
„СЛУЖБЕН л и с т НА ФНРЈ" излегува 
по потреба во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — 
Огласи по тарифата. — Жиро сметка 
при Народната банка на ФНРЈ за 
претплата и одделни изданија броЈ 

101-11 за огласи 101-11 
1-30 1-931 

Среда, 30 март 1960 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 13 ГОД. XVI 

Цена на овој број е 50,— дин. — Прет-
плата за 1960 година изнесува 2000.— 
дин., а за странство 3000.— динари. — 
Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: цен-
трала 28-010, 28-417 и 28-838, Администра-
ција 26-276, Продавно одделение 22-619. 

168. 
Врз основа на членот 47 од Законот за станбе-

ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИСКЛУ-
ЧИВОТО ПРАВО ЗА ДАВАЊЕ НА КОРИСТЕЊЕ 
НА СТАНОВИТЕ ВО КОИ ЖИВЕАТ РАБОТНИЦИ 
И СЛУЖБЕНИЦИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДРЖАВНИ 

ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Член 1 
Во Уредбата за исклучивото право за давање 

на користење на становите во кои живеат работ-
ници и службеници на определени државни орга-
ни и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/59) 
во членот 2 по ставот 2 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Правата од ст. 1 и 3 на претходниот член ги 
има и Управата за царини во поглед на становите 
што на денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба ги користат царински службеници." 

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

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

Р. п. бр. 67 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

169. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-
врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и з а 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/50 и 8/60), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА, ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/59, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59 и 
9/60) во делот А од Тарифата се вршат следните 
измени и дополненија: 

1. Tap. број 52 се менува и гласи: 
„52. Режан градежен материјал од иг-

лолжзници: 

1) резонанстен градежен материјал 
од сите иглолисници (од специјал-
на структура — за авионска инду-
стрија, музички инструменти и ел.) 25*/t 

2) друг режан градежен материјал од 
иг ло дионици — — — — — — 13W< 

2. Во тар. број бб наименувањето и даночните 
Норми се менуваат и гласат: 

„бб. Памучни и целволни ткаенини: 
1) вигоњ — — — — — — — 10% 
2) фротир, санитетски ткаенини и де-

коративни ткаенини од памучен и 
друг текстилен материјал, во кои 
спаѓаат и плиш и сомот за декора-
ции; котонински ткаенини што со-
држат најмалку 33% котонин, со 
тоа што овие ткаенини да се озна-
чат со бојосана жица вткаена по 
работ — — — — — — — 15% 

3) други памучни ткаенини (сурови, 
бел ени, бојосани, шарени, печатени, 
технички, индустриски, импрегни-
рани, мерцеризирани, газирани, во-
о ч е н и и др.) — — — — — 30% 

4) други целволни ткаенини (сурови, 
бел ени, бојосани, шарени, печатени, 
технички, индустриски, импрегни-
рани, мерцеризирани, газирани, во-
о ч е н и и др.) — — — — — — 23*/о 

3. Во тар. број 72 во точката 2 даночната норма 
„10%" се заменува со даночната норма „8°/о". 

4. Во тар. број 74 наименувањето и даночните 
норми се менуваат и гласат: 

„74. Ткаенини од вештачки и синтети-
чки предива на друго место неспо-
менати: 

1) ткаенини од вештачка свила дези-
нирани со флокпринт — — — 18% 

2) други ткаенини од вештачка свила 30% 
3) други ткаенини од синтетички пре-

дива — — — — — — — 40%"* 
5. Во тар. број 75 наименувањето и даночните 

норми се менуваат и гласат: 
„75. Трикотажа, чорапи и пооаментери-

ја од вештачки и синтетички пре-
дива на друго место неспоменати: 

1) од вештачка свила — —- — — 12% 
2) од синтетички предива — — — 22%"§ 

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

в ув анкето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. бб 

15 март 1960 година 
Белград 

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



( Страна 274 — Број 13 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 30 март I960 

170. 

Врз основа на членот 1 став 2 и членот 4 став 
1 од Законот за управните училишта („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/56), во врска со членот 93 
став 2 од Законот за органите на внатрешните ра-
боти („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ВИШОТО УПРАВНО УЧИЛИШТЕ ЗА ВНА-

ТРЕШНИ РАБОТИ 
Член 1 

Во Уредбата за Вишото управно училиште за 
внатрешни работи („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 
29/57) по членот 23 се додава нов член 23а, кој 
гласи: 

„Во Вишото училиште се организира и школу-
вање за вонредни слушатели по дописен пат и по 
пат на задолжителни повремени курсеви. 

Поблиски одредби за организацијата на школу-
вањето од претходниот став ќе содржат прописите 
донесени врз основа на членот 54 од оваа уредба." 

Член 2 
Во членот 28 ст. 1 и 2 зборот: „Слушателот" се 

заменува со зборовите: „Редовниот слушател", а во 
ставот 2 зборот: „слушател от" се заменува со зборо-
вите: „редовниот слушател". 

Член 3 
По членот 32 се додава нов член 32а, кој гласи: 
„Одредбите на чл. 25 до 32 на оваа уредба со-

гласно се применуваат и на вонредните слушатели, 
со тоа испитот од еден или повеќе предмети да 
можат тие да го полагаат најмногу уште два пати. 

Ако вонреден слушател не ги положи испитите 
придвидени со наставниот план за еден семестар 
односно една година најдоцна за една година одно-
сно за две години, го губи правото на натамошно 
школување." 

Член 4 
По членот 36 се додава нов член Зва, кој гласи: 
„Вонредните слушатели ги имаат правата и дол-

жностите на редовни слушатели. Тие не се должни 
да ги посетуваат предавањата, но мораат да ги посе-
туваат задолжителните курсеви што ги организира 
Вишото училиште и да ги извршуваат другите 
Обврски пропишани во врска со вонредното шко-
лување." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 63 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р 

на ФНРЈ", бр. 15/58 и 6/59) во членот 2 став 1 точ. 
6 до 10 се менуваат и гласат: 
„6) асистент: 

а) во XII и XI платен разред — 
б) од X до IV платен разред — 
лектор: 
а) во IX и VIII платен разред — 
б) од VII до IV платен разред — 
доцент — — — — — — 

вонреден професор — 

7) 

8) 
9) 

7.000 
8.000—10.000 

8.000 
9.000—11.000 

13.000 
16.000 
18.000" 10) редовен професор — — — — 

Член 2 
Членот 5 се брише. 

