
С|м?да, 6 јуни 1956 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 24 ГОД. ХП 

301. 
Врз основа на чл. 78 ст. 2 од Уставниот закон, 

а во врска со членот 19 од Уредбата за организа-
цијата и работењето на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИКОТ НА ПРЕТСЕ-
ДАТЕЛОТ НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБ-

ЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ВРЕМЕ НЕГОВАТА 
ОТСУТНОСТ ОД ЗЕМЈАВА 

Претседателот на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија Јосип Броз-Тито за време не-
говата отсутност од земјава поради посетата на 
Сојузот на Советските Социјалистички Републики 
ќе го заменува Потпретседателот на Сојузниот из-
вршен совет Александар Ранковиќ 

Р. п. бр. 219 
31 мај 1956 година 

Белград 
Сојузен изврше« совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е. р« 

302. 
Врз основа на ст. 3 одделот 2 главата XXVII од 

Сојузниот општествен план за 1956 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ДОТАЦИЈА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ ОДМОРОТ НА РА-

БОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
I. Од средствата на резервата на Федерацијата, 

предвидени во ставот 1 одделот 2 главата XXVII н а 
Сојузниот општествен план за 1956 година, се доде-
лува без обврска за враќање износ од 300,000.000 ди-
нари. со тоа овој износ да може да се употреби: 

1) за набавка на опрема и други материјали по-
требни за излетиштата во околината на градовите 
и на индустриските центри; 

2) за адаптација на зградите во општествена соп-
ственост. што се наоѓаат во туристички места, за од-
моралишта и летувалишта, како и за набавка на 
уреди и опрема што им се на нив потребни; 

3) за организирање прифатни станици на Фери-
ја лимот сојуз на Југославија во градовите што ќе 
ги одреди тој сојуз; 

4) за набавка на туристичка опрема за тури-
стичките објекти со сезонски карактер (кампови) што 
ги (подигаат Феријалеиот сојуз на Југославија, Дру-
штвото на пријателите на природата, како и другите 
схпштествеии организации што се занимаваат со тој 
вид туризам. 

II. Средствата од претходната точка се распре-
делуваат, со цел на користење за целите наведени 
во таа точка, на народните републики, и тоа иа: 

НР Србија — — — Динари 100,000.000 
НР Хрватска — — Динари 90,000.000 
НР Словенија — — Динари 42,000.000 

Н Р Босна и Херцег. Динари 45,000.000 
Н Р Македонија — — Динари 22,000.000 
НР Црна Гора — — Динари 11,000,000 
Средствата добиени според претходниот став за 

наведените цели народните републики ќе им ги 
распределат натаму на следните општествени орга-
низации : 

1) на Друштвото на пријателите на природата, 
2) на Феријални*«* сојуз на Југославија, 
3) на Планинарскиот Сојуз на Југославија, 
4> на Сојузот на из® иди инките организации, 
5) на Сојузот на друштвата на пријателите на 

децата, 
6) на Сојузот на борците. 
III. Средствата одобрени според оваа одлука мо-

ж а т да се користат само под услов претходно кори-
сниците да добијат за истите цели од средствата на 
народната република и на народниот одбор, без обвр-
ска за враќање, ист износ што го користат според 
оваа одлука, со тоа народната република да обезбеди 
на ј ма лу 00% од тој износ. 

IV. За извршувањето на оваа одлука ќе се грижи 
сојузниот Државен секретаријат з а работи на ф и -
нансиите. 

V. Оваа одлука влегува во сила со денот на сб ја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

P. и, бр. 221 
1 јуни 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на чл 90 ст. 3 од Уредбата за ра -
спад елба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), про-
пишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ДОБИВ-
КАТА НА ТРГОВСКИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ШТО СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОДАЖБА 

НА ГОЛЕМО И НА МАЛО 
1. Трговско претпријатие на големо што се за -

нимава и со трговска дејност на мало, е должно во 
своето книговодство посебно да го искажува вкуп-
ниот приход од работењето на големо, а- посебно од 
работењето на мало. 

2. Расподелбата на добивката остварена со рабо-
тењето на големо се врши според прописите што 
важат за трговските претпријатија на големо, а ра-
спределбата на добивката остварена со работењето 
на мало — според прописите што важат за тргов-
ските претпријатија на мало. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од ова упатство ќе 
се применуваат и на трговските постаријатија на 
мало кои врз основа на посебно одобрение вршат и 
трговска дејност на големо (чл. 11 ст. 2 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани}* 
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4. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист н а ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Бр. 235 
22 мај 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Маријан Брецељ, с. р. 

304. 
Врз основа на чл. 16 од Уредбата за организација 

на заводите за социјално осигуруваше („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 12/56) Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување на својата седница 
од 14 м&ј 1956 година донесе 

С Т А Т У Т 
ИА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Сојузниот завод за социјално осигурување (во 

натамошниот текст: Сојузниот завод) е самошто; 
општествена установа заснована врз начелото на са-
моуправувањето. 

Сојузниот завод ги врши работите на социјал-
ното осигурување што му се ставени во надлежност 
со закон и со други прописи. 

Член 2 
Собранието на Сојузниот завод е највисок орган 

на управувањето со работите и средствата на Соју-
зниот завод. 

Член 3 
Сојузниот завод има својство на правно липе. 
Сојузниот завод го застапува директорот. 

Член 4 
Седиштето на Сојузниот завод е во Белград. 

II. ЗАДАЧИ И ДЕЛОКРУГ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД 
Член 5 

Сојузниот завод: 
1 ) го изучува системот на правото за СОЦИЈАЛНО 

осигурување, организациониот и самоуправниот ме-
ханизам на социјалното осигурување, како и еко-
номските и социјалните фактори што влијаат врз 
развитокот на социјалното осигурување; 

2) го следи функционирањето на службата на 
социјалното осигурување во целост и се грижи за 
нејзиното унапредување: 

3) се грижи за организирањето на стручен надзор 
над примената на прописите; 

4) се трилби за ускладување™ на работата на 
сите заводи за социјално осигурување и ја органи-
зира работата на измена на искуствата меѓу заволите: 

5) се грижи за стручното издигање на кадрите 
на СЛУЖ Ч̂ТГ! на социјалното осигурување. 

Член 6 
Во делокругот на Сојузниот завод спаѓа: 
1) издавањето на задолжителни инструкции; 
2) издавањето на стручни упатства за админи-

стративно и финансиско работење на републичките 
и околиските заводи за социјално осигурување: 

3) донесувањето на општите акти (правилници, 
одлуки и упатства) врз основа на сојузните про-
писи; 

4) приготвувањето на сојузни прописи од обла-
ста на социјалното осигурување и предлагањето до 
Сојузниот извршен совет на измени и дополнувања 
на тие прописи; 

5) приготвувањето на договори и спогодби со 
странски носители на социјално осигурување; 

г " 6) одржувањето на врски со Меѓународното здру -
жение за социјална сигурност и со установи з а соци-
јално осигурување во други зем ји ; 

7) донесувањето на решенија во врска со оства-
рувањето на правата од социјалното осигурување на 
нагни држав јани во странство и на странски д р ж а в -
јани во нашата земја; 

8) вршеното и н а други работи што со прописи 
се ставени во надлежност на Сојузниот завод. 

Ш. ОРГАНИ НА ЗАВОДОТ 
1) Собрание на Сојузниот завод 

Член 7 
Собранието на Сојузниот завод: 
1) донесува заклучоци и дава смерници за рабо-

тата на Извршниот одбор и на другите органи на 
Сојузниот завод; 

2) донесува Статут на Сојузниот завод со согла-
сност од Сојузниот извршен совет; 

3) донесува правилник за својата работа; 
4) донесува општи акти за правава на осигуре-

ните лица во случаите кога е со закон овластено 
за тоа; 

5) донесува претсметка на приходите и расхо-
дите на Сојузниот завод и ја одобрува завршната 
сметка; 

6) одлучува за оснивање на фондови и з а упо-
треба на средствата на фондовите со посебна намена 
к а ј Сојузниот завод; 

7) одлучува за оснивање здравствени и други 
установи што се од значење за службата на соци-
јалното осигурување; 

8) го избира и разрешува Извршниот одбор, прет-
седателот и потпретседателот на Извршниот одбор, 
како и другите одбори и комисии; 

9) го назначува и сменува директорот на Соју-
зниот завод со согласност од Сојузниот извршен 
совет: 

10) ја одобрува систематизацијата на работните 
места во Сојузниот завод: 

11) ги укинува или поништува незаконитите оп-
шти акти од сите органи на републичките заводи за 
социјално осигурување донесени заради спроведу-
вање на одлуки на Сојузниот завод, и им предлага 
на надлежните органи поништување или укинување 
на незатгг»*тт>гтите отттти акти од ресгубличките заводи 
за социјално осигурување (чл. 26 од Уредбата з а 
оргп,т:ги?аци1а на заводите за социјално осигурување); 

12) донесува тхотиси за стручната спрема и за 
испитите на службениците на заводите за социјално 
осигурување со согласност од Сојузниот извршен 
совет: 

13) врши и други работи што со прописи се 
ставени во надлежност н-* Собранието на Сојузниот 
завод. 

