гласи: 
„Платите на службениците и работниците на 

Заводот се утврдуваат со правилникот што го до-
несува управниот одбор на Заводот со согласност 
од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет и со потврда од Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија " 

7. Точката 9 се менува и гласи: 
„Внатрешната организација на Заводот се 

утврдува со правилата што ги донесува управниот 
одбор на Заводот со согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите и од Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет и со потврда од Сојузната комисија за ну-
клеарна енергија." 

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

P. п. бр. 272 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

387. 
Врз основа на членот 79 точка 7 од Устав-

ниот закон и членот 2 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен со-
вет донесуваа 

Р Е III Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ'И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОСНИВАЊЕ ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИЈА 

НА МИНЕРАЛНИТЕ СУРОВИНИ 
1. Во Решението за оснивање Институт за тех-

нологија на минералните суровини („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 28/55) точката 3 став 1 се менува и 
гласи: 

,,Со Институтот управува управен одбор. Прет-
седателот и членовите на управниот одбор ги име-
нува и разрешува Сојузната комисија за нуклеар-
на енергија од редот на членовите на работниот 
колектив на Институтот, како и од редот на други 
лица надвор од Институтот". 
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2. По точката 3 се додава нова точка За, која 
гласи: 

„Институтот има стручен совет. Со правилата 
на Институтот може да се определи старешините 
од определени стручни единици на Институтот 
според својата положба да се членови на струч-
ниот совет. ^ 

Членовите на стручниот совет, освен оние од 
претходниот став, ги именува Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија од редот на стручните со-
работници на Институтот, како и од други научни 
И стручни работници. 

Советот избира претседател од редот на своите 
членови. Изборот на претседателот го потврдува 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Претседателот на советот според својата поло-
жба е член на управниот одбор." 

3. Точката 4 се менува и гласи: 
„Со работата на Институтот раководи дирек-

тор кого го назначува и разрешува Сојузната ко-
мисија за нуклеарна енергија. 

Директорот според својата положба е член на 
управниот одбор." 

4. Точката 5 се менува и гласи: 
„Институтот може да ги формира следните 

фондови: 
а) фонд за наградување; 
б) фонд за замена и дополнување на основните 

средства и за големи поправки; 
в) инвестиционен фонд; 
г) резервен фонд." 
5. Точката 7 се менува и гласи: 
„Надзор над работата на Институтот врши Со-

јузната комисија за нуклеарна енергија." 
6. Точката 8 се менува и гласи: 
„Платите на службениците и работниците на 

Институтот се утврдуваат со правилникот што го 
донесува управниот одбор на Институтот со согла-
сност од Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет и од Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија." 

7 Точката 9 се менува и гласи: 
„Внарешната организација на Институтот се 

утврдува со правилата што ги донесува управниот 
одбор на Институтот со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на финансиите и од Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет и со потврда од Сојузната комисија за ну-
клеарна енергија." 

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

P. п. бр. 271 
10 јули 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

388. 
Врз основа на членот 4 одделот 3 главг/га XXI 

на Сојузниот општествен план за 1956 година, из-
давам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈВИСОКАТА НОРМА НА 
ОПШТИНСКИОТ ДАНОК НА ПРОМЕТ И ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕ ВИДОВИТЕ СТОКИ ШТО СЕ ИЗЗЕ-

МААТ ОД ОВОЈ ДАНОК 
I. Народниот одбор на општината може да про-

пише општински данок на промет по нормата што не 
може да биде повисока од 2%. и тоа на сиот промет 
на стоки на мало што ќе се изврши на подрачјето на 
општината, освен на прометот на производи од точ-
ката II*на оваа наредба. 

По исклучок, народниот одбор на општината, со 
согласност од народниот одбор на околната, може да 
пропише општински данок на промет и по нормата 
повисока од 2% на прометот на одделни производи 
или групи производи, освен на прометот на произво<-
ди од точката 11 на оваа наредба!. 