Член 3 
Положајните плати предвидени со оваа уред-

ба ќе се исплатуваат од 1 јануари 1961 година. 
Со републички прописи можат да се зголемат 

досегашните положајни плати на службениците во 
звањата наведени во членот 1 на оваа уредба до 
износите предвидени со оваа уредба и пред срокот 
определен во претходниот став, но не пред 1 април 
1960 година. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об-

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

Р. п. бр. 61 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

171. 
Врз основа на чл. 68 и 237 став 3 од Законот 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ 
ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ 

УСТАНОВИ 
Член 1 

Во Уредбата за положајните плати на службе-
ниците на просветните установи („Службен^ лиси 

172. 

Врз основа на членот 224 став 1 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ 
ПЛАТИ НА СУДИИТЕ И ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 

Член 1 
Во Уредбата за положајните плати на судиите 

и јавните обвинители („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58 и 6/59) членот 3 се менува и гласи: 

„Положајната плата на претседателите на судо-
вите, судиите, јавните обвинители и нивните заме-
ници изнесува месечно, и тоа: 

Звање Динари 
1) судија на околиски суд и заме-

ник на околиски јавен обви-
нител 

до шест години служба — — 10.000 
над шест години служба — 12 ООО 

2) претседател на околиски суд и 
околиски јавен обвинител — 12.000 до 14.000 

3) судија на окружен редовен и 
окружен стопански суд и заме-
ник на окружен јавен обвинител 

до шест години служба — 12.000 
над шест години служба — 14.000 

4) претседател на окружен редовен 
и окружен стопански суд и 
окружен јавен обвинител — 14.000 до 16.000 

5) претседател на окружен редовен 
суд и окружен јасен обвинител 
во седиште на врховен суд — 17.000 

6) судија на републички врховен 
•суд и на Врховниот суд на 
Автономна Покраина Војводи-
на, судија на виши стопански 
суд и заменик на републички 
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Динари 

17.000 

20.000 

20.000 

22.000" 

односно покраински јавен об-
винител — — — — — — 

7) претседател на виши стопански 
суд — — — — — — — 

8) судија на Врховниот стопански 
суд и заменик на сојузниот ја-
вен обвинител — — — — 

9) судија на Сојузниот врховен суд 
и определен заменик на соју-
зниот јавен обвинител — — 

Член 2 
Во членот 4 износот: „15.000" се заменува со: 

„17.000". 
Член 3 

Членот 5 се менува и гласи: 
„Височината на положајната плата на претсе-

дателот на околиски суд. на претседателот на окру-
жен редовен суд и на претседателот на окружен 
стопански суд ја определува според обемот на ра-
ботите, во границите на износите од членот 3 точ. 
2 и 4 на оваа уредба, државниот секретар за пра-
восудна управа односно секретарот за правосудна 
управа на Автономна Покраина Војводина, а висо-
чината на положај ната плата на околиските и окру-
ж и л е јавни обвинители — републичкиот односно 
покраинскиот јавен обвинител." 

Член 4 
Положајните плати предвидени со оваа уредба 

ќе им се исплатуваат на судиите на Сојузниот врхо-
вен суд и на Врховниот стопански суд и на јавните 
обвинители и на нивните заменици од 1 април I960 
година. 

Положајнмте плати предвидени со оваа уредба 
ќе им се исплатуваат на судиите на другите судови 
од 1 јануари 1961 година. 

Со прописи на народните републики, автоном-
ните единици и народните одбори може да се 
определи положајните плати предвидени со оваа 
уредба да им се исплатуваат на судиите од ставот 
2 на овој член и порано, но не пред 1 април 1960 
година. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 68 
15 март 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

173. 
Врз основа на членот 161 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА И НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО РАБО-
ТАТ НА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА ОДБРАНА 

ВО ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И 
УСТАНОВИ 
- Член 1 

На јавните службеници што се наоѓаат на 
служба во Секретаријатот на Советот за народна 
одбрана и во органите на управата на народната 
одбрана на народните републики, автономните еди-
ници, околиите и општините, како и на службени-
ците што работат исклучиво на работи на народ-
ната одбрана во другите органи на управата и 
установи, им припаѓа посебен додаток во износ 
до 8.000 динари месечно. 

Височината на додатокот од претходниот став 
им се определува на службениците според значе-
њето на работното место, стручната спрема и го-
дините на службата поминати во вршење на рабо-
тите на народната одбрана. 

Член 2 
Посебниот додаток пропишан со оваа уредба 

се исплатува од претсметката на Државниот секре-
таријат за работите на народната одбрана. 

Член 3 
При утврдувањето на просечниот месечен из-

нос на платата врз основа на кој се врши распо-
редувањето во осигуренички разреди во смисла 
на членот 67 од Законот за пензиското осигурува-
ње („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57, 27/59 
и 48/59), се земаат 50% од просечниот месечен из-
нос на посебниот додаток пропишан со оваа уредба,! 

Член 4 
Поблиски прописи за определувањето и за на-

чинот на исплатата на посебниот додаток пропи-
шан со оваа уредба донесува Секретаријатот на 
Советот за народна одбрана во согласност со 
Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 62 

15 март 1960 година 
Белград 

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

174. 

Врз основа на членот бб став 1 и членот 67 
став 1 од Основниот закон за буџетите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ ДОТАЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА 
УСЛОВИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 

И ДРУГИТЕ ОДМОРИ 
1. Од средствата на буџетската резерва предви-

дена во Сојузниот буџет за 1960 година, се дава 
без обврска за враќање износ од ЗОО милиони ди-
нари за подобрување на условите за користење на 
годишниот и другите одмори на работните луѓе и 
на младината. 

2. Доделените средства можат да се користат за 
изградба на излетишта во околината на големите 
градови и индустриските центри, и за изградба,-
адаптација и опрема на туристички објекти што ќе 
служат за одмор на работните луѓе и на младината. 

3. Средствата од точката 1 се распоредуваат 
на народните републики, и тоа на: 

НР Србија 
НР Хрватска 
НР Словенија 
НР Босна и Херцеговина 
НР Македонија 
НР Црна Гора 

Републичкиот извршен совет ќе ги определи 
органите и организациите што можат да бидат 
корисници на средствата добиени според претход-
ниот став. 

4. Средствата од оваа одлука можат да се ко-
ристат само ако корисниците претходно добијат за 
истите цели од средствата на народните републи-
ки и народните одбори, без обврска за враќање, 
ист толкав износ колкав користат според оваа од-

100 милиони динари 
80 
42 
45 
22 
11 
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лука, са тоа народната република да обезбеди на ј -
малку 60% од тој износ. 

5. Барањата за доделување средства корисни-
ците му ги поднесуваат на републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на стоковниот 
промет. Кон барањето корисникот мора да ја до-
стави програмата за употреба на средствата според 
намената предвидена во точката 2 од оваа одлука. 