Член 8 
Изборите за« членови на Собранието се сѕпроведу-

раат според важечките прописи за избирање на 
органите на самоуправувањето на заводите за соци-
јално осигурување. 

Бродот на членовите на Собранието се утврдува 
на тој начин што секое собрание на републичкиот 
за вот ^а сопи јално осигурување избира по три члена 
з?> Собранието на Сојузниот завод и, покрај тоа, на 
сшст за »почна ти сто илјади осигуреници уште по 
еден чттен на Собранието. 

Како осигуреници во смисла на претходниот став 
се сметаат работниците и службениците и лицата 
изедначени со нив според Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците и у ж и -
вателите на лични, како и носителите на Фамили-
јарни ПРЧт"т*Т/Г. 

Член 9 
Мандатот на членовите на Собранието трае две 

години. Собранието престанува со работа со денот на 
распишувањето на изборите з а ново Собрание. 
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Член 10 
Собранието работи во заседали ја. 
Седниците се одржуваат ГРО потреба, а' најмалу 

дожа ти годишно. 
Седниците се јавни. 
Директорите на републичките заводи за соци-

јално осигурување учествуваат во работата на Со-
бранието на Сојузниот завод со советодавно право. 

Член 11 
На седниците на Собранието им претседава 

претседателот на Извршниот одбор на Собранието. 
Претседателот за време неговата отсутност го 

заменува потпретседателот. 
Претседателот и потпретседателот на Извршниот 

одбор Собранието ги избира непосредно. • 
Член 12 

Седниците на Собранието ги свикува претседа-
телот. 

Претседателот е должен да свика седница: 
1) кога ќе го заклучи тоа Извршниот одбор на 

Собранието; 
2) кога ќе го побара тоа една третинка на чле-

новите на Собранието; 
3} кога ќе го побара тоа Сојузниот извршен 

совет. 
Член 13 

Собранието се свикува со писмен позив кој со-
држи предлог на дневниот ред. 

Позивот им се доставува на членовите на Со-
бранието најдоцна на седум дена пред закажаната 
седница. 

Член 14 
Собранието полноважно решава ако се присутни 

повеќе од половина членови на Собранието, а заклу-
чоци донесува со мнозинство гласови од присутните 
членови на Собранието. 

Донесувањето на Статутот и на неговите измени, 
донесувањето на претсметката на приходите и расхо-
дите и одобрувањето на завршната сметка се врши 
на седница на собранието на која се присутни две 
третинки од членовите на Собранието, а одлуките се 
донесуваат со двотретинско мнозинство од присут-
ните членови на Собранието. 

Член 15 
Извршниот одбор на Собранието се избира со 

тајно гласање, а другите одлуки се донесуваат, по 
пра/вило, со тавине гласање. 

Член 16 
За рр/ботата на Собранието се води записник. 
Записникот го потпишуваат: претседавачот, како 

и записничарот и двајца з а в е р у в а а на записникот 
што ги избира Собранието на секоја седните. 

Член 17 
Општите акти на Собранието ги потпишува прет-

седавачот на седницата на Собранието, а ги сонотпи-
шува директорот. 

Член 18 
Работата на членовите на Собранието е почесна. 
Членовите на Собранието имаат право на надо-

месток на патните трошоци и на надоместок на за -
губената заработка за време присуствувањето на 
седниците на Собранието, на Извршниот одбор, на 
посините одбори и на комисиите. 

Височината на дневниците за патни трошоци ја 
^утврдува Собоанието на Сојузниот завод со посебна 
одлука. 

Член 19 
Членовите на Собранието имаат право да поднесу-

ваат предлози и прашања на седниците на Собрани-
ето и надвор од седниците писмено до Извршниот 
одбор, до посебните одбори, до комисиите и до ди-
ректорот на Сојузниот завод, како и да бараат од 
дт!лекторот известувања и податоци за работата на 
Со ^знттот завод потребни во врска со вршењето на 
дол;<-то>ота на член на Собранието. 

тГ?,ппшн"Г4от одбор на Собранието, посебните од-
бори и ком* (Спите за секој »предлог што му го подне-
суваат на Собранието одредуваат овој известител. ^ 

Одредениот известител на Извршниот одбор, на 
иосебните одбори и на комисиите, како и директо-
рот, должни се на поставените прашања да даваат 
одговор на седницата на која се поставени праша-
њата. Ако за одговорот е потребно прибирање пода-
тоци, давањето на одговорот може да се одложи за 
првата наредна седница. 

Член 20 
Со престанокот на мандатот во собраниево на 

републичкиот завод за социјално осигурување пре-
станува мандатот и во собранието на Сојузниот 
завод. 

На упразнетото место на член на Собранието на 
Сојузниот завод, нов член на Собранието избира 
оној републички завод на чиј член му пгест »пал 
мандатот. 

Член 21 
Собранието формира од свои членови посини 

одбори. 
Одборите се состојат од 5 до 7 членови. 
Одборот на својата прва седница избира претсе-

дател на одборот. 
Собранието може да формира посебни комисии 

од редот на своите членови и од други лица. 
Одборите разгледуваат прашања од својот де-

локруг. 
Извршниот одбор на Собранието ја координира 

работата на другите одбори и комисии. Сите предло-
зи што другите одбори и комисии ги приготвуваат 
за Собранието, му се упатуваат на Извршниот одбор. 
Забелешките на Извршниот одбор што не ќе ги усво-
јат посебните одбори и комисии,, се изнесуваат пред 
Собранието заедно со предлогот. 

Член 22 
Посебни одбори на Собргетието на Сојузниот за-

вод се: 
1) Одбор за здравствено осигурување; 
2) Одбор за долгорочни осигурувања; 
3) Одбор за прашања на организацијава и на са-

моуправата; 
4) Одбор за финансискиот систем; 
5) Одбор за странско осигурување. 
Собранието формира комисија за медицинска, 

професионална и социјална рехабилитација, во која 
влегуваат покрај членовите на Собранието на Со-
јузниот завод и стручни липа што се занимаваат 
со тие прашања. 

Покрај овие одбори и комисии, Собранието може, 
оо потреба, да формира и други одбори и комисии 
заради разгледување на определени прашања. 

1 Извршен одбор 
Член 23 

Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот 
завод се состои од тринаесет членови. 

Дванаесет членови на Извршниот одбор Собра-
нието избира од својава средина. 

Директорот на Сојузниот завод е член на Извр-
шниот одбор на Собранието според својата (положба. 

Член 24 
Извршниот одбор на Собранието: 
1) ги утврдува предлозите на претсметката, на 

завршната сметка, на систематизацијата на работ-
ните места и поднесува други предлози на одлуки 
и заклучоци што ги донесува Собранието на Соју-
зниот завод; 

2) се грижи за спроведувањето на одлуките и 
заклучоците на Собранието на Сојузниот завод; 

3) донесува општи акти за работењето на соци-
јалното осигурување за кои ќе го овласти Собранието 
на Сојузниот завод, а кои не се однесуваат на пра-
вата на осигурениците или не се однесуваат на це-
лата служба на социјалното осигурување. Општите 
акти Извршниот одбор му ги поднесува на Собра-
нието на дополнително одобрување; 

4) ги укинува или поништува ^ з а к о н и т и т е а к ^ 
на сите органи на републич^—^е г^-^ади, освета акти-
ве на собранијата на petnyfViM lio.To заводи, донесени 
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заради спроведување на одлуките на Сојузниот з а -
вод, и му предлага на надлежниот изврше« совет 
или на другите надлежни органи укинување или 
поништување на ^ з а к о н и т и т е општи акти на репу-
бличките заводи за социјално осигурување (чл. 25 
и 26 од Уредбата за организација н а заводите за 
е оциј ал но оси гу ру вање); 

5) го запира извршувањето на ^ з а к о н и т и т е оп-
шти акти на републичките заводи донесени заради 
примена на општите прописи, и го известува за тоа 
надлежниот извршен совет (чл. 26 од Уредбата за 
организација на заводите за социјално осигурување); 

6) донесува заклучоци за работата и работењето 
на администрацијата на Сојузниот завод и го прове-
рува нивното извршување; 

7) одлучува за заемите и за кредитите за ф о н -
довите со кои управува Сојузниот завод и донесува 
други одлуки во врска со управувањето со сред-
ствата од тие фондови; 

8) врши и други работи што се ставени во него-
ва надлежност со посебни прописи. 

