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Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: цен-
трала 28-010 и 28-417. Администрација 
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524. 

Врз основа на членот 60 од Законот за буџетите 
и финансирањето »а самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
ОД НАДОМЕСТОЦИТЕ НА КОРИСНИЦИТЕ ВО 
ЦЕНТАРОТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА ВО БЕЛ-

ГРАД—КОШУТЊАК 

1. Средствата што се остваруваат во Центарот за 
физичка култура во Белград—Кошутњак (во ната-
мошниот текст: Центарот) од надоместоците на ко-
рисниците, ги користи Сојузниот завод за физичка 
култура (во натамошниот текст: Заводот) преку по-
себната сметка, што се води кај банката. 

2. Средствата од надоместоците на корисниците 
служат за одржување на објектите и терените и за 
покривање на режиските трошоци во Центарот. 

По покривањето на трошоците од претходниот 
став средствата од надоместоците на корисниците 
можат да се употребат за покривање на трошоците 
на научноистражувачката работа во Заводот. 

3. Условите за користење на објектите, терените 
и другите услуги во Центарот, ги пропишува Заводот. 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јуни I960 година. 

Р. п. бр. 190 . 
20 септември I960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

525. 

Врз основа на членот 12 од Уредбата за измени 
на Уредбава за зем јачината („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2в/60), на предлог од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за законодав-
ство и организација издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗЛ ЗЕМЈАРИНАТА 

кој гласи: 
Врз основа на членот ,20 точка 1 од Законот за 

спроведување на Уставниот закон. Сојузниот извр-
шен совет донесува 

. УРЕДБА 
за земјарината 

Член 1 
Земјарина плаќаат општествените организации, 

самостојните установи и државните органи, што го 
искористуваат земјиштето за стопански или за дру-
ги цели. 

Општествените организации, самостојните уста-
нови и државните органи се должни да ја плаќаат 
земјУрината и тогаш кога го зеле земјиштето во 
закуп или го добиле на бесплатно користење од 
друга стопанска, задружна или општествена орга-
низација, самостојна установа, државен орган, фи-
зичко или приватно правно лице. 

Член 2 
Самостојните установи, ако со посебните про-

писи за нивното работење не е определено поинаку, 
плаќаат земјарина и на земјиштата под оние згради 
чија вредност е засметана во вредноста на основните 
средства на која се плаќа интерес на вредноста на 
основните средства, на дворовите до тие згради, 
како и на градежните парцели. 

Член 3 
Земјарина според одредбиве од оваа уредба не 

се плаќа на земјиштата на кои земјарина не пла-
ќаат ниту стопанските организации (член 106 од'За-
конот за средставата на стопанските организации — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 
и 52/59). 4 

Земјарина не се плаќа ниту: 
1) на земјиштата под патишта што служат за 

јавен сообраќај, ниту на земјиштата до такви пати-
шта што служат за обезбедување на патиштата и 
сообраќајот; 

2) на земјиштата што служат за потребите на 
Југословенската народна армија, нејзините единици 
и установи; 

3) на земјиштата на кои се изградени плоштади, 
јавни паркови, шеталишта, спортски игралишта и 
објекти, споменици, гробишта и ел.; 

4) на земјиштата до маре (неизградан морски 
брег) во општа употреба, од линијата на допирањето 
на брановите или највисоката плима до линијата на 
најниската осека (поморско јавно добро); 

5) на земјиштата во општа употреба до пловни 
реки што служат за потребите на влечењето на 
пловила (копитници); 

6) на земјиштата под згради на водните заед-
ници, на дворовите до тие згради и на земјиштата 
под канали и под други објекти и уреди што им 
служат на водните заедници непосредно за целите 
за кои се основани водните заедници. 

Член 4 
Основица за плаќање на земјачината е ката-

старскиот приход од земјиштето. 
Катастарскиот приход од земјиштето на кое се 

изградени згради, катастарскиот приход од дворо-
вите до тие згради и од земјиштето што служи за 
градежни парцели се пресметува според катастар-
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скиот приход на највисоката класа на ораницата на 
подрачјето на таа катастарска општина. 

Член 5 
Како основица за пресметување на земјарината 

служи катастарскиот приход од земјиштето според 
состојбата на 1 јануари на годината за које се врши 
пресметувањето на земјарина%а. 