6. Републичкиот орган на управата надлежен 
за работите на стоковниот промет врз основа на 
примените барања составува програма за употреба 
на средствата за народната република и му ја 
доставува на одобрување на републичкиот извр-
шен совет. 

Републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на стоковниот промет кон програмата 
доставува и мислење од републичкиот совет за 
туризам. 

Републичкиот извршен совет ја одобрува про-
грамата за употреба на средствата и ги расподе-
лува средствата на корисниците. 

7. Надзор над употребата на средствата, над 
водењето на евиденцијата и над одржувањето на 
прибавените основни средства од страна на кори-
сниците, вршат надлежните инспекциски органи 
на општинскиот народен одбор. 

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

P. п. бр. 69 
15 март 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

175. 
Врз основа на точката 1 главата XXI на Со-

јузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 

ЗА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Одлуката за определување на највисо-

ките продажни цени за одделни производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/5в) во точката I ред. 
бр. 4 по зборот: „Буњани" се додаваат зборовите: 
„и »Бока«". 

2. Во истата точка по ред. бр. 6 се додава нов 
ред. бр. 6а, кој гласи: 

,,6а) сурова нафта „Стружец" 21.000 дин./тона". 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 30 

16 февруари 1960 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

176. 
Врз основа на членот 12 од Законот за буџетите 

и финансирањето на самостојните установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ЗА НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ 
НА СРЕДСТВАТА СО КОИ ФЕДЕРАЦИЈАТА УЧЕ-
СТВУВА ВО 1960 ГОДИНА ВО ИЗГРАДБАТА И 
ОПРЕМАЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФАКУЛТЕТИ, 

ВИСОКИ ШКОЛИ И ИНСТИТУТИ 
1. Со средствата на Сојузниот буџет за 1960 го-

дина, предвидени во разделот 61 партија 12-267 за 

дотација на универзитетите, со другите средства 
што ќе ги определи за таа цел, како и со неиско-
ристени те средства определени за таа намена во 1959 
година, федерацијата учествува со 50*/о во трошо-
ците за изградба на објекти и за набавка на опре-
ма за земјоделски, шумарски, ветеринарни и те-
хнички факултети и високи школи, како и за хе-
миски и физички институти што им служат на 
универзитетите, а кои се предвидени во Оператив-
ната програма за изградба на универзитетите во Ј у -
гославија за I960 година. 

2. Средствата на федерацијата за намените од 
точката 1 на оваа одлука можат да се употребат 
ако народните републики од своите средства испла-
тат 50р/о од потребните износи за извршените ра-
боти односно за набавената опрема во 1969 и 1960 го-
дина, и тоа само за овие објекти за кои постојат 
одобрени и ревидирани инвестициони програми, 
одобрени проекти и списоци на опремата во смисла 
на оваа одлука. 

3. За објектите чија вкупна вредност го надми-
нува износот од 200 милиони динари, ревизија на 
инвестиционите програми и на сите проекти вршат 
надлежните републички комисии. 

Републичките комисии од претходниот став вр-
шат и ревизија на списоците на опремата за објек-
тите од точката 1 на оваа одлука ако вкупната 
вредност на опремата за еден објект изнесува по-
веќе од 10 милиони динари. Решението за изврше-
ната ревизија на списоците на опремата мора да му 
се издаде на инвеститорот посебно покрај решени-
ето за извршената ревизија на инвестиционата про-
грама од претходниот став. 

4. Инвестиционите програми на објектите чија 
вкупна вредност го надминува износот од 200 ми-
лиони динари мораат да бидат прегледани и од 
страна на посебна комисија при Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за просвета и култура, 
која спогодбено ја формираат сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите и Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура. Комисијата дава согласност на инвести-
ционите програми ако утврди дека тие обезбедуваат 
рационално трошење на средствата и уедначеност 
на градбата на објектите од точката 1 на оваа од-
лука врз осиона на максималните стандарди за, од-
делни видови факултети, што ќе ги утврди прет-
ходно за својата работа. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
просвета и култура може да бара од инвеститорот 
да и ги поднесе на преглед на оваа посебна коми-
сија инвестиционата програма, проектите и списо-
ците на опремата за кој и да е об.] кт, без оглед на 
вкупната вредност на објектот односно опремата, 
ако смета дека е тоа потребно. 

Инвеститорот е должен да постапи во смисла 
на забелешките што посебната Комисија на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура ќе му ги стави на прегледаните инвести-
циони програми, проекти и списоци на опремата за 
објектите од оваа одлука. Ако инвеститорот не по-
стали во смисла на ставените забелешки, Секрета-
ријатот може да го запре користењето на средства-
та на федерацијата. 

Надлежните републички комисии од точката 3 
на оваа одлука се должни да утврдат дали проек-
тите во се и одговараат на одобрената инвестици-
она програма со која се согласила посебната коми-
сија на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура. 

5. Финансиска контрола за спроведување на 
оваа одлука врши Службата на општественото кни-
говодство. 

6. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите. 
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7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен луст на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1960 година. 

Р. п. бр. 64 
15 март 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

177. 

Врз основа на точката 1 под 1 од главата XXI 
на Сојузниот општествен план за 1960 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-

ЖНИ ЦЕНИ ЗА ЦЕЛ-ВЛАКНО И ВЕШТАЧКА 
СВИЛА 

1. Се определуваат највисоките продажни пени 
за следните производи: 

Дин/кг 
1) цел-влакно од памучен и волнен тап, 

сјајно и мат — Га квалитет — — — — 440 
2) цел-влакно од памучен и волнен тип, бо-

јосано — la квалитет — — — — — 650 
3) вештачка свила од 120 дении, сјајна — 1а 

квалитет — — — — — — — — 1.250 
4) вештачка свила од 120 дении, мат — 1а 

квалитет — — — — — — — — 1.300 
5) вештачка свила од 120 деним, бојосана — 

Га квалитет — — — — — — — — 1.600 
Овие цени важат франко натоварено во вагон 

или брод на натоварната станица најблиска до ме-
стото на производителот. 

. 2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет може, по потреба, да ги 
утврдува паритетните цени за другите асортиманот 
на производи од точката 1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 70 
15 март 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

178. 
Врз основа на точката 1 главата XXI на Соју-

зниот општествен план за 1960 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕЈСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ДРВОТО НА ПЕ-

ЊУШКА 
1. Престанува да важи Одлуката за највисоките 

цени на дрвото на пењушка („Службен лист на 
ФНРЈ«, бр. 32/54). 