Актите на Извршниот одбор ги потпишуваат 
претседавачот на седницата и директорот на Соју-
зниот завод. 

Член 25 
Извршниот одбор на Собранието работи во 

седници. 
Седниците се одржуваат по потреба. 
Извршниот одбор на Собранието полноважно ре -

шава ако се присутни повеќе од половина членови 
на Извршниот одбор, а одлуките ги донесува со мно-
зинство гласови од присутните членови. 

Член 26 ' 
За седниците на Извршниот одбор н а Собра-

нието се води записник, што го потпишуваат п р е т -
седавачот и записничарот што ќе го определи И з в р -
шниот одбор. 

Член 27 
Извршниот одбор е должен да му поднесе на 

Собранието извешта ј за својата работа кота ќе го 
побара тоа Собранието, а на јмалку еднаш годишно. 

Член 28 
Извршниот одбор еа Собранието се избира за 

исто време за кое се избира и Собранието на Со-
јузниот завод. 

Во случај на незаконита работа или неизвршу-
вање на одлуки на Собранието, Собранието може 
и пред истекот на срокот да го разреши целиот 
Извршен одбор или одделни членови на Извршниот 
одбор и на нивни места да избере други. 

Во случај на престанок на мандатот на одделен 
член на Извршниот одбор, Собранието избира нов 
член. 

Извршниот одбор работи и по истекот на манда-
тот на Собранието се до изборот н а нов извршен 
одбор. 

Член 29 
Седниците на Извршниот одбор на Собранието 

ги свикува и со нив раководи претседателот на И з в р -
шниот одбор. 

Претседателот за време неговата отсутност го 
заменува 'потпретседателот. 

Член 30 
Извршниов одбор на Собранието може, по по-

треба, да формира комисии за одделни прашања . 
Во комисијата покрај членовите на Собранието 

можат да се одредат и други лица. 

3) Директор на Сојузниот завод 
Член 31 

Директорот на Сојузниот завод го назначува И 
разрешува Собранието на Сојузниот завод во согла-
сност со Сојузниот извршен совет. 

Предлогот за назначување и л и за ра зрешување 
на директорот го поднесува, до Собранието Извр-
шниот одбор. 

Член 32 
f Директорот на Сојузниот завод: 

1) го организира ра остен I>6TO на администраци-
јата на Сојузниот завод и непосредно раководи со 
тоа работење; 

2) ги извршува заклучоците на Собранието и 
на Извршниот одбор на Собранието; 

3) го организира приготвувањето и поднесува-
њето до Извршниот одбор н а предлози на правил-
ници, одлуки, решенија и други акти од надлежно-
ста на Извршниот одбор и Собранието; 

4) го организира приготвувањето на прописи од 
областа на социјалното осигурувглБе што ги донесу-
ваат сојузни органи; 

5) ги следи сите акти на републичките заводи 
и им у к а ж у в а на надлежните органи на незакопи-
тите акти; 

6) го запира извршувањето на незаконитите акти • 
на директорите на републичките заводи и им пре -
длага на надлежните органи нивно поништување 
или укинување; 

7) го свикува советувањето на директорите и 
на другите стручни службеници на републичките 
заводи; 

8) приготвува извештаи за работењето на Соју-
зниот завод и извештаи за целокупната служба на 
социјалното осигурување; 

9) донесува решенија за правата од социјалното 
осигурување од странство; 

10) решава за правата од социјалното осигу-
рување во втор стелен кога е тоа предвидено со 
посебни прописи; 

11) ги потпишува договорите, решенијата и дру-
гите акти на Сојузниот завод; 

12) врши и други работи од делокругот на Соју-
зниот завод што не се ставени во надлежност на 
Собранието на Сојузниот завод и на Извршниот од-
бор на Собранието. 

При -приготвувањето на прописи од областа н а 
социјалното осигурување директорот ќе побара м и -
слење од Извршниот одбор, а ако се работи за н а -
челни прашања и за основни права н а осигурени-
ците Извршниот одбор ќе бара мислење од Собра-
нието. 

Решенијата за правата од социјалното осигу-
рување ги донесува директорот по предлог од 
стручните комисии што ги именува Извршниот од-
бор од редовите на службениците на Сојузниот 
завод. 

По одобрение од Извршниот одбор директорот 
м о ж е да ги овласти раководните службеници да до-
несуваат решенија за правата на осигурениците. 

Директорот му поднесува на Извршниот одбор 
зстзвештаи з а работењето на Заводот. 

Член 33 
Директорот е наредбодавец за извршување на 

претсметката на Сојузниот завод. 
Наредбодавното право директорот може да го 

пренесе врз раководните службеници на Сојузниот 
завод до износите и за целите што ќе ги определи 
Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот завод. 

Член 34 
Директорот се грижи и е одговорен за закони-

тоста на сите акти на Сојузниот завод. 
Директорот може да го запре извршувањето 

на а к т на Собранието или на Извршниот одб>р на 
Собранието за ко ј смета дека е незаконит. 

Ако директорот ќе запре акт н а Собранието или 
н а Извршниот одбор на Собранието, е должен за тоа 
во срок од 7 дена да го извести органот ч и ј акт го 
запрел и да побара да се свика седница на И з в р -
шниот одбор. Во тој случа ј претседателот на И з в р -
шниот одбор е должен да свика седница на И з в р -
шниот одбор. 

Ако е запрен акт на Собранието, Извршниот од-
бор одлучува дали се потврдува запирањето, а ако 
е запрен акт ва Извршниот одбор — дали го повлен 
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чува актот што го дан есол. Ако извршниот одбор 
го потврди запирањето на актот на Собранието, е 
должен на првото наредно заседание на Собра-
нието да предложи повлечување на запрениот акт. 

Ако Собранието или Извршниот одбор не го 
повлече запрениот акт, односно ако Извршниот од-
бор не го потврди запирањето на актот на Собра-
нието, директорот е должен во срок од 7 дена од 
седницата или во срок од 14 дена од ставеното 
барање за свикување на седницата да го извести 
за тоа Сојузниот извршен совет со образложување 
зошто е запрен актот. 

Член 35 
Во случај на отсуствување, директорот го з а -

менува заменикот, односно помошникот на директо-
рот, што ќе го определи Извршниот одбор на Со-
бранието на Сојузниот завод. 

Додека го заменува директорот заменикот на 
директорот односно ^помошникот на директорот ги 
има сите права што ќе му ги довери Извршниот 
одбор, освен правата во однос на Собранието. 
IV. ОРГАНИЗАЦИЈА НА ЗАВОДИТЕ И СЛУЖБЕ-

НИЧКИ ОДНОСИ 
Член 36 

Како организациони единици во Сојузниот .завод 
постојат: правно одделение, организационо одделе-
ние, финансиско одделение, статистичко одделение, 
одделение за странско осигурување, одделение за 
организација на рехабилитацијата, контролно од-
деление и секретаријат. 

Во рамките на одделни одделенија можат да 
постојам отсеци, групи и реферати. 

Внатрешната поделба на работите во рамките 
на организационите единици од ст. 1 на овој член: 
се утврдува со правилникот за внатрешната органи-
зација на администрацијата на Сојузниот завод што 
го донесува Извршниот одбор на Собранието на Со-
јузниот завод. 

Член 37 
На чело на одделение е началник на одделение, 

а на чело на отсек — ш е ф на отсек. Со групите и со 
р с ф епа т ите раководат определени службеници. 