II. Општински данок на промет не може да се 
препишува на прометот: 

1) на производи за кои со сојузни прописи е 
определен надоместок (регрес) при, продажба на мало; 

2) на производи за кои со с о ј у з и прооиси се 
определени продажните цени на мало; 

3) на производи за кои со сојузни прописи е 
определен начинот за формирање продажни це»ни 
на мало; 

, 4) на сите прехранбени производи; 
5) на таксени и поштенски марки, поштенски 

дописни картички, кеш) и на сите други вредно-
сници; 

6) на весници, списанија и книги. 
III. Народниот одбор на општината може да 

пропише општински данок на промет и на одделни 
или на сите занаетчиски, угостителски и комунални 
услуги што им се вршат на приватни лица на под-
рачјето на општината. 

На услугите од претходниот став не се однесува 
ограничувањето на нормата на општинскиот данок 
на промет од точката I став 1 на оваа наредба. 

IV. Народниот одбор на општината не може да 
пропише да се плаќа општински данок на проме-
тот на (производи што е извршен односно на услугите 
што се извршени пред да го донесол прописот з а 
воведување на општински да»нок на промет, ниту мо-
же со подоцнежни прописи да определува повисоки 
норми на данокот на прометот извршен во измина-
тото време. 

Л/. Народните одбори на општините се должни 
најдоцна до 15 јули 1956 година своите прописи за 
воведување општински данок на промет да ги со-
образат со одредбите од оваа наредба, со тоа што 
тој ден престануваат да важат сите прописана на-
родните одбори на општините што не ќе бидат со-
образени со одредбите од оваа наредба. До тој ден 
ќе се применуваат прописите на народните одбори на» 
општините донесени пред влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
ако народниот одбор на општината пропишал оп-
штински данок и на прометот на производи од точ-
ката И на оваа наредба, се укинува обврската за> 
плаќање на општинскиот данок на прометот на тие 
производи од 1 јули 1956 година. Ако во овој случај 
трговските претпријатија и дуќани, како и другите 
продавачи на мало на производите од точката II 
под 2, 3 и 5 од оваа наредба. поради воведувањето 
на општинскиот данок на промет не ги пока»чиле 
продажните цени на тие производи, од нив нема да 
се наплатува општински данок на извршениот про-
мет на тие производи. Меѓутоа ако овие продавачи 
веќе уплатиле општински данок и на извршениот 
промет на тие производи за кои поради тоа не ги 
покачиле продажните цени. ќе им се одобри враќање 
на уплатениот данок. Во спротивно, ако цените на 
тие производи ги покачиле поради воведувањето нд 
општинскиот данок на промет, тие се должни да го 
платат овој данок само на прометот на тие производи 
што е извршен по покачените пени. 

VI Одредбите од претходните точки на оваа 
наредба се однесуваат и на народните одбори на 
околиите односно ^ а градските собори во градовите 
поделени на општини, кога тие пропишуваат оп-
штински данок на промет за целото подрачје на 
градот, 

УП. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јули 1956 година. 

Бр. 6313 
29 јуни 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 
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Врз основа на членот 70 точка 5 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55) и чле-
нот 3 алинеја а) точ. 5 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ ', ор. 
26/56), а со согласност од Секретаријатот за селско 
стопанство и шумарство на Сојузниот извршен совет, 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ МОЖАТ ДА СЕ ДОГОВАРААТ ЗА ОТ-

КУПОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
I. Стопанските организации што се занимаваат 

со откуп на селскостопански производи можат под 
условите определени во оваа наредба да се дого-
ааараат: 

1) за откупните цени и другите услови под кои 
ќе се откупуваат селскостопански производи; 

2) за цените и другите услови под кои ќе се 
врши склучување на договори за производство и 
испорака на селскостопански производи (контра-
збирање); 

3) за подрачјата на кои ќе се врши откупот и 
контрахирањето на индустриски суровини од сел-
скостопанско потекло и на други селскостопански 
производи. 

II. Договарањето во смисла на претходната точка 
под 1) и 2) може да се врши за оние селскостодански 
производи ка ј кои состојбата на пазарот е таква 
што поради неорганизирано истапување на стопан-
ските организации при откупот би можело да дојде 
до покачување на откупните цени. 

Договорот во смисла на (претходниот став може 
да се однесува на целата територија или на одделни 
подрачја на народната република. 

За кои селскостопански производи ќе се врши 
договарање за откупните подрачја во смисла на прет-
ходната точка под 3), определува Сојузот на тргов-
ските комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на 
селскбстотноќите комори на ФНРЈ и со Сојузната 
индустриска комора. 