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

P. п. бр. 65 
.15 март 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Велко Зетовиќ, е. р, Мијадмо ТедоршШ, е. & 

179. 
Врз основа на членот став 7 од Уредбата за 

организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/50), 
по добиената согласност од Одборот оа Сојузниот 
извршен сонет за органдоациоѕѕо-угзравни хватања, 
секретарот на Сојузниот извршен совет д о п и ш у в а 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА БИРО-
ТО НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРЕТ-

СТАВКИ И ПОПЛАКИ 
Член 1 

Бирото на Сојузниот извршен совет за претстав-
ки и поплаки, кое е во состав на Административ-
ниот секретаријат на Сојузниот извршен совет (во 
натамошниот текст: Бирото), РИ врши следните 
работи: 

1) ги прима и ги испитува претставките и по-
плаките што на Сојузниот извршен совет му да 
упатуваат граѓани, установи и организации, а што 
се однесуваат до законитоста и експедитивноста при 
решавање и правилниот однос ко« странките, и по-
средува да се отстранат утврдените непрааилности; 

2) по барање од Одборот за претставки и жалби 
на Сојузната народна скупштина ги испитува прет-
ставките и жалбите упатени до тој Одбор; 

3) ги испитува претставките и поплаките упа-
тени до други сојузни органи, ако е тоа целесообра-
зно со оглед на содржината на претставката одно-
сно поплаката; 

4У и ги изнесува на разгледување на Комисија-
та на Сојузниот извршен совет за претставки и по-
плаки (во натамошниот текст: Комисијата) пробле- v 
мите што произлегуваат од испитувањето на при-
мените претставни и поплаки; 

5) ги извршува заклучоците и се грижи за из-
вршувањето на заклучоците на Комисијата; 

6) врши други работи ставени во негов делокруг 
врз основа на важечките прописи и упатствата од 
Комисијата. 

Заради размена на искуствата и координација 
во работата, Бирото соработува со органите за прет-
ставки и поплаки на извршните совети на народни-
те републики, автономните единици и народните од-
бори по прашањата од заеднички интерес. 

Член 2 
Кога посредува ка ј надлежните органи заради 

отстранување на неправилности (член 1 став 1 точ-
ка 1), Бирото може, ако е потребно, да бара да се 
преземат мерки за забрзување на постапката или 
да се отстрани неправилниот однос кон странката, а 
може и да укаже на начинот на кој може да се 
отстрани неправилноста. 

Член 3 
Бирото ја испитува секоја претставка и попла-

ка што му е упатена, го известува подносителот за 
резултатот на испитувањето, а по потреба и го упа-
тува како може во согласност со важечките закони 
и оо другите прописи да го оствари своето право 
или со закон заштитениот интерес. 

Член 4 
Испитувањето на претставките и поплаките Би-

рото го врши преку своите службеници, преку соод-
ветните органи за претставки и поплаки на извр-
шните совети на народните републики, автономните 
единици и народните одбори или преку други др-
жавни органи, установи и организации. 

Кога ќе се укаже потреба, Бирото може да упа-
ти свој службеник на самото место да собере пода-
тоци потребни за утврдување на наводите во подне-
сената претставка одаосно поплака. 

По барање од Бирото државните органи, уста-« 
новите и организациите се должни да ги дадат ба-
раните известувања во врска со претставката од-
носно поплаката што е предмет »а нагостувањето. 
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Член 5 
Ако Бирото при испитувањето на претставката 

или поплаката најде дека постои повреда на слу-
жбената должност или некоја друга повреда што 
претставува кривично дело или дисциплински пре-
стап, ќе му поднесе за тоа пријава на органот над-
лежен за поведување кривична односно дисциплин-
ска постапка. 

Член 6 
Бирото и поднесува на Комисијата повремено 

извештај за својата работа. 
Член 7 

Стручните работи од делокругот на Бирото се 
делат на групи и се вршат по тие групи. 

Бирото има приемна канцеларија, архива и дак-
тило-биро. 

Член 8 
На чело на Бирото се наоѓа и со неговата ра-

бота раководи началник. 
Началникот на Бирото го организира вршењето 

на работите во Бирото, ги распоредува службени-
ците на Бирото на работните места, им ги опреде-
лува задачите и им дава упатства за работа, и се 
грижи за правилното и благовременото вршење на 
работите во Бирото. 

Началникот е дисциплински старешина на слу-
жбениците на Бирото. 

Член 9 
На началникот на Бирото му помага во работата 

помошник. 

180. 

Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за 
катастарот на земјиштата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/53, 23/56 и 52/59), сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СКАЛИТЕ НА 

КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 
1. Во Скалите на катастарскиот приход отпеча-

тени како прилог на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 
31/57, 36/55, 22/59, 32/59 и 49,59, што се составен дел 
од Наредбата за одобрување на Скалите на ката-
старскиот приход („Службен лист на ФНРЈ" бр. 
31/57, 9/58, 30/58 и 36/58), се одобруваат измените и 
дополненијата утврдени од Сојузната комисија за 

НАРОДНА РЕПУБЛИКА: СРБИЈА 

Помошникот ги врши работите што ќе му ги 
определи началникот и го заменува началникот во 
случај на негова отсутност или подолга спреченост. 

Член 10 
Началникот на Бирото ги потпишува сите акти 

на Бирото. Началникот може правото за потпишу-
вање на определени акти да го пренесе врз помо-
шникот. 

Член 11 
Со работата во определена група работи рако-

води раководителот на групата. 
Работите на определена група ги врши раково-

дителот на групата со потребен број стручни слу-
жбеници. 

Раководителот на групата за својата работа му 
е одговорен на началникот на Бирото. 

Раководителот- на . групата им ги доделува на 
стручните службеници предметите во работа и им 
дава упатства за работа по конкретни прашања. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 40 

10 март 1960 година 
Белград 

Секретар 
на Сојузниот извршен совет, 

Вељко Зековић, е. p. 

утврдување на катастарскиот приход, за сите ката-
старски култури во катастарските околии Земун— 
Белград и Панчевачки Рит. 

Овие измени и дополненија на Скалите на ка-
тастарскиот приход се отпечатени кон оваа наредба 
и се нејзин составен дел. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" а ќе се 
применува и на облогот со данок на доход од селско 
стопанство за 1960 година. 