За одделни работи можат да постојат самостојни: 
советници. 

Член Зв 
Сојузниот завод има стручен колегиум. 
Стручниот колегиум го сочинуваат: заменикот 

на директорот, помошниците на директорот, н а ч а л -
ниците на одделенија и самостојните советници. 

Стручниот колегиум е советодавен орган на ди-
ректорот кој директорот го свикува по потреба. 

Колегиумот раскравува за поважните стручни 
прашања на Сојузниот завод. 

Член 39 
Службеничките односи на службениците на Со-

јузниот завод се регулираат според ^прописите- што 
ги донесува Сојузниот извршен совет. 

Член 40 
Заменикот и помошниците на директорот ги име-

нува Извршниот одбор. 
Службениците на Сојузниот завод на раководни 

положби, како и службениците од прва врста, по 
предлог од директорот ги назначува, разрешува и 
унапредува Ивршниот одбор на Собранието на Со-
јузниот завод. 

К а к о раководни службеници од претходниот став 
се сметаат: самостојните советници, шефовите на 
отсели, ш е ф о т на сметководството, секретарот и н а -
чалниците на одделенија, 

Другите службен ицтт на Сојузниот завод ги 
назначува, разрешува и унапредува директорот. 

Член 41 
Сојузниот завод има Комисија за службенички 

прашања, која врши работи од надлежноста на к о -
мисијата з а службенички п р а ш а њ а пред видени во 
чл. 41 од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на д р ж а в н и т е органи како и t>a6orai 

на персоналната комисија од чл. 43а на Законот з а 
државните службеници, 

Комисијата за службенички прашања ја ф о р -
мира Извршниот одбор на Собранието на Сојузниот 
завод од редовите на службениците на Сојузниот 
завод, и тоа: претседателот и еден член на комиси-
јата по предлог од директорот, а вториот член на 
комисијата по предлог од синдикалната подружница. 

Сојузниот завод има Виша персонална комисија 
со надлежностите на вишата персонална комисија 
од чл. 43а на Законот за државните службеници. 
Вишата персонална комисија ја формира Собра-
нието на Сојузниот завод, и тоа: претседателот о д 
редовите на членовите на Собранието, еден член од 
редовите на службениците на Сојузниот завод, а 
вториот член по предлог од Централниот одбор на 
синдикатите на службениците на државните уста-
нови. 

Член 42 
Службениците на Сојузниот завод одговараат 

кривично, материјално и дисциплински според про-
писите што в а ж а т за службениците на државните 
органи. 

Дисциплинската постапка се води пред првосте-
пениот и второстепениот дисциплински суд на Соју-
зниот завод. 

Првостепениот дисциплински суд го формира 
Извршниот одбор на Собранието од редовите на 
службениците на Заводот и тоа: претседателот и 
еден член по предлог од директорот, а вториот 
член по предлог од синдрисалната подружница. 

Второстепениот дисциплински суд го формира 
Собранието на Сојузниот завод, и тоа: претседате-
лот од редовите на членовите на Собранието, еден 
член од редовите на службениците на Сојузниот 
завод, а вториот член по предлог од Централниот 
одбор на синдикатите на службениците на д р ж а в -
ните установи. Второстепениот дисциплински суд 
на Сојузниот завод решава во втор стелен и по 
жалбите против пресудите на дисциплинските су-
дови на републичките заводи. 

Дисциплинскиот обвинител го именува дирек-
торот за секој одделен случај . 

Член 43 
Службениците на социјалното осигурување не 

можат »да бидат членови на Собранието на Соју-
зниот завод. 

V. Ф И Н А Н С И С К О Р А Б О Т Е Њ Е 
Член 44 

Во поглед на финансиското работење на Соју-
зниот завод се применуваат соодветните одредби 
од Уредбата за финансирање на социјалното оси-
гурување, 

Член 45 
Сојузниот завод води книговодство за своето 

финансиско работење и евиденција за финанси-
ското работење на сите републички заводи за со-
ци јално осигурување. 

Член 46 
Деловната и сметковната година на Сојузниот 

завод започнува на 1 јануари, а се завршува на 31 
декември. 

Ако претсметката на приходите и расходите не 
би била благовремено донесена, временото ф и н а н -
сирање се врши сразмерно со претсметката на при-
ходите и расходите од изминатата година, но н а ј -
многу за три месеци. Одлука за тоа донесува Со-
бранието. 

Член 47 
Фондовите со посебна намена ги оснива и со 

средствата од т е фондови управува Собранието на 
Сојузниот завод со согласност од Сојузниот извр-
ш е н совет. 

VI. ПЕЧАТ НА ЗАВОДОТ 
Член 48 

Сојузниот завод има свој печат. 
Печатот е тркалест, со натпис: „Сојузен завод 

за социјално осигурување — Белград". 
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VII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 49 

Овој статут влегува во сила кога ќе то потврди 
Сојузниот извршен совет. 

Бр. 10420 
14 ма ј 1950 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Претседател 
Директор, на Извршниот одбор, 

Зделчо Хас, с. р. Илија Дошен, с. р. 

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за ограниза-
ција на заводите за социјално осигурување и чл. 23 
тон. г) од Уредбата за организацијата и работењето 
на Сојузниот извршен совет, Одборот за социјална 
политика и народно здравје на Сојузниот извршен 
совет го потврдува статутот на Сојузниот завод за 
социјално осигурување. 

Сојузен извршен совет 
К. бр. 86 

23 мај 1956 година 
Белград 

Го заменува Претседателот 
на одборот, 

Др Павле Гре гор иќ, е. p. 

305. 
Врз основа на чл. 30 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата на заводите за социјално осигурување 
(..Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/55)? С о б н и о т з а -
вод за социјално осигурување, во согласност со Со-
јузниот извршен совет донесува 

П Р А В И Л Н И К 
з а СТРУЧНАТА СПРЕМА И ИСПИТИ и а с л у -
ЖБЕЈШПИТЕ НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Службениците на заводите за социјално осигу-
рување според карактерот на работите што ги в р -
шат се делат на* 

1) управни службеници, 
2) службеници на финансиската служба, 
3) службеници на статистичката служба, 
4) здравствен персонал и 
5) канцелариски сллгжбеници. 

Член 2 
Врз службениците на заводите за социјално 

осигурување, доко ику со овој правилник не е опре-
делено поинаку, ќе се применуваат соодветните про-
писи за стручната спрема ча службениците на др-
жавните органи *и установи. 

Член 3 
Општиот дел од стручните испити на приправ-

ниците за управни сл^-јтг^рнијти на заводите за со-
цијално осигурување се полага според програмата 
пг е свилена во чтј. 12 од Правилникот за стручната 
спроти на п р а в н и т е службетгатди (-,Службен лист 
на њчр,Ј« бр 1/54). 

Посебниот дел од ctpvhhhtp испити на приправ-
и т е чте за управни службеници на заводите за со-
цијално осигурување опфаќа: 

а) за звањето пристав-
1) прописи за здравственото осигурување; 
2) прописи за пензионог^) и инвалидското оси-

гурување; 
3) прописи за додатоците на деца; 
4) прописи за организацијата и финансирањето 

на социјалното осигурување; 
5) прописи за евиденциите на социјалното оси-

гурување; 
прописи за работните и службеничките од-

носи; 
б) за звањето референт: 
покра ј прописите предвидени под а), уште и: 
1) договорно осигурување; -

2) меѓународни конвенции за социјалното оси-
гурување; 

3) прописи за организацијата на здравствената 
служба. 

• Член 4 
Службениците на финансиската служба на з а -

водите за социјално осигурување (во звањата : смет-
ковен режисер, сметководител и сметковни р е ф е -
рент) го полагаат приправничкиот испит (општ и 
посебен дел) според програмата предвидена со П р а -
вилникот за стручната спрема на службениците на 
финансиската служба што работат на р£&оти ни 
приходи, царини и сметководство („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 23/54). 

Покра ј прописите предвидени во правилникот 
споменат во претходниот став, службениците на 
финансиската служба полагаат во посебниот дел од 
испитот уште и: 

1) организација на социјалното осигурување; 
2) финансирање на социјалното осигурување и 

составување на претсметката на приходите и р а -
сходите на заводите за социјално осигурување. 

