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513. 

Врз основа на одредбите од главата XLI во вр-
ска со одделот 1 од главата V и тон. 2«а од главата 
XXXVII на Сојузниот општествен план за 1954 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕ НА ОВЛАСТЕ-
НИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ НА ЖИТА 
И НА ОВЛАСТЕНИТЕ МЕЛНИЦИ ЗА ПОКРИТИЕ 
НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА МЕР-
КАНТИЛНАТА ПЧЕНИЦА ШТО КЕ СЕ ДАВА ЗА 

СЕИДБА 
1. Овластените претпријатија за промет на жита 

и овластените мелници имаат право на надоместу-
вање од 5 динари за покритие на трошоците за се-
кој килограм меркантилна пречистена и обезаразена 
пченица што им ја даваат на земјоделските произ-
водители како семе при контрахирањето на про-
изводството и испораката на пченицата од родот на 
1955 година. 

2. Овластените претпријатија за промет на жита 
и овластените мелници со барањето за надоместу-
вање од претходната точка должни се да и' под-
несат на Народната банка на ФНРЈ извод од до-
говорот со земјоделскиот производител за^производ-
ството и испораката на пченицата од родот на 1955 
година, од кој мора да се гледа: -

а) број и датум на склучениот договор; 
б) презиме и име односно назив на земјодел-

скиот производител со кој овластеното претприја-
тие за промет на жита или овластената мелница 
склучиле договор за испорака на пченицата; 

в) договорената поврвнина за сеидба односно 
договорената количина на пченицата за испорака; 

г) количината на пречистената и обезаразената 
мерканти л на пченица што му е дадена на земјодел-
скиот производител за семе, а што ја примил земјо-
делскиот производител по договорот за контрахи-
рањето. 

3. Народната банка на ФНРЈ ќе го исплатува 
надоместувањето определено со ова решение на 
товар на сметката: „Надоместување за пречистена^ 
и обезаразената меркантилна пченица за сеидба 
број 338581", 

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

P. п. бр. 389 
21 септември 1954 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар Потпретседател, 

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

514. 

Врз основа на одделот 4 од главата XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во 
врска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и точ. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на* 
Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот из-
вршен' совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВА-

Њ Е РАЗЛИКАТА в о ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
1. Во Списокот за видовите стоки и коефициен-

тите за пресметување на разликата во цените при 
извозот, што е составен дел од Решението за видо-
вите стоки и услуги и за висината на коефициен-
тите за пресметување на разликата во цените при 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се врши 
следно дополнение: 

Во гранката 117 (метална индустрија) се утвр-
дуваат коефициенти и за следниве производи: 

„а) Трактори коефицијент 2,00 
б) Камиони „ 2,00 
в) Ауто-прскалице . . . . „ 1,35 
г) Ватрогасни аутомобили . „ 1,75* 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 10 септември 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
О. е. бр. 155 

22 септември 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановић е. р. 

515. 

Врз основа на чл. 2 ст. 3 од Уредбата за граде-
жното проектирање („Службен, лист на ФНРЈ", бр. 
12/52) и 6/54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ ПРОЕКТ АНТИ ЗА ГРАДЕ-

ЖНО ПРОЕКТИРАЊЕ 

I. Здобивање со овластеше и престанок на 
овластението 

Член 1 
Овластеното за градежно проектирање се здо« 

бива со запишување во списокот на овластените 
проектантот за градежно проектирање (во натамо-
шниот текст: список на проектантите) на начинот 
пропишан со овој правилник. 
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Овластен проектант може да биде лице што ќе 
докаже: 

1) дека е државјанин на ФНРЈ; 
2) дека завршило во земјава или во странство 

градежен или архитектонски факултет, односно 
градежен или архитектонски отсек на технички: 
факултет или нему рамна школа, односно градежен 
или архитектонски отсек на средна стручна школа, 
со тоа што дипломата здобивена во странство или: 
за време на окупацијата мора да биде нострифи-
цисгна по прописите што постојат; 

3) дека го положило пропишаниот стручен ис-
пит пред надлежната комисија доколку не е осло-
бодено од полагањето на стручниот испит по про-
писите што постојат; 

4) дека работело по завршената школа на ра-
ботите од својата струка, и тоа: 

а) градежните инженери и инженерите архи-
текти берем 4 години, а од тоа најмалу 3 години 
на градење и 1 година на проектирање; 

б) градежните и архитектонските техничари 
барем 7 години, а од тоа 5 години на градење и 2 
год гли на проектирање; 

5) дека не е под старателство; 
6) против него да не е изречена казната огра-

ничена на граѓанските права односно казната за-
брана да врши определено занимање (проектирање) 
односно дека тие казни престанале. 