Бр. 13-3789/1 
18 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

ЛЕСТВИЦЕ КАТАСТАРСКОГ ПРИХОДА 
Катастарски срез: Земун—Београд 

К * _ л а е а 
Култура 1 2 3 4 5 6 7 8 

, Катастарски приход по 1 ха у хиљадама динара 
Њиве 50,0 42,0 34,0 24,0 14,0 7,4 — — 
Вртови 173,0 139,0 100,0 90,0 — — * — — 
Воћњаци 52,0 44,0 33,0 25,0 — — — — 
Виногради 87,0 69,0 50,0 38,0 — — — _ 
Ливаде 31,0 27,0 21,0 17,0 12,0 3,9 — — 
Пашњаци 12,0 9,6 6,0 2,8 — — — — 
П1уме 11,0 8,6 6,1 2,2 — — — — 
Трстици 26̂ 0 4,0 — — — — — — 

Катастарски срез: Панчевачки Рит 
Њиве 53,0 45,0 34,0 25,0 17,0 10^5 — Z 
Вртови 194,0 168,0 135,0 90,0 — — — — 
Воћњаци 59.0 53,0 42,0 — — — — _ 
Виногради 121,0 98.0 72,0 — — — — — 
Ливаде 36,0 30,0 18.5 8,6 — — — — 
Пашњаци 13,0 , 10,5 5,2 2,8 — — — — 
Шуме 13,0 9,4 1.8 — — — — — 
Трстици 1?5 7.9 4 0 — — — — — 
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Ј81. 

Врз основа на членот 13 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот уред за мерки 
и драгоцени метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/53) и членот 3 оддел I под б) точка 2 алинеја 2 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/53 и 18/59), 
во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА НАПЛАТА НА 

ЖИГОВИНАТА ЗА МЕРИЛА И ДРАГОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 

1. Во Тарифата за наплата на жигоеината за 
мерила и драгоцени метали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 53/53, 2/56 и 52/57) во главата под на-
слов „I. Жиговине" точката 25 се менува it гласи: 

„25) Електрични инструменти: 
етруј омери со еден мерен иструмент, 
по парче — — — — — — — 150 
етруј омери со повеќе мерни инстру-
менти, по парче — — — — — — ЗОО 

- ватметри, по парче — — — — — 1.000 
мерни трансформатори на струја и 
напон, по парче — — — — — 1.000" 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1960 година. 

Бр. 1689 
8 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

182. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени на јагле-
нот („Службен лист на 'ФНРЈ" , бр. 15/58), во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИКОТ НА ЈАГЛЕН 
ШТО МОЖЕ ДА ГИ ФОРМИРА СЛОБОДНО ПРО-

ДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од 
Oдлvкaтa за определување на највисоките прода-
жни цени на јагленот, Рудник рјавега премога — 
Крмељ. може да ги формира слободно продажните 
цени на јагленот. 

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

Бр. 2095/1 
23 &арт 1960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет, 

Марјан Брецељ, <с. р. 

183. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 2 од Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59 
и 9/60), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

ЦИГАРИЊ АТА „ДРАВА" 
1. Претпријатијата за преработка на. тутун (ту-

туновите фабрики) можат да ги пуштаат во промет 
цигарињата „Драва" само ако се упакувани во об-
вивки од хартија чиј 1 м2 тежи најмногу 140 гр. 

Обвивките од хартија за пакување на цигари-
њата „Драва" можат да бидат од различна форма, 
но без никакви влошки. 

2. Одредбите од претходната точка на оваа 
наредба не се однесуваат на цигарињата „Драва" 
пакувани по 10 парчиња во гголукартонски кутии. 

3. На претпријатието за преработка ца тутун 
што ќе постапи противно на одредбите од ст. 1 и 2 
на претходната точка* ќе се примени одредбата од 
членот 107 став 1 точка 3 на Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на 
одговорното лице во ваквото претпријатие — одред-
бата од ставот 4 на истиот член. 

4. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-
редба престанува да важи Наредбата за условите 
за пуштање во промет на цигарињата „Драва" („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7/58 и 13/58). 

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

Бр. 2035/1 
19 март 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

184. 
Врз основа на точката 9 од Одлуката за рабо-

тата во смени со редовно работно Зреме подолго од 
8 часови дневно („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/59) 
и членот 235 од Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 и 1/59), по прет-
ходно прибавеното мислење од Централниот совет 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, а во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот, Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за сообраќај и врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАБОТАТА ВО СМЕНИ СО РЕДОВНО РАБОТ-
НО ВРЕМЕ ПОДОЛГО ОД 8 ЧАСОВИ ДНЕВНО ВО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
Член 1 

Работа во смени со редовно работно време по-
долго од 8 часови дневно (во натамошниот текст: 
работа во смени) може да се воведува на одделни 
работни места во извршните служби на стопанските 
организации на Заедницата на Југословенските же-
лезници под условите од Одлуката за работата во 
смени со редовно работно време подолго од 8 часови 
дневно и од овој правилник. 

Член 2 
Работата во смени не може изнесува, по 

правило, повеќе од 208 часови ефективна работа 
месечно. 
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Како ефективна работа, во смисла на прет-
ходниот став, се смета работата во текот на сме-
ната на работното место во стопанската органи-
зација, на која е персоналот наполно ангажиран со 
извршување на работата. 

Во одделни видови смени, покрај времето на 
ефективната работа во смисла на претходниот став, 
може да постои време во кое персоналот не е на-
полно ангажиран со ефективна работа. 

Со правилникот за работните односи на прет-
пријатието се определува вкупното траење на ефек-
тивната работа во текот на секој вид смени на 
одделни работни места. 

Член 3 
Должината на редовното работно време во сме-

ните зависи од обемот и тежината на работите, 
од времето во кое и од местото на кое се вршат 
работите, од условите на работата во стопанската 
организација, како и од другите околности што 
се од суштествено влијание врз безбедноста или 
функционирањето на железничкиот сообраќај. 

Член 4 
Ефективната работа во смени може да изнесу-

ва до 12 часови. По исклучок, работата во смени 
може да изнесува и над 12, но не подолго од 18 
часови на работните места каде што поради при-
родата и организацијата на работата персоналот 
не е наполно ангажиран со ефективна работа во 
текот на целата смена. 

Работа во смени до 16 часови може да биде 
воведена на работните места каде што не се пред-
видува прекин на работата за време на траењето 
на смената. 

Работа во смени над 16 до 18 часови може да 
биде вредена само на работните места на кои се-
предвидува прекин на работата од најмалку 2 часа 
во текот на траењето на смената. 

Во смените во кои работата во смисла на ста-
вот 1 од овој член по исклучок трае над 12 часови, 
ефективната работа не може да изнесува повеќе од 
12 часови. 

Член 5 
Работата во смени на возниот и локомотивскиот 

персонал не може да изнесува повеќе од 12 часови. 
Една смена на возниот и локомотивскиот пер-

сонал опфаќа, по правило, работа на еден воз во 
еден правец. 