Член 5 
Службениците на статистичката служба на з а -

водите за социјално осигурување Го полагаат при-
правничкиот испит според програмата предвидена 
со Правилникот за стручното образование на слу-
жбениците на статистичката служба („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 1/55 и 8/56). 

Член 6 
Канцелариските службеници на заводите за се-

пија лно осигурување го полагаат приправничкиот 
испит според програмата предвидена со Правилни-
кот за стручната спрема на канцелариските слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 9/54). 

Член 7 
Стручните испити, посебните стручни испити за 

унапред.ување во повисоко звање, кр ко и посебните 
испити за признавање 'средна и виша стручна спре-
ма, се полагаат пред испитните комисии што се 
формираат при Сојузниот завод и при републич-
ките заводи за социјално осигурување. 

Член 8 
Претседателот и членовите на испитната коми-

сија, нивните заменици како и ги 
именува директорот на заводот за социјално осигу-
рување од редот на стручњаците во заводот, е по 
потреба и од други оптрчи и установи. 

Во комисијата в прелив?} и тгр^с^рчик на секре-
таријатот за општа vnnprip 

Апми^ттпптгтоттт^о р~ ̂  -rnrri ГЈГЗ т*г>гтЈ4тната коми-
сија ги води секретарот на комисијата, кого што го 
определува директорот на заводот. 

Член 9 
Прописите за хонорарите на членовите на испит-

ната комисија, на секретаров или н^ испитувачите 
ги донесува Извршниот одбор m Co*W>hнето на 
Сојузниот завод за ^ о осигурување. 

Член 10 
Упатства примена на овот правилник доне-

сува, по потреба, И з в р ш н о г одбор на Собранието 
на Сојузниот завод за лот'*?* w o осигурување. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 
Бр. 6754 

14 ма ј 1956 година 
Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 
Претседател 

Директор, на Извршниот одбор, 
Зденко Хас, е. р. Илија Дошен, е, р. 

Среда, 6 јуни 1966 
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шг »IV«. 

Врз основа на чл. 78 од Законот за здравстве-
ното осигурување на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 51/54) и чл. 74 и 81 
од Уредбата за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 55/54), Соју-
зниот завод за социјално осигурување, по добиена 
согласност од Одборот за социјална политика и на-
родно здравје на Сојузниот извршен совет, пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СРЕД-
СТВАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ НА ЗДРАВ-

СТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Упатството за средствата за водење еви-

денции на здравственото осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1/55) во точката 6 се додава нов 
став 2. кој гласи: 

„Обврзниците на придонесот се должни за ли-
цата што ќе ги запослат на работи што ќе траат 
најмногу три дена, како и за лицата времено вон 
работен однос (чл. И точ. 7—9 од Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службени-
ците), место пријавата и одјавата на осигурување 
да поднесат извод од исплатната листа, на углед-
ниот образец (прилог 36)." 

2. Во точката 7 се додава ноев став 2, кој гласи: 
„Пријава за промена во осигурувањето обврзни-

кот на придонесот е должен да поднесе и во слу-
ча ј кога пријавеното лице е осудено на казната ли-
шение од слобода до шест месеци, како и кога 
му е одобрено неплатено отсуство во траење од 
полни 6 до полни 30 дена." 

3. Ова упаство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 10423 
18 мај 1956 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 
Потпретседател 

Директор, на Извршниот одбор, 
Зденко Хас, е. р. Јован Поповиќ, е. р. 

Прилог 36 

Назив на обврзникот 
на придонесот 

Катастар- Шифра на стопан-
ски број ската дејност 
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*) Пријавата на осигурување и објавата на осигурување ѕа 
лицата запослени ва работите чие вршење траело најмногу три 
дена, како и за лицата пријавени кај бирото за посредување 
на трудот ако имаат право на здравствена заштита 

2) Бироите за посредување на трудот го запишуваат вре-
мето односно бројот на дише за кои се плак'а придонесот. 

307. 
Врз основа на точ. 2 од Одлуката за продажните 

цени на тутунот и на тутунските преработки („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/55) Сојузниот уред з а 
цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЦИГАРИЊАТА 

„ВЕЛЕБИТ" 
1. Единствената цена на мало во слободна про-

дажба за новиот вид цигариња „Велебит" се опре-
делува на динари 45 за 20 парчиња. 

Цената од претходниот став важи за цигарињата 
од калибар 8 мм, должина 67 мм. 

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

Бр. 454 
23 мај 1956 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот уред за цени, 
Јован Крстев, е. р. 

308, 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите за 

инвестиции во стопанството („Службен лист ни 
ФНРЈ" , бр. 4/54), а по прибавената согласност од 
Сојузниот ИЗРГЈТТТ^Н совет. Народната банка распи-
шува 

kin КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА РЕМОНТНИ РАБОТИЛНИЦИ, 
НА СКЛАДОВИ ЗА СЕМЕ ОД ЖИТА И НА СУ-

ШАРИ ЗА СЕМЕНСКА ПЧЕНКА 
I На овој конкурс се даваат од средствата на 

Општиот инвестиционен фонд инвестициони заеми 
за следните намени: 

1) за изградба на нови и за оспособување на по-
стојните работилници за ремонт на селскостопански 
машини; 

2) за изградба на складови за семенска стока 
на жита; 

3) за изградба и набавка на постојани и подви-
ж н и сушари за семенска пченка. 

Како семенска стока на жита се смета само она 
семе што ги исполнува условите за пуштање во 
промет како семенска стока, во смисла на Законот 
за прометот на семенска стока 

Со барањето за заем за изградба на ремонтни 
работилници не можат да се бараат средства за на -
бавка на постројки што служат за изработка на 
резервни делови, ниту средства за изградба на гра-
дежни објекти за сместување на вакви постројки. 

II. Право да учествуваат на овој конкурс имаат 
народните одбори, стопанските организации и око-
лиските сојузи на земјоделските задруги, со следните 
ограничувања: 

1) за намената наведена во претходната точка 
под 1 — само заемобарателите од подрачјата наве-
дени во Наредбата за определување житородните 
^подрачја во смисла на Одлу калта за условите за про-
дажба на трактори („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
53/55); 

2) за намената наведена во претходната точка! 
под 2 — само заемобарателите што ќе поднесат по-
тврда од Сојузот на селскостопанските комори ча 
Ф Н Р Ј дека на нивното подрачје постојат организам 
цин што произведуваат семенска стока на жита вен 
количината што му одговара на капацитетот на 
објектот за чита изградба бараат заем. 

III. Заемобарателите се должни: 
1) во тпотгтмт^ на изградбата односно нагавкатаѓ 

на — - от*-« п^^-кти да учествуваат со сопствени 
средства или со средства на гарантот најмалу во 
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височина од Ш% од »предем вековната вредност на 
објектот; 

2) за заемите до 5,000.000 динари да обезбедат 
гаранција од општината, а за заемите над 5 милиони 
гаранција од околната . 

Банката може и за заемите до 5 милиони динари 
да бара гаранција од околината, а за заемите над 5 
милиони динари и гаранција од автономнава единица 
или од народната република; 

3) во смисла на Уредбата за депонирање гаран-
тни износи по заемите за инвестиции („Службен 
лист е а ФНРЈ", бр. 12/55) по одобрување на заемот 
да депонираат ка ј Банката гарантен износ од 5% 
од износот на одобрениот заем. 

IV Заемите од точ. I на овој конкурс се даваат 
под услов со бараниот заем и со другите располо-
живи средства на корисникот на заемот да се обе-
в и д у в а целосна изградба (набавка) на објектот за 
кот Се Зара заем. 

Од средствата на овие заеми не може да се 
набавува опрема што била употребувана. 

V. Барањето за заем треба да ти содржи сите 
издатоци пропишани во чл. 20 од Уредбата за заеми-
те за инвестиции во стопанството, а се поднесува на 
образецот од Народната банка кој може да се добие 
к а ј банчините филијали. 

VI. _ Заемобарателот може да понуди интересна 
норма и во половини односно четвртински од про-
цент. 

VII. Првенство за добивање заем на овој кон-
курс имаат: 

1) за изградба на сушари за семенска пченка —» 
оние заем старател и што го обезбедуваат нивното до-
вршување во покус срок; 

2) за складови за семенски стоки и за изградба 
на нови и за оспособување на постојните ремонтни 
работилници — оние заемобаратели што ги изгра-
дуваат овие објекти со помалу трошоци тло единица 
капацитет. 