Ш. Договорените цени треба да им одговараат на 
условите на пазарот. 

IV. Договарањето во смисла на точката I под 1) 
и 2) се врши на состаноци на пленумите на соодвет-
ните секции во републичките трговски комори. На 
овие состаноци присуствуваат и овластени претстав-
ници на републичката селскостопанска комора и на 
републичкиот главен задружен со туз на земјодел-
ските задруги. 

Договорот се смета за полноважен кога ќе го 
одобри републичката трговска комора. Одобрението 
го дава управниот одбор на комората односно него-
вото потесно тело (претседателство, извршен од-
бор и др.). 

V. Договарањето во смисла на точката I под 1) 
и 2) за одделни поважни селскостопонски производи 
може да се врши и на состаноци на пленумите на 
соодветните секции во Сојузот на трговските комори 
на ФНРЈ. На овие состаноци присуствуваат и овла-
стени претставници на Сојузот на селскостопанските 
комори на ФНРЈ и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ. 

Договорот во смисла на претходниот став може 
{Да се однесува на целата територија на Југославија 
.или на територијата на две или повеќе народни 
^републики. 

Договорот се смета за полноважен кога ќе го 
одобри извршниот одбор на Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ. 

VI. Договарањето во смисла на точката I под 3) 
се в риги на состаноци на пленумите на соодветните 
секции на Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
или во соодветните стручни здруженија. 

Договорот за откупното подрачје се смета за 

полноважен кога ќе го одобри Сојузот на тр:овлште 
комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селско-
стопанските комори на ФНРЈ и со Сојузната инду-
стриска комора. 

Ако во рамките на секција одвоено на стручно 
здружение нс кз се постигне договор, откупните под-
рачја ги определува Сојузот на сел скост »ланските 
комори на ФНРЈ, во спогодба со Сојузот на селско-
стопанските комори на ФНРЈ и со Сојузната инду-
стриска комора. 

VII. Во договарањето можат да учествуваат сите 
стопански организации што се занимаваат со откуп 
и контрахирлње на селскостопански производи. 

VIII. Републичката трговска комора е должна за 
местото и времето за одржување на состанокот на пле-
нумот на сехцијата на кој се врши договарање да 
ги извести на уобичаен начин сите стопански орга-
низации што се занимаваат со откуп и контрахира-
rt>e на селскостопански производи, како и републич-
ката селскоетопанска комора, републичкиот главен 
задружен сојуз на земјоделските задруги, Сојузот на 
трговските комори на ФНРЈ и Сојузниот уред за 
цени. 

За постигнатиот договор републичката трговска 
комора е должна во срок од три дена да ги извести 
Сојузниот уред за цени и Сојузот на трговските ко-
мори на ФНРЈ, како и да го објави договорот во 
републичкиот службен весник. 

IX. За- постигнатиот договор за откупните по-
драчја Сојузот на трговските комори на ФНРЈ е дол-
жен да ги извести на уобичаен начин сите заинтере-
сирани стопански организации, како и надлежните 
органи на државната управа и стопанските судови. 

Договорот постигнат во смисла на точката V од 
оваа наредба, Сојузот на трговските комори на ФНРЈ 
е должен да го објави во „Службен лист на ФНРЈ". 

X. Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и 
Сојузниот уред за цени можат дополнително да 
бараат догозарањето одржано во рамките на репу-
бличката трговска комора (точка IV од оваа наредба) 
повторно да се одржи ако најдат дежа договорените 
цени не им одговараат на условите на пазарот или 
на утврденава политика на цени. 

Републичката трговска комора е должна да по-
стапи по баоањето од претходниот став. 

XI. Полноважниот договор во смисла на оваа на-
редба е задолжителен за сите стопански организации 
што се занимаваат со откуп и контрахиратве на сел-
скостопанскч производи 

XII Договорите постигнати во смисла на оваа 
наре нба не е«? задолжителни за стопанските органи-
зации кога откупуваат и склучуваат договори уз. 
производство и испорака на селскостопански про-
изводи од селскостопанските имоти селанските пз-
ботни задруги, економиите и гоилиштата. како и во 
случај кога со посебни прописи е регулисан начини? 
на договарање за одделни сел скостоттп неки про-
изводи. 