По исклучок, една смена на возим от и локо-
мотивскиот персонал може да опфати работа на 
повеќе возови во еден или повеќе правци, ако 
вкупното фактично време поминато на овие возо-
ви, со определеното време на подготвително-завр-
шната служба, не изнесува повеќе од 12 часови. 

Член 6 
На возниот и локомотивскиот персонал му се 

засметува во редовно работно време: 
1) сето време од моментот определен за јаву-

вање на служба во почетната станица на возот до 
неговото фактично заминување; 

2) сето фактично време поминато на возот, со 
определеното време на завршната служба; 

3) сето фактично време поминато на режи-па-
тување; 

4) времето поминато во резерва во единицата.^" 
Покрај времето од претходниот став, на маши-

новодач и на огнар му се засметува во редовно 
работно време и: 

Л времето поминато во миење локомотиви vi 
преглед на локомотива^* делови; 

^ 2) времето на престојување во обртни единици 
меѓу предавањето на еден it примањето на друг 
^оз, -кога локомотивскиот персонал не смее да ја 

напушти локомотивата поради тоа што во обртна-
та единица нема посебен персонал за чување на 
локомотивата, и тоа само на машиноводач или на 
огнар. 

Должината на времето од точ. 1 и 2 на прет-
ходниот став ја определува управниот одбор на 
претпријатието. 

Во редовно работно време се засметува и вре-
мето поминато во резерва во единицата, а кое не 
се засметува во траењето на смената. 

Член 7 
Во подготвително-завршната служба му се за-

сметува на возниот персонал времето на примање-
то и предавањето на возот, што се определува за 
секоја станица и за секој вид воз, а на локомотив-
скиот персонал — времето на примањето, распре-
мањето и предавањето на локомотивата или на 
моторната кола, во кое се засметува и времето на 
возењето на локомотивата од ложилницата до во-
зот и обратно. 

За подготвително-завршна служба на возниот 
персонал му се признаваат најмногу 90 минути, а 
на локомотивскиот персонал најмногу 150 минути 
ка ј еден воз. 

Член 8 
Како режи-патување на возниот и локомотив-

скиот персонал се смета патувањето од домицил-
ната станица до станицата на примањето на возот, 
односно од станицата на предавањето на возот до 
домицилната станица или до станицата во која овој 
персонал треба да прими друг воз. 

Како домицилна станица на возниот и локомо-
тивскиот персонал упатен заради замена и ^ п о м а -
гање се подразбира станицата односно ложилни-' 
цата во која е упатен овој персонал заради замена 
и непомагана. 

Член 9 
Работа во смени може да се определи со прекин 

во текот на работното време. 
Како прекин на работата се смета временското 

растојание во кое персоналот во текот на работно-
то време може да го напушти своето работно место. 

Во една смена може, по правило, да се опре-
дели еден прекин на работата. 

Прекин на работата подолг од еден час не се-
смета во работно време. 

Член 10 
Работник што работи во смена не смее да го 

напушти своето работно место додека не добие за-
мена и уредно не ја предаде должноста, ако на од-
носното работно место е предвидено лично смену-
вање. 

Надлежниот орган односно старешината овла-
стен со правилникот за работните односи ца сто-
панската организација е должен во најкраток 
срок, а најдоцна до истекот на половината од опре-
деленото време во наредната смена, да му обезбеди 
на работникот замена, а при редовно работно време 
подолго од 12 часови — најдоцна до истекот на 6 
часови во наредната смена. 

Органот од претходниот став ја поднесува 
Одговорноста ако не ги презел сите потребни мерк** 
за благовремено обезбедување замена на работ-* 
никот. 

Член 11 
На работниците што работат во смени мораде 

им се обезбеди дневен одмор меѓу завршетокот на 
една и почетокот на друга смена. 

Ако работата во смена трае до 12 часови, днев-
ниот одмор изнесува најмалку 12 часови. 
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Ако работата во смена трае 12 или над 12 ча-
сови, дневниот одмор изнесува, по правило, двоен 
број часови поминати на работа во смена, но на ј -
малку: 

1) ка ј извршниот персонал врзан за место во 
единица и ка ј возниот и локомотивекиот персонал 
кога одморот го користи во домицилот — број на ча-
совите на траењето на работата во смена наголе-
мен за 4 часа; 

2) ка ј возниот и локомотивскиот персонал кога 
одморот го користи вон домицилот — 6 часови. 

Член 12 
Ако работата во смена на возниот и локомотив-

скиот персонал од тргнувањето до враќањето во 
домицилот изнесува 12 или помалку од 12 часови 
— на персоналот не му припаѓа одмор вон доми-
цилот. 

Ако работата во смена на возниот и локомо-
тивскиот персонал од тргнувањето до враќањето 
во домицилот изнесува повеќе од 12 часови — на 
персоналот му припаѓа одмор вон домицилот во 
височина на половината од времето што му се при-
знава во редовно работно време. 

Член 13 
Во текот на работниот период од 7 дена на 

персоналот што работи во смени мора да му се 
обезбеди неделен одмор во траење од најмалку 24 
часа непрекинато. 

Во неделен одмор не се засметува дневниот 
одмор меѓу две смени едноподруго. 

На персоналот на замена и испомагање, недел-
ниот одмор му се смета во единицата во која се 
наоѓа на замена и испомагање. 

За работа во смени како ден на неделен одмор 
може да биде определен и друг ден освен недела. 

Член 14 
Часовите поминати на работа по истекот на 

смената во смисла на чл. 4 и 10 на овој правилник, 
се сметаат како прекувремена работа. За овие ча-
сови на работникот му се пресметува личниот до-
ход според тарифниот став или според друг основ, 
наголемен за 50%. 

Член 15 ' 
Ако персоналот што работи во смени не е на-

полно ангажиран со ефективна работа, а вкупното 
работно време во текот на месецот изнесува повеќе 
од 208 часови, со тарифниот правилник на стопан-
ската организација може да се определи личен до-
ход повисок од личниот доход на персоналот што 
работи на такво работно место со редовно работно 
време од 208 часови месечно. 

Член 16 
Со правилникот за работните односи на сто-

панската организација, а согласно со одредбите од 
Одлуката за работата во смени со редовно работно 
време подолго од 8 часови дневно и од овој правил-
ник, ќе се пропише: кој орган е надлежен да го 
определи траењето на смената за одделни работни 
места; кога работното време во смена може да трае 
над 12 часови; дали, во кои единици и на кои ра-
ботни места примопредавањето на должноста и 
колку часа најмногу за секоја смена се признава 
во редовно работно време; работните места на кои 
може да се прикинува работата и траењето на пре-
кинот на работата и слично. 