VTIT. Понудените срокови за отплатување на з а -
емите за подвижни сушари не можат да бидат по-
долги од 15 години, а за другите објекти од тон. I на 
овој конкурс — од 25 години. 

IX. Срокот за отплатување за инвестиционите 
заеми одобрени на овој конкурс започнува да тече со 
денот кој спрема договорот з а заемот е утврден како 
де« на почетокот на користењето на објектот. 

X. Со барањето за заем мора да се поднеле: | 
1) инвестициониот елаборат; 
2) потврдата за обезбедување гаранција за 

исплата на заемот; 
3) доказот за обезбедувањето на гарантниов 

износ по заемот за инвестициониот објект; 
4) доказот за обезбедувањето на средствата за 

учество во изградбата или во набавката на инве-
стициониот објект; 

5) потврдата од тон. II под 2 на овој конкурс. 
Ако заемобарателот не е во можност да ја под-

несе оваа потврда до крајниот срок определен за 
поднесување на барање за заем на овој конкурс, 
може да ја поднесе и подоцна, а најдоцна до 31 јули 
1956 година. 

XI. Инвестициониот елаборат треба да содржи: 
1) инвестициона програма изработена според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвестици-
оната програма и за полагање депозит з а обезбедува-
ње на исплатата на инвестиционите рботи („Службен 
Лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 36/55), мислење и предлог 
од р ев из ион ата комисија и решение на надлежниот 
орган за одобрување на инвестиционата прогоама, со 
означување на вредноста и капацитетот на инвести-
ционите објекти за чија изградба односно набавка 
се одобрува инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од регшзполата комисија и решението за одобру-
вање на програмата мораат да бидат поврзани во 
една целина и запечатени со печат од органот што го 
издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти, со означу-
вање на вкупната вредност за секој објект; 

3) идеен проект за секој градежен објект, изра-
ботен според Уредбата за градежното проектирање 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/52 и 6/54). 

Во идејните проекти з а ин ст ал ате реки работи: 
{водовод, канализација, осветление ити.) достаточно 
е да се поднесе диспозиционата скица. 

За градежните работи наместб идејните проекта 
може да се поднесе и главниот проект. 

Предмерот мора да биде изработен според сит© 
позиции на градежните, занаетчиските и инстала-
терските работи, од кои може да се види како е дој-
дено до одделни количини на работите. 

Претсметката мора да биде изработена според 
сите позиции на предмерот врз основа на единичните 
цени од 1956 година. 

Грубиот предмер и претсметката изработена врз 
база на груб предмер не ќе се земаат во обѕир, 

4) спецификација на опремата со означување на 
главната карактеристика, како и на цените за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната, одвоено 
за домашната опрема) и на трошоците на монтажи ите 
работи; 

5) разработен технолошки процес на целиот 
објект; 

6) спецификација на другите трошоци (проекти-
рање, истражувачки работи, трошоци на инвести-
торот, на откупот, на отплатата, за кадрите и ел.). 

ХП. Ако еден заемобарател бара инвестиционен 
заем за повеќе намени наведени во точ. I од овој 
конкурс, тој е должен да поднесе посебно барање 
за заем за секоја намена, со соодветни документи 
и податоци, со тоа да може да поднесе единствена 
инвестициона програма за сите намени за кои бара 
заем, ако со таа инвестициона програма се решава 
проблемот на инвестициите за сите намени. 

XITI. Барањето за инвестиционен заем и инве-
стициониот елаборат со сите прилози мора да и се 
предаде на надлежната филијала на Народната бан-
ка, и тоа: » 

1) за сушарите за семенска пченка — во срок 
од 20 дена од денот на објавувањето на овој конкурс 
во Службен лист на ФНРЈ" ; 

2) за ремонтните работилници и складовите за 
семенска стока — во срок од 40 дена, од денот на 
објавувањето на овој конкурс во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Како надлежна филијала на Народната банка 
во смисла на претходниот став се смета онаа фили-
јала на Народната банка к а ј која заемобарателш* 
има жиро односно буџетска сметка, односно на 
чие подрачје се наоѓа задружната иќгтедилница 
или комуналната банка к а ј кои заемобарателот има 
жиро односно буџетска сметка. 

XIV. Во се друго за овој конкурс важат одред-
бите од Уредбата за заемите за инвестиции во сто-
панството и от другите прописи. 

О. бр. GO 
28 ма ј 1956 година 

Белград 
Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 

Војин Гузина, е. р. 

309. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за заемите зл 

инвестиции во стопанството („Службен лист ка 
ФНРЈ", бр. 4/54) и точката 9 одделот 3 глава/га XXV 
на Сојузниот општествен план за 1956 година, а по 
прибавената согласност од Сојузниот извршен совет. 
Народната банка дава 

ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ШЕСТТИОТ 
КОНКУРС 

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТГ \ Т \ НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

Шесттиот конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 

Опела, 6 јунак 1966 
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(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 32/56 и 46/55) во 
точката 14, последна реченица, се бришан* зборовите 
„и уљарите", а на крајот се става запирка и се до-
даваат зборовите: „а ударите до 22 јуни 1956 година". 

О. бр. 65 
19 ма ј 1956 година 

Белград 
Гувернер на Народната банка, 

, ВОЈИН Гузина , е. р . 

310. 
Врз основа на тон. X, I I и IV од Одлуката за 

условите оод кои стопанските организации можат да 
се договараат за откупот на селскостопанеки прои-
зводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 58/55), 
Сојузот на трговските комори на Ф Н Р Ј и Сојузот 
на селскостопанскигге комори на ФНРЈ, во спогодба 
со Сојузниот уред за цени, издаваат 

е О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКАТА ДОГОВОРЕНА ОТКУПНА ЦЕ-
НА ЗА ЦУТОТ НА ВРТИПОП ОД БЕРБАТА 1956 

ГОДИНА 
Сенци1 јата на претпријатијата за отк ул на леко-

вити растенија при Трговската комора на АЛ Војво-
дана во рамките на Трговската комора на Н Р Србија 
и Селскостопанската комора на Н Р Србија на заед-
ничкиот состанок одржан на 25 април 1956 година се 
здоговорија највисоката цена според која овласте-
ните стопански организации ќе вршат договарање 
и купување на цут од вртипоп од бербата 1956 година 
да биде 10 динари за 1 кг цут во свежа состојба. 

Цената од претходниот став се подразбира при 
откупот од берачот франко собирната станица на 
откупното прегоријотие или задругата. 

Договорената цена од ова соопштение ќе се при-
менува на договарањата и купувањата од ©врачите 
извршени од 25ч април 1956 година. 

Бр 2481 
12 мај 1956 година 

Белград 
За Сојузот на селскосто-

панските комори За Сојузот на трговските 
на ФНРЈ, комори на ФНРЈ , , .Ј 

Инж. Војин Поповиќ, е. р. " Ристо Б а ј е с к и , е. р. ' 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за пресме-
тување на посебниот придонес за буџетите од пла-
тите што произлегуваат од премиите од надворе-
I и нотр гов еко работење, објавен во „Службен лист 
ФНРЈ", бр. 19/56, се има поткраднато грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ПО-
СЕБНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ПЛА-
ТИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ПРЕМИИТЕ ОД 

НАДВОРЕШНОТРГОВСЌО РАБОТЕЊЕ 
Во третиот ред на табелата од тон. 4, наместо 

„1.000 + 35%" треба да стои „1.500 + 35%". 
Од Сојузниот извршен совет, 19 ма ј 1956 година, 

Белград. 
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По извршеното сраснување со изворниот текст 
утврдено е дек& БО текстот на Правилникот за 
стручната спрема на управните службеници на сел-
ск©стопанската струка што работат во геодетската 
служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), се 
поткрад на ла долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА 
НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА СЕЛСКО-
СТОПАНСКАТА СТРУКА ШТО РАБОТАТ ВО 

ГЕОДЕТСКАТА СЛУЖБА 
Во членот 13 став 1 во третиот ред место зборот 

„или" треба да стои зборот „и". 
Од Државниот секретаријат за работи на општа-

та управа и з а ^буџет, 11 април 1956 година, Белград. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа н а чл. 

71 тон. 4 од Уставниот закон, а по предлог на Држав-
ниот секретар за надворешни работи, донесува. 