Член 2 
Решението по барањето за запишување во спи-

сокот на проектантите, го донесува државниот се-
кретаријат за работи на стопанството на народната 

1 република на чија територија живее молителот. 
Во решението со кое се усвојува барањето за* 

• запишување во списокот на проектантите мораат 
/да бидат цитирани.видовите на работите за кои се 
• ѕдсб-чва со озластението. 

Молбата за запишување во списокот на проек-
^гантите со поднесува до републичкиот државен се-

! кретарнјат за работи на стопанството, со поднесу-
ј вање. во заверен препис, на сите исправи издадени: 
ј од надлежните органи со кои се докажува дека] 
, молителот ги исполнил Деловите пропишани во чл. 

1 од свој правилник. 
Член 3 

Против решението со кое се одбива барањето 
са запишување во списокот на проектантот^ може 

се започне управен спор (чл. 2 од Законот за 
управните спор ови). 

Член 4 
Списокот на проектантот© за градежно проек-

тирање го води републичкиот државен секретари-
јат за работи на стопанството. 

Во списокот од претходниот став се внесуваат 
следниве податоци: 

1) име, татково име и презиме, место на живе-
ењето и поблиска адреса на овластениот проек-
та ант; 

2) назив на претпријатието односно установата 
во која е на работа и работата што ја врши; 

3) на?.ив на свршениот факултет или школата 
и Дстум кога е изда дон,а д и п л о м а т а ; 

4) иг, 19 на органот пред кој е положен струч-
ниот испит и датум на исправата за положениот 
испит, сдп осло име на органот што го ослободил 
овластениот проект?! т од полагањето на испитот 
и број и датум на решението за тоа; 

5) колку време и на кои работи работел по свр-
шената школа, име на органот што ја издал испра-
вата со кор се докажува тоа и датум на исправата; 

6) број, датум и содржина на уверението што 
му е издадено па молителот во смисла на чл. 5 од 
овој правилник. 

Член 5 
По завршениот упис во списокот на проектен-

тите републичкиот државен секретаријат за работи 

на стопанството му издава на молителот за тоа 
уверение во кое мора да биде означено за кој вид 
работи му се издава тоа. 

Член 6 
Никој не може да врши работи на овластен 

проектант додека не ќе биде внесен во списокот 
на проектантите. 

Член 7 
Овластеното со кое се здобива со запишување 

во списокот на проектсЈнтите престанува: 
1) ако овластеното лице побарало бришење од 

списокот; 
2) ахо истапи од државјанството на ФНРЈ; 
3) ако биде ставено под старателство; 
4) ако со судска пресуда ќе биде против него 

.изречена казната ограничените на граѓанските отро-
ва или казната забрана да врши определено зани-
мање (проектирање). 

Бришењето ед списокот го врши органот иго 
го води списокот по барање од запишаното лике, 
или штом ќе разбере дека настапил некој од слу-
чаите од точ. 2, 3 или 4 од претходниот став. 

II. Овластеше и делокруг на работата 
Член 8 

Градежните инженери, и инженерите) архитекти 
што се запишани: во списокот на проектантите 
овластени се самостојно да ти вршат секој од сво-
јата струка и правец следниве работи: 

1) водорамна и висински1 снимања и премеру-
вања на теренот и нивно обележување со цел да 
се прибават податоци нужни за изработка на, пу еф-
ектите; 

2) трасирање и истражувачки работи и приба-
вување други податоци: нужни за изработка на 
проектите; 

3) изработка делови на елаборатот на инвести-
ционата програма — по прописите за изработка на 
програмата; 

4) изработка на идеен и главен проект и де-
лови на идејни и главни проекти, како и детални 
нацрти — по прописите за проектирањето; 

5) изработка на статички пред сметки, пред-
мери, анализи, претсметки, технички извештаи и 
други стручни предлози и пр ед сметки; 

6) вршење надзор над изведбата на објекти за 
да се обезбеди, реализацијата на главниот проект; 

7) учество како член на комисија при приемот 
(колаудација и суперколаудација) на извршените 
градежни работи; 

8) састављање пресметка на извршените работи 
и вршење проценка на објектите и работите. 