ХИТ. Стопанските организации што не се придр-
жуваат за договорите постигнати во смисла на оваа 
наредба, како и одговорното лице во тие организа-
ции, ќе се казнат според одредбите на чл. 92 од Уред-
бата за трговската дешост и тогоанските ттоетпритз-
тија и дуќана (.Службен лист на ФНРЈ" бо 37/55). 

XIV. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", на кој 
ден престанува да важи Одлуката за условите под 
кои стопанските организации можат да се договараат 
за откупот на селскостопански производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр 36/55)., 

Бр. 641 
23 јуни 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Маријан Врецељ, е. р. 
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330. 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за н а дв оре ши отр го в бко то работење ("Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со членот 7 
оддел I алинеја А под е) точка 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата ("Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Комитетот за надворешна трго-
вија, по прибавената согласност од Државниот се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕН-
ТИРАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 

ИЗВОЗ 
1. Во решението за забрана на извозот и за кон-

тињгентирање на производите наменети за извоз 
("Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55), во тон. 3 под 
а) став 2 — гранка 113 (нафта) по зборот „чаѓи" се 
бришат точката и запирката и се ставаат зборо-
вите "и петролеум;". 

2. Ова (решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во "Службен лист на ФНРЈ". 

П. бр. 6 
30 јуни 1956 година 

Белград 
Претседател 

на .Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркам, е. р. 

391. 
Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е W ^ м и Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКРУЖНИТЕ ЈАВНИ ОБ-
ВИНИТЕЛИ ШТО КЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ ОД 
НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБ-
ВИНИТЕЛИ ЗА ПОДРАЧЈЕТО НА ОКОЛИСКИТЕ 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА УТВРДЕНИ СО ОД-
ЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА НА 

ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛСТВА 

I. За работите од надлежноста на наведените 
околиски јавни обвинителства утврдени со Одлу-
ката за утврдување подрачјата на окружните и 
околиските јавни обвинителства („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/56) ќе бидаг надлежни следните 
окружни јавни обвинители: 

1) окружниот јавен обвинител во Нови Пазар 
ќе ги врши работите п*т — ̂ ттсжноста на околискиот 
јавен обвинител во Нови Пазар; 

2) окружниот јавен обвинител во Прокупље ќе 
ти врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Прокупље; 

3) окружниот јавен обвинител во Пирот ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот ја-
вен обвинител во Пирот; 

4) окружниот јавен обвинител во Дубровник ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Дубровник; 

5) окружниот јавен обвинител во Шибеник ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Шибеник; 

6) окружниот јавен обвинител во Нова Горица 
ќе ги врши работите од нлттттржноста на околискиот 
јавен обвинител во Нова Горица; 

7) окружниот јавен обвинител во Ново Место 
ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Ново Место; 

8) окружниот јавен обвинител во Копер ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот јавен 
обвинител во Копер; 

9) окружниот јавен обвинител во Брчко ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот ја -
вен обвинител во Брчко; 

10) окружниот јавен обвинител во Приједор ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Приједор; 

11) окружниот јавен обвинител во Бихаќ ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот ја-
вен обвинител во Бихаќ; 

12) окружниот јавен обвинител во Мостар ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот ја -
вен обвинител во Мостар; 

13) окружниот јавен обвинител во Титоград ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
jcJFf.4 обвинител во Титоград; 

14) окружниот јавен обвинител во Бијело Поље 
ќе ги врши работите од Надлежноста на околискиот 
јавеч обвинител во Бијело Поље; 

15) окружниот јаван обвинител во Цетиње ќе ги 
врши работите од надлежноста на околискиот јавен 
обвинител во Цетиње. 

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

П. бр. 195/56 * 
9 јули 1956 година 1 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 

Бранко Д. Јевремовић е. р. 