У К A 3 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-

Л И О Т И ОПОЛНОМОШНИОТ АМБАСАДОР НА 
Ф Н Р Ј ВО ЕГИПЕТ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-

РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
L Ф Н Р Ј ВО ЕГИПЕТ 
1 I 
t Се отповикува 

Марко Никезиќ, од должноста на извонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Египет. 

II 
Се назначува 
Јосип ѓерѓа, досегашен амбасадор — државен со-

ветник во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и скполн ом ош еи амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Египет. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

! Ово указ влегува во сила веднаш. j 
У. бр. ? 

29 ма ј 1956 година 
Белград 

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

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за Главниот 

архивски совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/50) и чл. 19 од Уредбата за организацијата и р а -
ботењето на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА ГЛАВНИОТ 

АРХИВСКИ СОВЕТ 
1. За членови на Главниот архивски совет С€1 

именуваат, и тоа: 
Др Мирослав Бранд, предавач на Универзите-

тот во Загреб, 
Др Франц Цвитер, професор на Универзитетов 

во Љубљана, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 



Страна 454 — Број 24 

Др Бранислав Г'урѓев, директор на Ориентал-
ниот институт во Сараево, 

Др Павле Ковач, ш е ф на Бирото За организа-
ција на управата и стопанството на Сојузниот из-
вршен совет. 

Јован Марјановиќ, директор на Државната ар-
хива на ФНРЈ, 

Драгољуб Миленковић ш е ф на Архивата на 
ЦК СК на Југославија, 

Др Јорјо Тадиќ, професор на Универзитетот 
во F)'1 пг пад. 

2. Главниот архивски совет го сочинуваат, по-
вера) членовите именувани во тач. 1 од ова решение, 
и по еден претставник на секој републички архив-
ски совет, што ќе се именува дополнително 

3. Членовите на Главниот архивски совет на 
к р а ј на секоја година избираат помеѓу себе прет-
седател за наредната година (чл. 3 ст. 2 од Уредбата 
за Главниот архивски совета 

Б. бр. 2046 
81 мај 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Александар Ранковиќ, е. p. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
, Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бо зј от 10 од 3 март 1$56 година објавува: 
Закон за оснивање Фонд за унапредување на 

издавачката дејност на НР Србија: 
Одлука за оснивање Окл^ж^ч стопански суд во 

•Лож' 
Одлука за разрешување од судиска должност 

суд ит' на окружни и окружни стопански судови: 
Ол лука за избирање судии на окружни и окру-

ж и г стопански судови; 
*ука на Соборот на производителите на На-

редното собрание на НР Србија за поништување 
решението на НО на Околија тамнавска и на НО 
на Околија Титово Ужице; 

Одлука за утврдување сроковите за распишу-
вање избори за работнички совети на претпријати-
јата и на единиците на железничкото транспортно 
претопи татне за територијата на НР Србија: 

Решение за определување работните места на 
сел е ко стопанските стручњаци кои треба да се сме-
таат дека се наоѓаат вон н а с т а н е в т е места и за 
паричниот надоместок наместо бесплатен стан, 
огрев и осветление; 

Упатство за вторите измени на Упатството за 
извршување на Уредбата за издавање на градежни, 
гр ад ежно -з ана етчи ски и на монтажни работи и за 
набавка на опрема преку јавно наддавање. 

Во бројот 11 од 7 март 19-56 година објавува: 
Правилник за работа на Народното собрание 

на НР Србија; 
Правилник за работа на Републичкиот собор на 

Народното собрание на НР Србија; 
Правилник: за работа на Соборот на произво-

дителите на Наполнето с^* - НР Србија; 
Исправка на Законот за шумите. 

Среда, 6 јуни 1956 

Во бројот 12 од 14 март 1956 година објавува: 
Одлука за завршеток со работата за замена и 

издавање на работните книшки; 
Решение за именување Изборна комисија за 

Око ли јата Крушевац за раководење со изборите за 
одборници на народните одбори; 

Решение за назначување постојани судски ве-
шти лица; 

Упатство за манипулација со превозните испра-
ви во јавниот меѓумесен автобуски сообраќај на те-
риторијата на НР Србија; 

Во бројот 13 од 17 март-1956 година објавува: 
Закон за универзитетите; 
Закон за рибарството. 
Во бројот 14 од 24 март 195-6 година објавува: 
Одлука за задолжителна евиденција и кола ра-

ција на. и завршените работи за обнова на шумите: 
Одлука за оснивање Републичка рударско-ме-

талуршка инспекција. 

Во бројот 15 од 31 март 1956 година објавува: 
Одлука заопред ел ува ње височината на таксите 

за гг : :; тигттт-г>е на потоци и реки; 
Одлука за определување максимални општин-

ски такси на рамничарски лозја и бочви во при-
ватна сопственост; 

Одлука за таксите на хибридна лоза; 
Одлука за нормите на данокот на доход од сел-

ското стопанство за 1956 година; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за воведување квалификациони испити за запи-
шување нови студенти на факултетите на Уни-
верзитетот во Белград; 

Одлука за промена на називите на болниците 
за душевни болести во Белград, Ковин и Топонииа; 

Решение за организацијата и роботењето на 
Заводот за картографи ја „Геокарта" - во Белград 
како издавачка установа: 

Исправка на Решението за определување ра-
ботните места за селскостопански стручњаци што 
треба да се сметаат дека се наоѓаат надвор од на-
станетите места и за паричниот надоместок место 
б е с о т с т а н . огрев if осветление 

^ о бројот 16 од f април 1956 година објавува: 
., ха за определување пропентот од годи-

шниот износ на данокот на доход што треба да се 
наплати за првото тримесеч1е на 1956 година; 

Одлука за определува рве рамките — границите 
за годишните количини на ппи^одно вино и при-
родна ракија од бербата на 1955 година, што во 
домаќинствата на производителите м^жат да се 
трошат без плаќање данок на промет: 

Одлука за времено фанансирање потребите на 
републичките органи и установи во април 1956 
година; 

Упатство за завршните сметки на здравствените 
установи со самостојно финансирање за 1956 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

Во броевите 9 од 10 февруари 1956 година и 10 
од 16 февруари 1956 година нема службен дел. 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публико Хрватске, во бројот 11 од 18 февруари 
година објавуваат: 

Одлука за надлежноста за пропишување тарифи 
за превоз патници и стоки во јавниот патнички 
сообраќај; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Наредба за спречување и отстранување 5 ол е ста 
таф к а ј живината и белата дизентерија к а ј пили-
њата; 

Решение за оснивање Дом за студенти на Уни-
верзитетот во Загреб. 

Во бројот 12 од 27 февруари 1956 година објаву-
ваат: 

Уредба за утврдување прописите на републич-
ките органи на управата што престанале да важат; 

Правилник за вршење правото на лов на др-
жавните ловишта. 

Во бројот 13 од 29 февруари 1966 година обја-
вуваат: 

Уредба за задолжителниот здравствен преглед 
на персоналот во работен однос; 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работнички совети во 1956 
година. 

* 

Во бројот 16 од 15 март 1966 година немаат слу-
жбен дел. 

Во бројот 16 од 22 март 1956 година објавуваат: 
Одлука за нормите на данокот на доход од сел-

ското стопанство за 1956 година; 
Одлука за начинот и постапката за утврдување 

на данокот на доход во постојан износ; 
Одлука за границите на општинските такси; 
Одлука за максималните износи на општинската 

такса на бочви, уљари и рамничарски лозја; 
Попис на постојаните судски толкувагчи на под-

рачјето на Народна Република Хрватска. 
Во бројот 17 од 29 март 1956 година немаат слу-

жбен дел. 

УРАДИМ ЛИСТ ИА ЉУДСКА РЕПУБЛИКА 
СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист на Људска Република Словенија'4 

во бројот 3 од 2 февруари 1956 година обавува само 
одлуки на народните одбори. 