Член 9 
Градежните инженери запишани во списокот 

на проектантот^ овластени се во смисла на чл. 8 
точ. 4) од овој [правилник самостојно да: проектираат: 

1) патишта, железници, тунели, мостови и сито 
инженерсЈш градежни конструкции; 

2) објекти и работи на вода и под вода (изра-
ботка на пристаништа, утврдување на брегови, при-
станишта и др.); 

П) објекти и работи за регулирање на водените 
тек Е ЈИ, мелисрации и заштита од ерозија и по-
плава; 

4) објекти и работи за искористување на воде-
ните сили; 

5) водоводи и канализации; 
П) стопански објекти (индустриски, земјоделски 

и др.); 
7) исклучително, приземни и едно«атни станбе-

ни згради. 
Овластеното во смисла на чл. 8 точ. 4) опфаќа 

и изработка на основните решенија на деловите на' 
урбанистичкиот план, што спаѓаат во градежната' 
струка, како што се проектирана: 

1) сообраќајници (патишта, железници, водени 
патишта и ел.) како и ,објекти врз нив; >" 
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2) уредувања водени текови; 
3) градски водоводи, нанашизации, уреди за 

пречистување на отпадочни води и ел. 
Член 10 

Инженерите-архитекти запишани во списокот 
на проектантите овластени се во смисла на чл. 8 
тон. 4) самостојно да проектираат: 

1) објекти: од сите видови иа општата архитек-
тура (станбени, административни, здравствени, 
школски, културни, спортски и Др.); 

2) стопански објекти (индустриски, земјоделски 

3) виа грешни уреди на сите објекти (ентериери); 
4) објекти на градинарската архитектура; 
5) објекти каде што е во поголем дел уметнич-

ка обработка; 
6) урбанистички планови за региони, станбени 

и други населби; 
7) куќни инсталации на водовод и канализа-

ција. 
Овластеното во смисла на чл. 8 точ. 4) опфаќа 

и изработка на програмата за урбанистичко проек-
тирање на региони, станбени и други населби. 

Член И 
Градежните техничари запишани во списокот 

на проектантите овластени се во смисла на чл. 8 
тсч. 4) од овој правилник самостојно да проекти-
раат: 

1) патишта од IV ред (селски и општински) и 
објекти врз тие патишта и индустриски колосеци; 

2) пропусти и мостови до 10 м распон; 
3) градежни конструкции со распон најмногу 

до 10 м што се определени статички; 
4) водоводи и канализапии во објектите, како и 

водоводи и кана лиз ацин во помали места и населби; 
5) помали градежни постројки за снабдување 

со вода и мелиорации од помал обем; 
6) едноставни фундаменти; 
7) едноставни помали бетонски објекти во вода. 

Член 12 
Архитектонските техничари запишани во спи-

сокот на проектантот^ овластени се во смисла- на 
чл. 8 точ. 4)' од овој правилник самостојно да про-
ектираат: 

1) адаптации и реконструкции на помали об-
јекти на општествениот стандард; 

2) приземни станбени згради и еднокатен стан-
бени згради со најмногу четири стана; 

3) едноставни помали стопански објекти (инду-
стриски, земјоделски и др.); 

4) куќни инсталации на водовод и канализа-
ција; 

Член 13 
Градежните и архитектонските техничари за-

пишани во списокот на проектантите, овластени се 
да вршат и други работи од чл. 8 на овој правил-
ник, но само во рамките на оластението од чл. 11 
односно чл. 12 на овој правилник. 