302. 
Врз основа на членот 32 од Уредбава за дава-

ње потрошувачки кредити на работниците, службе-
ниците и другите определени категории корисници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55) и членот 2 
оддел 1 алинеја а) точка 37 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), а во согласност со сојузниот 
државен секретар за работи на Финансиите, На-
родната банка поопишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕ ЈАКАТА ЗА ДАВА-
ЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И ДРУГИТЕ ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 
I. Потрошувачки кредити за купување инду-

стриски стоки можат-да се даваат со следните сро-
кови за враќање: 

1) со срок за враќање од 3 години — кредити 
за купување намештај и музички инструменти, еко 
височината на кредитот го надминува износот на 
шестомесечните примања на заемобарателот; 

2) со срок за враќање од 2 години — кредити 
за купување: 

а) намештај и музички инструменти; 
б) радио-апарати, моторцикли, велосипеди, ло-

вечки пушки, шивачки машини, машини за пишу-
вање, електрични и обиени cbrw-̂ ™ тегли. електрич-
ни и обични шпорети, усисувачи на прав, машини 
за перење облеки и други слични предмети за 
потребите на домаќинството, со подолг век на 
траење; 

в) теписи, мебелштвфови, душеци и јоргани; 
г) уметнички слики и скулптури; 
д) градежни, санитарни, водоводни и електро-

инсталатерски материјали, — ако височината на 
кредитот го надминува износот на двемесечните 
примања на заемобарателот; 

3) со срок за враќање од 1 година — кредити 
за купување: 

а) на производи наведени под 1) и 2) од оваа 
точка, ако височината на кредитот не го надми-
нува износот на двомесечните примања на заемо-
ба ра тел от; 

б) на текстил, обувки и други индустриски 
стоки. 

II Ако на заемобарателот според Општите 
услови за оценка на кредитната способност не може 
да му се одобри нов потрошувачки кредит* поради 
височината на отплатата на долгот по порано одо!* 
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брениот потрошувачи кредит, ное., потрошувачки 
кредит може да му се одобри под следниве услови: 

1) ако отплатил една половина односно три 
четвртини од долгот по постојниот потрошувачки 
кредит; f 

2) ако уредио го ега лат ува л долгот по постој-
ниот потрошувачки кредит; 

3) ако со новоо добреви от потрошувачки кредит 
го намири долгот по постојниот потрошувачки 
кредит. 

Кредитите од претходниот став можат да се 
одобруваат со следните срокови за враќање, и тоа: 

1) до една година, ако заемов ара те лот отплатил 
една половина од долгот по постојниот потрошу-
вачки кредит чиј срок за враќање изнесувал една 
година; 

2) до дае години, ако заем оба рате лот отплатил 
една половина од долгот по постојниот потрошу-
вачки кредит* чиј срок за враќање изнесувал две 
години; 

3) до три години, ако заемобарателот отплатил 
една половина од долгот според постојниот потро-
шувачки кредит чиј срок за враќање изнесувал 
три години. 

Ако заемобарателот отплатил три .четвртини од 
долгот по постојниот потрошувачки кредит, нов 
потрошувачки кредит може да му се даде со срок 
за враќање до три години. 

III Со влегувањето во сила ка ова упатство 
престанува да важи точката 5 под а) од Упатството 
за примена на Уредбата за давање пшрошувачиш 
кредити на работниците, службениците и другите 
определени категории корисници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/55). 

IV. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Народна банка на ФНРЈ 

О. бр. 79 
25 јуни 1956 година 

Белград 
Гувернер, 

Војин Гузина, е. р. 

393. 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРА-
ЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ 

СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА • 

Врз основа на чл. 45 и 46 став 1 од Законот за 
правата и должностите избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната изборна 
комисија донесува 

Р е ш е н и е 
Во Решението за именување околиски изборни 

комисии за избивање народни пратеници за Соју-
зниот собор на Сојузната народна скупштина („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 37753) точката 72 се ме-
нува и гласи: 

„72) Изборната околија жичка — со седиште 
на Околиската изборна комисија во Краљево: 

претседател Јоновић Божидар/ претседател на 
Околискиот суд во Краљево, 

заменик Чировиќ Милош, судија на Окружниот 
суд во Краљево, 

секретар Јакиќ Сава, службеник на Народниот 
одбор на околината во Краљево, 

заменик Мршави* Славољуб, член на Селаи-
ската работеа Задруга во Сам аила, 

член Митровиќ Јован, столарски работник од 
Краљево, * 

заменик Јаниќ Стеван, земјоделец од Жича." 
Бр. 36 

5 јули 1956 година 
Белград 

Сојузна изборна комисии 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић с . р. Михаило ѓорѓезиќ, е. р. 