Ако во текот на годината дошло до промена на 
обврзникот на земјарината, така што земјиштето 
да го користи друго лице а не она лице што било 
воведено во катастарот на земјиштата на 1 јануари 
на годината за која се врши облог, органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на финансиите по барање од поранешниот 
или од новиот обврзник ќе ја спроведе промената во 
височината на облогот со земјарина ако е и во ка-
тастарот на земјиштата спроведена промената. 

Член 6 
За земјиштата што се користат за земјоделски 

цели ќе се применуваат привремените ослободувања 
и олесненија според соодветните одредби на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56, 16/58, 6/59, 48/59, 52/59 и 12/60). 

Ако вкупниот принос од земјиште на еден обвр-
зник на земјарина што се користи за земјоделски 
цели се намали за повеќе од 25*/о од просечниот го-
дишен принос поради елементарни непогоди, расте-
ниски болести и штетници или поради други вон-
редни настани, и ако обврзникот на земјармната не 
можел да го спречи тоа намалување на приносот, 
ќе се намали и катастарскиот приход од земјиштето 
на тој обврзник за онолку проценти за колку е на-
мален просечниот годишен принос. 

Решението за намалување на катастарскиот 
приход според претходниот став и за исправка на 
обложената земјарина го донесува органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежан за 
работите на финансиите на чие подрачје обврзни-
кот се задолжува со ^емјарина. 

Член 7 
Ако земјиштето се користи за нестопански, оп-

штествени или социјални цели, органот на управата 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на приходите може да го ослободи обврзникот 
од плаќање на ц^мјарината делумно или во целина 

Член 8 
Земјарината се плаќа по нормите определени 

според посебни сојузни прописи. 

Член 9 
Ако земјиштето се користи за земјоделски цели, 

земјарината се плаќа во сроковите во кои се плаќа 
данокот на доход од земјоделството. 

Ако земјиштето се користи за неземјоделски 
цели, земјарината се плаќа во сроковите во кои се 
плаќа интересот на вредноста на основните средства. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на финансиите може 
да определи и други срокови за плаќање на земјари-
ната, според целта за која се користи земјиштето. 

Член 10 
Пресметувањето на земјарината го врши органот 

на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на приходите на чие подрачје се 
наоѓа односното земјиште. 

Катастарската управа на околискиот народен 
одбор е должна до 15 февруари да му достави на 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на приходите податоци за ви-
сочината на катастарскиот приход на сите обврзни-
ци на земјарината од неговото'подрачје. 

Член 11 
Против решението на органот на управата на 

општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на финансиите може да му се изјави жалба на ор-
ганот на управата на околискиот народен одбор на-
длежен за работите на финансиите. 

Жалбата се поднесува во срок од 15 дена од де-
нот на доставата на решението. 

Член 12 
Поблиски прописи за извршување на оваа уред-

ба донесува, по потреба, сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

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

На членовите од овој пречистен текст им одго-
вараат наведените членови на Уредбата за земјари-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр 53/53), на Уред-
бата за измени и дополненија на Уредбата за земја-
рината („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56) и на 
Уредбата за измени на Уредбата за земјарината 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60), со означување 
во заграда на бројот на „Службен лист на ФНРЈ", 
и тоа: на членот 1 членот 1 (53/53), членот 1 (11/56) 
и членот 1 (28/60); на членот 2 членот 2 (53/53), чле-
нот 2 (11/56) и членот 2 (28/60); на членот 3 чле-
нот 3 (28/60); на членот 4 членот 3 (53/53) и членот 4 
(28/60); на членот 5 членот 4 (53/53); на членот 6 
членот 6 (53/53), членот 4 (11/56) и членот 6 (28/60); 
на членот 7 членот 7 (28/60); на членот 8 членот 6 
(11/56); на членот 9 членот 9 (53/53), членот 7 (11/56) 
и членот 8 (28/60); на членот 10 членот 10 (53/53), 
членот 8 (11/56) и членот 9 (28/60); на членот 11 чле-
нот 10 (28/60); на членот 12 членот 11 (28/60) и на 
членот 13 членот 13 (28/60). 

Бр. 890 
23 септември 1960 година 

Белград 

Секретар 
за законодавство и организација, 

Џемал Биједиќ, е. р. 

526. 