Член 17 
Одредбите од овој правилник можат на маши-

новодачите, отпратниците на возови, возоводачите 
и преведувачите на коли да се применуваат нај -

долго три години, а на другиот извршен персонал 
— најдолго една година од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 

, Од 1 јануари 1958 година до истекот на сроко-
вите од претходниот. став како часови на преку-
времена работа им се признаваат: 

1) на возниот и локомотивскиот персонал, како 
и на извршниот персонал во единиците ка ј постој-
ните турнуси односно смени кај кои определе-
ниот дневен одмор изнесува двојно или повеќе от-
колку траењето на работата во смената — сите ча-
сови над 208 часови месечно; 

2) ка ј турнусите 18/30 и 24/24 — сите часови 
над 208 часови месечно, и тоа ка ј турнусот 18/30 
сведени со делење со 2, а ка ј турнусот 24/24 со 
делење со 5. 

За часовите признаени како прекувремена ра-
бота во смисла на претходниот став се пресметува 
личниот доход според тарифниот став или друг 
основ, наголемен за 50%. 

Член 18 
Од 1 јануари 1958 година до влегувањето во 

сила на овој правилник на возниот и локомотив-
скиот персонал му се засметува во редовно ра-
ботно време она време што како такво е признаено 
со тарифниот правилник односно со друг пропис до-
несен од страна на железничкото транспортно прет-
пријатие. 

Член 19 
Претпријатијата во состав на Заедницата на 

Југословенските железници се должни најдоцна до 
истекот на сроковите определени во членот 17 став 
1 на овој правилник да организираат работа во 
смени со редовно работно време од 208 часови ме-
сечно. 

По истекот на сроковите споменати во претход-
ниот став секој час работа над 208 часови месечно 
се смета како прекувремена работа. 

Член 20 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 175 

24 февруари 1960 година 
Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић, е. р. 

185. 

Врз основа на членот 11 оддел ITI точка 1 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТЕХНИЧКИ-
ТЕ ПРОПИСИ ЗА ЗАШТИТА НА ВОДОВИТЕ ЗА 

ЕЛЕКТРОВРСКИ ОД ЕЛЕКТРИЧНИ ВОДОВИ 
1. Во Техничките прописи за заштита на водо-

вите за електроврски од електрични водови, што се 
отпечатени во посебно издание на Генералната ди-
рекција на поштите, телеграфите и телефоните, а се 
составен дел од Наредбата за мерките за заштита 
на водовите за електроврски од електрични водови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/51 и 6/52), во точ-
ката 15 став 2 зборовите: „Изолација проводника 
мора бити отпорна према а т м о с ф е р с к а утицајима 
и имати пробој ни напон најмање 2.000 V." се заме-
нуваат со зборовите: „Ако се ради о телефонско?** 
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уводу за једа« телефонски прикључак, изолују се 
проводници телефонског вода. У оба случаја изола-
ција проводника мора бити отпорна према атмо-
ефероким утицајима и мора имати пробојем напон 
најмање 2.000 V." 

2. Точката 19 се менува и гласи: 
„19. Вертикално растојање између најнижег 

елентричног проводника и највишег прово дне га 
електровеза на месту укрштања мора при нај ^ п о -
вољнијим условима (+ 40°П или — 5°Ц са додатим 
оптерећењем од леда и снега) за које је односни вод 
рачунат, да износи најмање: 

а) за електричне водове са номинал-
ним напоном до 250 V према земљи 1,0 м; 

б) за' електричне водове са номинал-
ним напоном изнад 250 V према 
земљи до 1 kV — — — — — — 2.0 м; 

в) за електричне водове са номинал-
ним напоном изнад 1 до 35 kV — — 2 5 м; 

г) за електричне волове са номиналним 
напоном изнад 35 до ИО kV — — 3,0 м; 

д) за електричне водове са номиналним 
напоном изнад 110 до 150 kV — — 3,5 м; 

ђ) за електричне водове са номиналним 
напоном изнад 150 до 220 kV — • — 4,0 м." 

3. Точката 58 се менува и гласи: 
„58. ^компензирана дужина вода електровеза 

је највећи конак укрштања вода (корак укрштања 
вода је растојање измећу два суседна укрсна места 
тога вода). Она се однегује према шеми укрштања 
вода (сл. 5а прилога I) 

Некомпеизирана дужина линије је највећа од 
некомпензираних дужина вода на линији (сл. 5b 
прилога I).4' 

4. Точката 59 се менува и гласи: 
„59. Ако укупна дужина (АВ) деоница прибли-

жавања износи мање од некомпензиране дужине 
(сл. ба прилога I). онда се за прорачун узима ова 
укупна дужина деоница приближавања. 

Ако укупна дужина (АВ) деоница приближава-
ња износи више од некомпензиране дужине, за про-
рачун се узимају само Они делови приближавања 
чије је утицајно дејство највеће а чији је збир ду-
жина једнак ^компензирано! дужини (сл. 6b при-
лога I). Например, за случај претстављен на слици 
6b за прорачун се узима деоница g—h и део а—а* 
деонице а—b, чији је збир пројекција на електрич-
ни вод једнак некомпензираној дужини линије." 

5. Во точката 60 се бришат зборовите: „ ^ к о м -
пензирана дужина телефонеког вода износи осмо-
струку дужину елемената — корака транспозиције 
(напр. за елеменат — корак транепозиције од 5 км 
^компензирана дужина је 40 км, а за елеменат — 
корак од 1 км — 8 км).*", како и забелешката под 
ѕвездичка под текстот. 

6. Точката 67 се менува и гласи: 
„67. Електрични«« водом високе погонске сигур-

ности сматра се вод који испуњава следеће услове: 
а) Ваздушни водови. — Код ових водова димен-

зије и друге карактеристике проводника, стубови, 
пилови, изолатора везе проводника за изолаторе 
и други конструктивни елементи вода треба ха буду 
такви да сви заједно осигуравају довољну отпор-
ност на кидање и стабилност при нај неповољни јим 
приликама којима вод може да буде изложен, на-
рочито кад се ради о преоптерећењу услед ветра, 
леда и дејства температуре. 

Растојања између проводника и масе треба да 
буду таква да и при нај неповољни ј им приликама не 
може доћи до електричен* прескока између про-
водника и масе, не само при нормалним условима 

експлоатацијо него и при унутрашњем пренапону 
мреже. 

Изолатори треба да буду предвиђени за највећа 
механичка напрезања и највише електричне уну-
трашње пренапоне које имају да подносе у експло-
атацији при свим климатским условима који се 
предвиђају као могућни за пределе кроз које про-
лази односни вод. 