394. 
Врз основа на точ. I, II и IV од Одлуката, за 

условите под кои стопанските организации можат 
да се договараат за откупот на селскостопански 
производи ("Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 
58/55), Сојузот на трговските комори на ФНРЈ и 
Сојузот на селскостопаЕлките комори на ФНРЈ, по 
прибавената согласност од Сојузниот уред за цени, 
издаваат 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ДОГОВОРЕНИ ОТКУПНИ 
ЦЕНИ НА КАЈСИИТЕ ОД РОДОТ НА 1956 

ГОДИНА 
Секцијата за овошје и заразват при Трговска-

та комора на Н Р Мекадонија и Селскостопанската 
комора на Н Р Македонија на состанокот одржан 
на 5 јуни 1956 година се здоговорија највисоката 
цена според која овластените стопански организа-
ции ќе вршат договарање v купување на ка ј син 
од родот на 1956 година од подрачјето на Н Р Ма-
кедонија -да биде: 

Дин. за 1 кг, 
1) за калемена ка јсија (за на маса) 40 
2) за ситна ка јсија (индустриска) 25 
Цените од претходниот став се подразбираат 

за откуп од производителот франко магацин на от-
купната станица на претпријатието или задругата. 

Цените од ова соопштение ќе се применуваат 
од 20 јуни 1956 година. 

Бр. 4225 
18 јуни 1956 година 

Белград 
За Сојузот на селскостопанските 

комори на ФНРЈ, 
инж. Јордан Блажевски, с.р. 

За Сојузот на трговските 
комори на ФНРЈ, 
Петар Човиќ, с.р. 

395. 
Врз основа на чл. 10 од Уредбата за контрола 

на квалитетот на сел скостотшнок и те производи на-
менети за извоз („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 
32/55), Управниот одбор на Сојузната надворешно-
тртовска комора, во спогодба со Сојузот на сел-
стопанските комори на ФНРЈ, утврди 

Л И С Т А 
НА СТРУЧНИТЕ ЛИПА ОВДА СТЕНИ ЗА ВР-
ШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕ-
СОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД МЕСО И ОД 

ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
За контрола на квалитетот на месото и на про-

изводите и од добиток наменети за извоз се одре-
дуваат следните лица: 
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1) За територијата на Народна Република Ср-
бија на Автономната Кооовско-метохиСЈга Област и 
на Автономна Покраина Војводина: 

Ѕ) за територијата на Народна Република Бе -
сна и Херцеговина: 

Ред 
број Презиме и име За утоварне станица 

1 Лабудови* Данило 

2 Бабудер др Цветко 

3 Маринкович Драган 

4 Живковиќ др Живојин 
5 Илиќ Младен 
6 Свир гунов Никола 
7 Јовановиќ Властимир 
8 Војинаиќ Миливоје 

9 Радесављевиќ Станиша Крушевац 

Белград, Земун и Батај-
ница 
Белград, Земун и Батај-

ница -
Белград, Земун и Батај-
ница 
Ниш 
Све*^ царево 
Велика Плана 
Велика Плена 
Младеновац 

Чачак 
Шабац 
Приштине 
Пек 
Б р а т с к и Карловац 
Вршац 
Зре«>а«ин 
?т>еи>анин 
Кикинда 
Панчево 

Ред. Презиме и име За у т о в а р а станица 

1 Готл др Јосип Загреб 
2 Верник др Вјекослав Загреб 
3 Седлар д р Иво Риека 
4 Легац Јосип Рлеава 
5 Вучиниќ Владимир Риека 
6 Херлѕевиќ др Јосип Ооиек 
7 Милковић др Драгутин Ооиек 
8 Матијанец др Фрањо Врбовец 
9 Фукс др Звонко Златар 

10 Љубезна др Анте Сесвете 
11 Волоеиќ др Мишко Петриња 
12 т ^ о р С т ј е п а н Винковци 

3) за територијата на Народна Републике Сло-
венија: 
Ред 
број Презиме и име За уговорна станица 

3 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Кунц др Јосип 
Корен др Јанко 
Ковач др Антон 
Мелина Борис 
Чуе: Отмар 
Бчгпгео Јанко 
Самец Јоже 
Шкоф Алојз 

Љубљана 
Љубљана 
Цеље 
Марибор 
Марибор 
Постојна 
Мурска Собота 
Мурска Собота 

4) на територијата на Народна Република Ма-
кедонија: 