Врз основа на точката I од Одлуката за утврду-
вање надлежноста на сојузниот државен секре-
тар за работите на финансиите да донесува прописи 
за нормите на интересот на краткорочните кредити 
и за нормите на интересот на средствата вложени 
кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57 и 
15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ОДОБРЕНИ НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА КЛАНИЧНАТА ИНДУ-

СТРИЈА ЗА ПРЕКУНОРМАЛНИТЕ ЗАПАСИ 
НА МАСТ 

1. На краткорочните кредити што ги користат 
претпријатијата на кланичната индустрија кај На-
родната банка и ка ј другите банки за прекунормал-
ните запази на свињска маст од домашно производ-
ство интересот не може да се пресметува по норма 
поголема од 1% годишно. 
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Како прекунормални залаел на свинска маст, 
во смисла на оваа наредба, се сметаат количините 
на свињска маст од домашно производство што ги 
имале претпријатијата на класичната индустрија 
»а запао на крајот на месецот, а чија вредност ја 
надминува вредноста на нивното просечно двоме-
сечно производство на свињска маст остварено за 
изминатите шест месеци. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува до 30 јуни 1961 година заклучно. 

Бр. 08-2038/6 
13 септември 1960 родина 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

527. 

Врз основа на членот 54 од Законот за инспек-
цијата на трудот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот во спогодба со Државниот секретаријат за 
работите на народната одбрана пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА 
СЛУЖБАТА НА ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ ВО 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА И ВО 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ШТО ПРОИЗВЕДУВААТ ЗА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАРОДНА АРМИЈА 
1. Работите на инспекцијата на трудот во Југо-

словенската народна армија и во претпријатијата 
што произведуваат за определени потреби на Југо-
словенската народна армија ги вршат, по правило, 
инспекторите на трудот на надлежниот орган на 
инспекцијата на трудот (општинскиот, околискиот, 
обласниот, покраинскиот, републичкиот односно 
сојузниот). 

По исклучок, во определени единици и установи 
на Југословенската народна армија, како и во опре-
делени претпријатија што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија, 
на работните места, погоните и работилницата што 
ќе ги определи државниот секретар за работите на 
народната одбрана, надзор вршат инспекторите на 
трудот на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот. 

2. Инспекторите на трудот од претходната точка 
мораат да имаат, покрај легитимација на инспектор 
на трудот, и посебно овластување од Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана (Пер-
сонална управа), кое важи 12 месеци од денот на 
издавањето. 

3. Старешините на единиците и установите на 
Југословенската народна армија односно на упра-
вата на претпријатијата што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија 
се должни да им го пријават на надлежните органи 
на инспекцијата на трудот постоењето на работни 
места, погони и работилница на кои работат гра-
ѓански лица, како и да ' им овозможат правилна 
работа на овластените инспектори на трудот. 

4. Инспекторите на трудот се должни при вле-
гувањето во единиците и установите на Југословен-
ската народна армија, при престојувањето во нив и 
при вршењето на работите, на инспекцијата на тру-
дот да постапат во согласност со воените прописи 
што го регулираат редот и односите во Југословен-
ската народна армија. 

5. При вршењето на надзор инспекторот на тру-
дот има право да бара увид само во оние простории 
каде работат граѓански лица односно во документите 
и материјалите што се во врска со условите на рабо-
тата на работните места на ^вие лица. 
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6. Доколку при вршењето на надзор инспекторот 
на трудот наиде на тешкотии што му го попречуваат 
или оневозможуваат правилното вршење на служ-
бата, ќе побара интервенција од Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана. 

7. Кога при вршењето на надзор или други ра-
боти од надлежноста на инспекцијата на трудот се 
укаже потреба од користење на стручни установи и 
стручњаци, инспекторот на трудот е должен да ги 
користи постојните стручни инспекции во Југосло-
венската народна армија (техничка инспекција на 
експлозивни материјали и градежна инспекција), 
санитетските и други соодветни органи односно 
стручњаци во Југословенската народна армија. ^ 

8. Еден примерок од решението со наредбата за 
отстранување на неправилностите што ги утврдил 
инспекторот на трудот при вршењето на надзор му 
се доставува на старешината на единицата (устано-
вата) каде што е утврдена неправилноста, а еден 
примерок од тоа решение му се доставува на Држав-
ниот секретаријат за работите на народната одбрана 
(Персонална управа). 

9. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 09-1695 
16 јули 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за имену-
вање членови на Советот за стандардизација, обја-
вен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/60, се пот-
п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА 

СОВЕТОТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 
Во точката I на Решението за именување чле-

нови на Советот за стандардизација треба да се 
додаде: 

„Ракар инж. Златко, шеф на Бирото за стан-
дардизација на Генералната дирекција на Југосло-
венските железници — како претставник на Дирек-
цијата." 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 19 септем-
ври 1960 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И 0П0ЛН01*10ШЕН АМБА-
САДОР НА ФНРЈ ВО ТУНИСКАТА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Илија Топалоски од должноста на извонреден и 

ополномошен абасадор на ФНРЈ во Туниската Ре-
. публика. 

II 
Се назначува 
Милош Лаловиќ, досегашен ополномошен мини-

стер во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на 
ФНРЈ во Туниската Републиката. 
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III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 16 

15 септември 1960 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардел*, е. p. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 22 од Законот за Високата 

школа за политички науки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 27/60) во врска со членот 33 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ВИСОКАТА 

ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 
За директор на Високата школа за политички 

науки се назначува Влајко Беговиќ, сојузен народен 
пратеник. 

Б. бр. 57 
22 септември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
^ељко Зековић/ е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Ср-

бије" во бројот 35 од 27 август I960 година нема 
службен дел. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 34 од 24 август 1960 
година објавува: 

Правилник за облогот и за наплатата на при-
донесот за здравствено осигурување на земјодел-
ските производители. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 26 од 5 август 1960 година објавува: 

Правилник за изработка на основните планови 
за искористување на земјиштата на подрачјето на 
хидромелиоративниот систем и за постапката за 
нивното донесување^ 

Правилник за изработка на основните планови 
за искористување на земјоделското земјиште и за 
постапката за нивното донесување; 

Упатство за изработка на економскр-техничка 
документаци ј а; 

Решение за дополнување на Решението за ме-
стата во кои постојат тешкотии да се обезбеди о-
сновна здравствена заштита; 

Препорака за подобрување на пласманот на 
книгите; 

Препорака за зголемувањето и осовременува-
њето на книжниот фонд на народните библиотеки 
и за обезбедување погодни простории односнб ло-
кации за сместување на книжарници; 

Одлука за изменување и дополнување на Ста-
тутот на Републичкиот завод за социјално осигу-
рување во Скопје; 

Одлука за примање на завршната сметка за 
1959 година; 

Одлука за издвојување дел од вишокот на око-
лиските заводи за срцијално осигурување за 1959 
година во Фондот за здравствена изградба при Ре-
публичкиот завод за социјално осигурување; 

Одлука за донесување пресметката на прихо-
дите и расходите за 1960 година; 

Одлука за донесување претсметка на приходите 
и расходите по фондот за превентивна здравствена 
заштина за I960 година; 

Одлука за донесување претсметка на приходите 
и расходите по фондот за здравствена изградба при 
Републичкиот завод за социјално осигурување за 
1960 година; 

Одлука за донесување претсметка на приходите 
и расходите по фондот за здравствено реосигурува-
ње за 1960 година; 

Одлука за применување на додаток на придо-
несот за социјално осигурување; 

Одлука за расподелба на средствата по форми-
раниот фонд за здравствена изградба при Репу-
бличкиот завод за социјално осигурување; 

Одлука за расподелба на средствата од Фондот 
за превентивна здравствена заштита; 

Одлука за спроведување на задолжително 
здравствено осигурување; 

Одлука за одделен придонес за здравственото 
осигурување; 

Одлука за определување дел на придонесот од 
Фондот за превентивна здравствена заштита кој 
влегува во Фондот за превентивна здравствена за-
штита ка ј Републичкиот завод за социјално осигу-
рување; 

Одлука за покривање на кусоците на околиски-
от завод за социјално осигурување во НРМ за 1959 
година. 

С О Л Р Ж И Н А : 
Страна 

524. Одлука за располагање со средствата о-
. стварени од надоместоците на корисниците 

во Центарот за физичка култура во Бел-
град-^Кошутњак — — — — — — 741 

525. Уредба за земјарината (пречистен ^текст) 741 
526. Наредба за максималната норма на инте-

ресот на краткорочните кредити одобрени 
на претпријатијата на кланичната инду-
стрија за прекунормаИните запаси на маст 742 

527. Упатство за начинот на вршење на рабо-
тите на службата на инспекцијата на 
трудот во-Југословенската народна армија 
и во претпријатијата што произведуваат 
за определени потреби на Југословенската 
народна армија — — — — — — — 743 

Исправка на Решението за именување членови 
на Советот за стандардизација — —^ — 743 
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