Водови који не пролазе кроз области нарочито 
непогодне, са повећаном вероватноћом кварова 
(например, области олуја, области где су водови из-
ложени прљавштини и кондензацији и сл.), сматрају 
се као водови високе погонске сигурности иако 
нису предвиђене мере за смањење вероватноће ква-
рова. 

Поред тога, сматрају се водовима високе погон-
ске сигурности и водови који су снабдевени таквим 
заштитним направама и прекидачима да укупно 
трајање прелаза струје Квара у земљу буде што је 
могуће краће, по могућству испод 0,2 сек., а не пре-
лазећи ни у ком случају 0 5 сек. и остајући, у ве-
ћини случајева, испод 0,2 сек. 

Заштитне направе морају бити одржаване тако 
да у сваком тренутку буду способне за рад. 

б) Подземни каблови. — Подземни каблови за 
пренос енергије високог напона сматрају се кабло-
вима велике погонске сигурности ако су конструи-
сали према најбољим правилима технике и ако у 
погледу отстрањења земљоспоја одговарају усло-
вима под а)." 

7. Точката 91 се брише. 
8. Точката 96 се менува и гласи: 
„98. Разне врсте опасности могу да настану кад 

услед кратке везе наизменична струја, која прола-
зи кроз земљу, индукује у проводницима електтзо-
взза уздужну електромоторну силу преко 430 V 
ефективних." 

9. Во точката 106 во одделот под б) При нор-
малном раду, се брише одредбата под 4 и забеле-
шката под ѕвездичка под текстот. 

10. Во точката 110 во ставот 5 зборовите: „ЗОО 
волти" се заменуваат со: „430 волти". 

7 Во истата точка во ставот 6 зборовите: 

наизменичне компоненте" се заменуваат со зборо-
7 

вите: „наизменична компонента", а зборовите: 
троструке нулте (хомополарне)" — со зборовите: 
„трострука нулта (хомополарна)". 

Во истата точка ставот 7 се брише. 
11. Во точката 111 став 3 зборовите: „од 75.000, 

односно 250.000 када предвиђена ефикасна заштита 
од акустичног удара у слушалицу" се заменуваат 
со: „од 107.500". 

12. Прилогот I отпечатен кон оваа наредба е 
нејзин составен дел,-

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

Бр. 90 
12 март 1960 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. р. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по пред-
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО ФРАНЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО ФРАНЦИЈА 
I 

Се отповикува 
др Радивој Ув алиќ од должноста на извонреден 

и ополпомошен амбасадор на ФНРЈ во Франција. 
II 

Се назначува 
др Дарко Чернеј, досегашен амбасадор во Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, за из-
вонреден и ополномошен амбасадор на Федератив-
на Народна Република Југославија во Франција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
I V 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 8 

15 март 1960 година 
Белград 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 11 од 15 март I960 го-
дина објавуваат: 

Решение за измени на Решението за именување 
претседатели и членови на Комисијата за праша-
њата на личните доходи во стопанството; 

Решение за утврдување на листата на земјодел-
ските стручњаци од која се именува по еден член 
на Комисијата од членот 6 на Законот за искори-
стување на селскостопанското земјиште; 

XI Конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Инвестициониот фонд на НР Хрват-
ска со цел за инвестиции за сместувачки капаци-
тети во туристички места. 

Во бројот 12 од 23 март 1960 година објавуваат: 
Одлука за именување претседател и членови 

на Комисијата за претставки и поплаки; 
Наредба за вонреден лекарски преглед на про-

фесионалните возачи на моторни возила од кате-
горијата „Д"; 

Наредба за определување маржа за промет на 
режан градежен материјал од ела и смрека на го-
лемо; 

Наредба за измени на Наредбата за трајно за-
штитениот дивеч, за дивечот заштитен со ловостој и 
за незаштитениот дивеч; 

Решение за прогласување Центарот за стручно 
оспособување на работниците во селското стопан-

ство во Ооиек за установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
на бившиот народен одбор на околијата Цриквени-
ца бр. 579 од 1. ХП. 1954 за основ ув ање Детско за-
ир епу ва лиште за реконвалесцентни деца „Примор-
ка" во Цриквеница; 

ХП Конкурс за одобрување инвестициони зае-
ми од средствата на Инвестициониот фонд на НР 
Хрватска за помали производни капацитети. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

168. Уредба за дополнение на Уредбата за и -
ек лу нивото право за давање на користе-
ње на становите во кои живеат работници 
и службеници на определени државни 
органи и установи — — — — — — 273 

169. Уредба за измени на Тарифата за дано-
кот на промет — — — — — — — 273 

170. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за Вишото управно училиште за 
внатрешни работи — — — — — — 274 

171. Уредба за измени на Уредбата за поло-
ж а ј о т ^ плати на службениците на про-
светните установи — — — — — — 274 

172. Уредба за измени на Уредбата за поло-
ж а ј ките плати на судиите и јавните об-
винители — — — — — — — — 274 

173. Уредба за посебниот додаток на службе-
ниците на органите на управата на на-
родната одбрана и на службениците што 
работат на работите на народната одбра-
на во другите органи на управата и уста-
нови — — — — — — — — — 275 

174. Одлука за давање дотации за подобрува-
ње на условите за користење на годи-
шниот и другите одмори — — — — 275 

175. Одлука за дополненија на Одлуката за 
определување на највисоките продажни 
цени за одделни производи — — — — 276 

176. Одлука за условите и за начинот за ко-
ристење на средствата со кои федераци-
јата учествува во 1960 година во изград-
бата и опремањето на определени факул-
тети, високи школи и институти — — 276 

177. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени за цел-влакно и вештач-
ка свила — — — — — — — — 277 

178. Одлука за престанок на важењето на Од-
луката за највисоките цени на дрвото на 
пењушка — — — — — — — — 277 

179. Правилник за организацијата и работата 
на Бирото на Сојузниот извршен совет за 
претставки и поплаки — — — — — 277 

180. Наредба за измени и дополненија на Ска-
лите на катастарскиот приход — — — 278 

181. Наредба за измена на Тарифата за на-
плата на жиговината за мерила и драго-
цени метали — — — — — — — 279 

182. Наредба за определување на рудникот за 
јаглен што може да ги формира слободно 
продажните цени на јагленот — — — 279 

183. Наредба за условите за пуштање во про-
мет на цигармњата „Драва" — — — — 279 

184. Правилник за работата во смени со ре-
довно работно време подолго од 8 часови 
дневно во стопанските организации на 

- Заедницата на Југословенските железници 279 
185. Наредба за измени и дополненија на Те-

хничките прописи за заштита на водо-
вите за електроврски од електрични во-
дови — — — — — — — — — 281 
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