Ред. 
©рој Презиме и име За утоварне станица 

1 Хаџи-Митков др 
Тодор Скопје 

2 Москов Димитар Прилеп 
3 Наумовски Ристо Битола 

Ред. 
број Презиме и име За уТО^Згшд fvpfltjT^na 

10 Тимоти јевиќ Петар 
11 Станишић Драгутин 
12 Ф и липовиќ Витомир 
13 ЈТубрарчиќ Винко 
14 Брашиќ Велибор 
15 Бугарчиќ до Славко 
3 6 Том ше AHTVH 
17 Мартинов Ж а р к о 
lfl Ра јшп Милан 

Рен дик Петар 
ттаоабуцки Магдалена Сента 

21 Рудински Албе Суботица 
22 Поповиќ Федор Врбас и Бечеј 
23 Милан IPVTI 

2) за територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

1 Живановиќ Фрањо Брчко 
2 Дебец Ивица Приедор 

Вр. 20194 
10 јуни 1956 година 

Белграде 

Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател на Управниот одбор, 
Руди Колаж, с. р. 

По извршеното сравнување со изворниот тенет 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за прене-
сување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), се поткраднати долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ 
ВО НАДЛЕЖНОСТ НА СОЈУЗНИТЕ И РЕПУ-

БЛИЧКИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
1. Во членот 2 став I под а) точка 1 наместо: 

„бр. 71/45, 74/46 и 104/47" треба да стои: „бр. 88/46 
и 104/47". 

2. Во членот 2 став I под б) точка 8 алинеја 1* 
во претпоследниот ред, зад зборот "организации" 
треба да се додадат зборовите: „и на приватни 
лица41. 

3. Во членот 7 оддел А под а) точка 6 алинеја 
2, во првиот ред, наместо зборот „извоз" треба да 
се стави зборот „увоз". 

4. Во членот 18 став II точка 3, во петтиот и 
шесттиот ред, треба д а се бришат зборовите: „Со-
јузниот извршен совет или**. 

5. Во членот 33 зад шесттиот »ед треба да се 
додаде следниот текст: „1) Ос нд м ш от завеа за за -
штита ва растенијата ед болести и штетници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 26/54)", во точката 2 став 
2, во првиот »ед, зад босог „чл." треба да се д о -
даде: „10 ст. 2", а во вториот ред место зборот: „Со-
јузниот" треба да се стави зборот ..републичкиот". 

Од Сојузниот извршен совет, 9 јули 1956 го-« 
дина, Белград. 

По извршеното сменување со изворниот текст 
утврдено е де<га во текстот на Решението за измени 
и дополненија на Списокот за видовите стоки и 
услуги и за коефициентите за поесметуваае разли-
ката во цените при увозот, објешен в о „Службен 
лист не ФНРЈ", fto. 27/5*. е ттот^-псздзѕага долу наве-
дената грешка, та е*, нава 

И С П Р А В И А 

НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ И УСЛУ-
ГИ И ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-

ЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
Во одделот 5) „Во гранката 116 (неметали)*, к а ј 

редниот број 47. „Електропорцелан за напон од 35 
KV навише", коефициент, место „3.00" има да биде^ 
исправно „1.50". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 2 јули 
1956 година, Белград. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА Р Е П У Б Л И К А 
МАКЕ Д О И Ш А 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 5 од 1 март 1953 година објавува: 

Уредба за контрола на квалитетот на овошниот 
посадолен материјал; 

Уредба за контрола иа квалитетот на лозовиот 
посадочен материјал; 

Одлука за оснивање Републичка комисија з а 
физичка култура; 

Одлука за рокот за распишување редовни из -
бори за работнички совети на претпријатијата з а 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај на НР Македонија; 

Одлука за одредување рок за распишување из-
бори за работничките совети на претпријатијата з а 
одржување на железничките средства и другите 
претпријатија за вршење услужни делатности на 
Југословенските железници; 

Решение за одре дување на подрачја подложни на 
смивање и одронување; 

Решение за изменување на Решението за осни-
вање Завод за унапредување и проучување на 
школството; 

Решение за именување членови на Советот на 
Радио-Скопје; 

Решение за одредување посебна комисија за н а -
значување директори; 