III. Преодни и завршни одредби 
Член 14 

По исклучок од одредбата на чл. 6 од овој пра-
вилник лицата што на денот на влегувањето во 
сила на овој правилник се на работа во проектни 
претпријатија или бирои, или како надворешни 
соработници на проектно претпријатие или биро, 
на работи кои според одредбите од овој правилник; 
можат да ги вршат само овластени проектантот, 
можат и натаму да ги вршат тие работи ако ги 
исполнуваат условите од чл. 1 на овој правилник 
и ако во срок од 6 месеци по неговото влегување 
во сила ќе бидат запишани во списокот на проек-
тантите. --

Член 15 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 8070 

11 септември 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

516. 
Врз основа на чл. 19 од Уредбата за расподелба 

на добивката и данокот на добивката на стопан-
ските организации („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 
51/53) и тон. 9 од Одлуката за испраќање извештај 
на стопанските организации за времената перио-
дична пресметка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/54 издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ПЕРИОДИЧ-

НАТА ПРЕСМЕТКА 
1. Стопанските организации од точ. 7 на Одлу-

ката за испраќале извештај на стопанските орга-
низации за времената периодична пресметка, дол-
жни се во определените срокови, по истекот на пе-
риодот за пресметка, да ги испраќаат до надлежната 
филијала на Народната банка на ФНРЈ бруто би-
лансот и елементите (податоците) за пресметка и , 
р»аоподелба на вкупниот приход на обрасците што 
се составеа дел од Наредбата за поднесување изве-
штај за периодичната пресметка и расподелба на 
вкупниот приход („Службен лист на ФНРЈ", бр^ 
21/54), и тоа: 

а) трговските претпријатија и дуќани што вр-
шел* расподела на вкупниот приход според одред-
бите на чл. 54—58 од Уредбата за трговската деј-
ност и тоге во:: ите претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/53) — на образецот Д-трг, со 
тоа што ги пополнуваат само рубриките под ред. 
бр. 1—21 и СС; 

б) помалите занаетчиски дуќани на кои според, 
одредбата на чл. 34 од Уредбата за занаетчиските 
дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54), како и помалите угости-
телски дуќани на кои според одредбата на чл. 37 од 
Уредбата за угостителските претпријатија и дуќа-
ни („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54), не се приме-
нуваат прописите за пресметковните плати и за 
употреба на добивката за плати — на образецот Д, 
со тоа о т о ги пополнуваат само рубриките под ред. 
бр. 5, 8, 10, 12 и 13; и 

в) другите претпријатија и дуќани — на обра-
зецот Д, со тоа што ги пополнуваат само рубриките 
под ред. бр. 1—14 и 37. 

2. Филијалата на Народната банка на ФНРЈ, 
откога ќе .изврши пресметка и расподелба на вкуп-
ниот приход, ја известува стопанската организаци-
ја за расподелбата на добивката и за висината на 
делот на добивката што и' останува на слободно ра-
сполагање. 

3. По извршената расподелба на делот на до-
бивката што им останува на слободно располагање 
односно по расподелбата на платниот фонд реали-
зиран:^ според прометот, стопанските организации 
испраќаат до филијалата на Народната банка на 
ФНРЈ, со налозите за книжење на расло де лб ата*, 
извештај, и тоа: 

а) стопанските организации од точ. 1 под а) од 
оваа наредба — извештај за податоците од обра-
зецот Д-трг под ред. бр. 27—32, а 

б) стопанските организации од точ. 1 под в) од 
оваа наредба — извештај за податоците од обра-
зецот Д под ред. бр. 26—33. 

4. Стопанските организации го поднесуваат бру-
то билансот на образецот В, со тоа што не ги попол-
нуваат податоците од колоните 7; и 8, а во колоните 
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£ и б го внесуваат прометот заедно со почетната 
состојба од 1 јануари 1954 годила па до крајот на 
месецот за кој се поднесува бруто билансот. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 9628 
22 септември 1954 година 

Белград • 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

517. 
Врз основа на чл. 58 ст. 2 и чл. 60 од Уредбата 

за градежното проектирање („Службен лист на 
| ФНРЈ", бр. Д2/52 и 6/54), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНИТЕ ТЕХНИЧКИ ПРОПИСИ ЗА ПРО-

ЕКТИРАЊЕ ПАТИШТА 
1.Времените технички прописи за проектирање 

патишта, што се составен дел од оваа наредба; и кои 
се напечатени како одделно издание на „Службе-
ниот лист па ФНРЈ", важат на целата територија 

• на Југославија. 
2. Времените технички прописи за проектира-

ње патишта задолжително ќе се применуваат од 
денот на објавувањето на оваа наредба во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ". Со тој ден престанува да важи 
поранешното Решение за привремени технички 
прописи за проектирање на патишта („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 106/47). 