Во бројот 4 од 16 февруари 1956 година објавува: 
Наредба за измена и дополнение на Наредбата 

за височината на километражата 
Во бројот 5 од 23 февруари 1956 година објавува! 
Одлука за определување срокот за расгоптгвање 

редовни избори за работнички совети: 
Упатство за првите избора« на членови што ра-

ботните колективи ги избираат во управни одбори 
на културно-просветните, научните и уметничките 
установи што ги основал Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НР Словенија; 

Одлука за измена на составот на Советот за 
просвета и култура на НРС, 

Во бројот 6 од 8 март ,1956 година објавува: 
Одлука за избирање судии на Окружниот суд 

во Љубљана и за избирање судии на Окружниот сто-
пански суд во Марибор; 

Одлука за разрешување судии на Окружниот 
суд во Л-^бљава; 1 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за сечење на шумски дрвја; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за уплатување на придонесот за фондовите за об-
нова, за одгледување и за заштита на шумите и за 
употреба на тие фондови; 

Уредба за новата тарифа на придонесот за шум-
ските фондови; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
извршување на Законот за ограничување преработ-
ката на иглолисно дрво; 

Одлука за највисоките продажни цени на смре-
кови и ел ови трупци за пилање; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за хонорарната служба, за работната обврска и за 
наградувањето за прекувремената работа во просвет-
но-научната струка во училиштата и во другите во-
спитни установи: 

Решение за задолжително вклучување на пре-
носно-дистрибутивното претпријатие Електро - К оп ер 
во Ел ектростопа ноката заедница на Словенија: 

Решение за распишување дополнителни избори 
за пратеник иа Републичкиот собор на Народното 
собрание на НР Словенија. 

Во бројот 7 од 15 март 1956 година објавува: 
Закон за управување и работењето со имотот од 

бившмте аграрни заедници: 
••'кон за измени и дополненија не Законот за 

доделување Прешернови награди; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

оснивање фонд на Борис Кидрич; 
Одлука за Вишата школа за телесно воспиту-

вање; 
Одлука за согласноста со Одлуката на Саборот 

на Народна Република Хрватска за измена на гра-
ницата меѓу Народна Република Хрвтска и Народна 
Република Словенија; 

Одлука за Словенското народно гледалишче во 
'Љубљана: 

Одлука за Словенската филхармонија во Љу-« 
бл>ана; 

Одлука за измена ва бројот на членовите што 
ги избира Народното собрание на Н Р Словенија 
за универзитетски©* совет и за факултетските совети 
на Универзитетот во Љубљана; 

Одлука за разрешување на членовите на уни-
верзитетскиот совет и на факултетските совети на 
Универзитетот во Љубл»аиа што ги избрало Народ-
ното собрание на НР Словенија-; 

Одлука за изборот на членовите што ги избира 
Народното собрание на НР Словенија за универзи-
тетсзшот совет и за факултетските совети ва Уни-« 
верзитетот во Љубљана; 

Наредба за определување народните одбори што 
осниваат испитни конусни за полагање стручни испи-
ти во одделни звања на квалифицираните работници 
од шумарската струка; 

Наредба за определување на сроковите за на«* 
банка и монтажа на уредите за мерење електрична 
енергија 

Во бројот 8 од 22 март 1956 година објавува? 
Упатство за извршување на Законот за апоте-* 

караната служба; 
Упатство за извршување на Законот за забар-* 

ската служба. 
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С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НАРОДНЕ Р Е П У Б Л И К Е 
БОСНЕ И Х Е Р Ц Е Г О В И Ћ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Х е р ц е г о в к е " во бројот 4 од 29 февруари 1956 го-
дина објавува: 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување краишта кои за време на зимата се отсе-
чени од сообраќајот во кои Народната банка на 
Ф Н Р Ј ќе им одобрува на трговските претпријати ја 
одделни кредити вон конкурс; 

Одлука за утврдување срокот за распишување 
избори за работнички совети на стопанските прет-
п р и ј а т и ј а на територијата на Н Р Б и Х ; 

Програма за испитите на квалифицирани и в к -
сококвалифицирани работници од занимањето на 
етру сата производство на градежен материјал; 

Решение за назначување постојани судски екс-
перти на подрачјето на Н Р З и Х за 1956 година; 

Решенија за измени во составот на околиските 
изборни комисии за избирање одборници во народ-
ните одбори на подрачјето на околиите Дервента 
и Брчко; 

Список на овластените проекта ити за градежно 
проектирање. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 4 од 24 ф е в р у а р и 1956 година 
објавува: 

Уредба за надзор над извршувањето на З а к о -
нот за унапредува ње на сточарството; 

Уредба за надзор над извршувањето на З а к о -
нот за унапредување на овоштарството; 

Уредба за надзор над извршувањето н а Зако-
нот за унапредување на лозарството; 

Одлука за утврдување сроковите за распишу-
вање избори за работнички совети на стопанските 
Претпријатија; 

Упатство за издавање одобренија з а садење 
овошни насади и за и з о п а ч у в а њ е и р е ж е њ е на 
овошките и на овошните насади; 

Упатство за издавање одобренија за садење 
винова лоза; 

Решение за определување времето за убивање 
ве ј а ци во овонттарските микрореони; 

Правилник за измени н а Правилникот з а усло-
вите и за начинот за формирање елитни матични 
стада; 

Решение за одобрување оставањето и работата 
на Здружението на музичките ф о л к л о р и с т на 
Н Р М . 

Решение за одобрувана основањето и работата 
н а Заедницата на работничките културно-просветни 
организации на НРМ; 

Решение за одобрување основањето и работата 
на Советот на друштвата за грижи и одгледување 
на децата и младината на НРМ. 

жбен лист на ФНРЈ", број 21,56 и на Koja е назна-
чен регистарскиот број па претплатникот. За прет-
платниците што примаат повеќе примерци на ве-
сникот чековната уплатница се наоѓа во пргшерокот 
на кој е ставена адресата. 

Молиме, при полагањето на оваа доплата, на 
чековната или вирманската уплатница четливо да 
се напише точната адреса на претплатникот ме-
сто, улица и број или број на поштенскиот ф а х . 

Ако претплатникот во меѓувреме ја променил 
адресата, потребно е да се означи и поранешната 
адреса на која го прима весникот. 

Им се обрнува внимание на претплатниците да 
ја положат доплатата веднаш, а најдоцна до 15 
септември о. г., во спротивно ќе им го запреме 
испраќањето па весникот, 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
— претплата — 

Ул. Кралевиќ Марко 9, Белград, 
Поштенски ф а х 226 — тел. 26-276 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

301. Одлука за определување заменикот на 
Претседателот на Федеративна Народна 
Рапублика Југославија за време неговата 
отсутност од земјава — —. 445 

302. Одлука за доделување догани!а за подо-
брување условите за користење одморот 
на работниците и службениците 445 

303. Упатство за начинот на пресметување на 
добивката на трговските стопански орга-
низации што се занимаваат со продажба 
на големо и на мало — — — 445 

304. Статуг на Сојузниот завод за социјално 
осигурување — 446 

305. Правилник за стручната спрема и испити 
на службениците на заводите за соци-
јално осигурување — — — 450 

306. Упатство за дополненија на Упатството 
за средствата за водење евиденции на 
здравственото осигурување — — — 451 

307. Решение за продажната цена на цига-
рињата „Велебит" 451 

308. ХТП конкурс за давање инвестициони за -
еми од спе летва та на Општиот инвести-
ционен фонд за изградба на ремонтни 
работилници, на складови за семе од ж и -
та и на сушари за семенска пченка — — 451 

309. Измена и дополнение на Шесттиот кон-
курс за давање инвестициони заеми од 
средствата на општиот инвестиционен 
фонд 452 

310. Соопштение • за наiвисоката договорена 
откупна пена за цутот на врти поп од 

1956 година 453 

Исправка на Одлуката за пресметување на 
посебниот придонес за буџетите од пла -
тите што произлегуваат од премиите од 
на д ворепшотргов е ко работење 453 

Исправка на Правилникот за стручната спре-
ма на управните службеници на селско-
стопанската сто ука што работат во гео-
детската служба 453 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј Спе да, 6 јуни 1956 

ВНИМАНИЕ ДО ПРЕТПЛАТНИЦИТЕ 
• 

Според решението на Сојузниот извршен совет 
бр. 2012 од 11 мај 1956 година, претплатата на 
„Службен лист на ФНРЈ" за 1956 година ге зголе-
мува од 1.200 на 1.500 динари. 

Се покануваат претплатниците разликата од 
ЗОО динари за еден примерок да ја дозначат на 
жиро сметката на „Службен лист на ФНРЈ4* — 
Белград, број 1032-Т-220, веднаш по приемот па 
чековната уплатница кола е ппчлпжепа кон „Слу-