Решение за прогласување на еднодневна жалост 
во НР Македонија; 

Решение за доделување на прва помош на ф а -
милиите на загинатите; 

Упатство за разграничување, . категоризација, 
класификација и инвентаризација на пасиштата и 
утрините од општонароден имот; 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 3 од 14 февруари 1956 година објавува: 

Решение за оснивање републичка комисија за 
попис и проценка на основните средства на уста-
новите со самостојно финансирање; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за оснивање технички секции за патишта; 

Решение за определување подрачјата на околии 
на кои ќе се собираат статистички податоци за 
причините за смрт. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

/873. /Vказ за прогласување на Основниот закон 
новиноките претпријатија и установи 545 

/^Основен закон за новинските претприја-
тија и установи 545 

374. Указ за прогласување на Законот за у -
правните училишта 550 
Закон за управните училишта 550 

376. Уредба за организацијата на одборите, ко-
мисиите и на републичките и локалните 
органи на управата на народната одбрана 551 

376. Уредба за управување со средствата од 
фондот на разликата во цените при рабо-
тењето со странство 553 

377. Уредба за измени на Уредбата за деви-
зното работење 554 

873. Уредба за измени и дополненија на Уоед-
бата за изработка и одобрување на инве-
стиционата програма и за полагање депо-
зит з а обезбедување исплатата на инве-
стиционите работи 555 

Страна 
379. Одлука за утврдувања на окружните и 

околиските јавни обвинителства 555 
380. Одлука за основачите и нормите на при-

донесот з а кадрови во стопанството во 
1956 година за претпријатијата на Заед-

- ницата на Југословенските пошти, теле-
графи и телефони и за претпријатијата 
од областа на поморството и речниот со-
обраќај 560 

381. Одлука за одобрување безинтересни к р е -
дити за набавка на вештачко ѓубре за по-
требите на селското стопанство 561 

382. Одлука за дополнение на Одлуката за д а -
вање надоместување (регрес) при прода-
жбата на опрема и резервни делови за 
потребите на селското стопанство 561 

383. Одлука за отворање Генерален конзулат 
во Питсбург (САД) 561 

384. Одлука за в а ж е њ е на странски карнети 
за автомобили при преминувањето на гра-
ницата на Југославија 561 

385. Решение за измени и дополненија на Ре -
шението за институтите „Борис Кидрич" 
во Винча, „Руѓер Бошковиќ" во Загреб и 
„Јоже Штефан" во Љубљана како уста-
нови со самостојно финансирање 562 

Звб. Решение за измени и дополненија на Р е 
шен исто за оснивање Сојузен геолошки 
завод 562 

387. Решение за измени и дополненија на Р е -
шението за оснивање Институт за техно-
логија »а минералните суровини 562 

388. Наредба за утврдување највисоката нор-
ма на општинскиот данок на промет и за 
определување видовите стоки што ^ из-
земаат од овој данок 563 

389. Наредба за условите под кои стопанските 
организации можат да се договараат за 
откупот нп селскостотта.нгктг mvn/гтпотги — 564 

390. Решение за измена и дополнение на Р е -
шението за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети 
за извоз 565 

3i91. Решение за определување окружните ј ав -
ни обвинители што ќе ги вршат работите 
од надлежноста на околиските јавни об-
винители за подрачјето на околиските 
јавни обвинителства утврдени со Одлу-
ката за утврдување подрачјата на окру-
жните и околиските јавни обвинителства 565 

392. Упатство за спроведување на Уредбата за 
давање потрошувачки кредити на работ-
ниците, службениците и другите опреде-
лени категории кориснион 565 

393. Решение за измени тла Решението за име-
нување околиски изборни комисии за из -
бор народни пратеници во Сојузниот со-
бор на Сојузната напотгна скупштина 566 

394. Соопштение 'за највисоките договорени 
откупни цени на к а ј спите од родот на 
1956 година 566 

395. Листа на стручните лина - — ™ вр-
шење контрола на квалитетот на месото и 
на производите од месо и од добиток н а -
менети за извоз — 566 

Исправка на Уредбата за -пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата ; 567 

Исправка на Решението за измени и дополне-
нија на Списокот за видовите стоки и 
услуги и за коефициентите за пресмету-
вање разликата во цените ттптг увозот — 567 
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