Бр. 8073 
' 12 август 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

518. 
Врз основа на чл. 43 ст. 2 тон. 3 од Уредбата за 

организацијата, работењето и управувањето со Ју -
' ^словенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
: ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК СЕРИЈА ПРИГОДНИ 

ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА 
НА 150-ГОДИШНИНАТА ОД ПРВОТО СРПСКО 

ВОСТАНИЕ 

На 3 октомври 1954 година ќе се пушти во оптек 
' серија пригодни поштенски марки по повод просла-

вата на 150-годишнината од Првото српско востание. 
Серијата на овие марки има четири вредности, из 

jroa: 
1) марка од 15 динари, окер, цинобер, карми« и 

сина боја. Сликата на марката прикажува! 
знамето од времето на Востанието; 

2) марка од 30 динари темнопортокалова, зелена 
и темномрка боја. Сликата на марката прика-
жува востанички топ. 

3) Марка од 50 динари,, мркожолта, кармин и 
4 темносина боја. Сликата на марката прика-

^ жува штембил на Правителствујуштиот со-
( вет од времето на Востанието; 

&) Марка од ,70 динари, црнозелена, мрка и се-
пија (боја. Сликата1 ива марката прикажува'* 

портрет на водачот на Востанието — на Ка-
ра ѓорѓе. 

Иа сите марки под мотивот наоечатено е „ФИН 
Југославија", и тоа со кирилица на првата и трета-
та, ia со латиница на втората и четвртата марка. 
Ознаките на вредноста и годините: 1-304 и 1954 нале-
вате ни се на згоДните места од секоја марка. 

Овие марки ќе се продаваат првиот ден само ка 
поштата во просториите на изложбата што ј<а одр-
жува Сојузот на филателистите на Србија во Бел-
трад. а од 4 октомври кај сите поголеми пошти до 
л о тр ошу ве њето. 

За франкирање поштенски пратки оние марки 
ќе важат до срокот кој ќе се определи со дополни-
телно решение. 

Бр. 3802 
16 септември 1954 година 

Белград 
Генерален директор 

иа Југословенските пошти, телеграфи, и 
телефони, 

Никола Милановић, е. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне п 
Херцегових" во бројот 18 од 10 август 1954 година 
објавува: 

Решение за Заводот за унапредување на школ-
ством; 

Упатство за начинот на пресметувањето и кни-
жењето на основниот и дополнителниот данок на 
доход од самостојни занимања и имот во 1954 го-
дина; 

Решение за назначување претседател на Сове-
тот за просвета, наука и култура на НРБиХ и 
членови на Советот од редот на граѓаните; 

Правилник за техничките услови на работните 
простории, уреди и опрема на трговските претпри-
јатија и дуќани; 

1 Решение за измена и дополнение на Решението 
за определување највисоки цени за услугите во 
здравствените установи; 

Измени во Списокот на постојаните судски 
толкувачи; 

Исправка на Решението за отштетниот ценов-
ник за шумските стоки. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

513. Одлука за давање надоместување на овла-
стените претпријатија за промет на жита 
и на овластените мелници за покритие на 
трошоците за пречистување на меркан-

' тилната пченица што ќе се дава за сеидба 629 
514. Решение за дополнение на Списокот за 

видовите стоки и коефициентите за пре-
сметување разликата во цените при увозот 629 

515. Правилник за овластените проектен™ за 
градежно проектирање 629 

516. Наредба за поднесување извештај за пе-
риодичната пресметка — — — 631 

517. Наредба за времените1 технички прописи еа! 
проектирање патишта 1 — ; 632 

513. Решение за пуштање во оптек серија при-
годни поштенски марки по повод просла-
вата на 150-годишнината од Првото срп-
ско востание — — — — 632 


