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БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XIV 

55. 
Врз основа на членот 152 став 2 точка 3 од З а -

конот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 53/57), сојузниот Д р ж а в е н секретаријат 
за работи на стоковниот промет, во согласност со 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из -
вршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД СТРУ-

КАТА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ 
МЕТАЛИ 
1. Звања 
Член 1 

З а службениците кои во органите на службата 
за контрола на мерки и драгоцени метали вршат 
работи на контрола на Мерки и драгоцени метали, 
постојат следните звања: 

1) жигосуван, 
2) контролор на мерки, 
3) инспектор на контролата на мерки, 
4) виши контролор на мерки, 
5) виши инспектор на контролата на мерки, 
6) метролог. 
З а звањето жигосуван потребна е н и ж а стручна 

спрема, за звањата контролор на мерки и инспек-
тор на контролата на мерки — средна стручна спре-
ма, за звањата виши контролор на мерки и виши 
инспектор на контролата на мерки — виша струч-
на спрема и за звањето метролог — висока струч-
на спрема. 

Звањето од точката 1 на првиот став е звање од, 
четврта група, звањата од точ. 2 и 3 — од трета 
група, звањата од точ. 4 и 5 — од втора група, а 
звањето од точката 6 — од прва група. 

Член 2 
Звањата од членот 1 на овој правилник се ра -

споредуваат во следните платни разреди: 
Звање Платен разред 
1) жигосувач — — — — — XIX до X I I 
2) контролор на мерки — — — XV „ XI I 
3) инспектор на контролата на 

мерки — — — — — — XI „ XII I 
4) виши контролор на мерки — XII I „ X 
5) виши инспектор на контролата 

на мерки — — — — — — IX „ VI 
6) метролог — — — — — — XI „ V 
Службеници во звањето жигосувач што имаат 

два класа соодветна средна школа се распореду-
ваат; почнувајќи од XVIII платен разред. 

Во завршните платни разреди на звањата кон-
тролор на мерки/ виши контролор на мерки и во 
I X платен разред на звањето метро лог постојат по 
четири- периодски покачувања, а во завршните 
платни разреди на звањата жигосувач, инспектор 
иа контролата на мерки, виши инспектор на кон-
тролата на мерки и метролог — по две псриодски 
покачувања. 

Член 3 
За унапредување на контролорот на мерки во 

звањето инспектор на контролата на мерки, на ви -
шиот контролор на мерки во звањето виши инспек-

тор на контролата на мерки, как*) и на метрологот 
во VIII платен разред, в а ж а т соодветните одредби 
од Законот за јавните службеници за унапредува-
њето на приставом во звањето референт од трета 
група, на референтот од втора група во звањето 
виши референт од втора група и на референтот од 
прва група во звањето виши референт од прва 
група. 

За унапредување на метрологот во звањето со-
ветник в а ж а т соодветните одредби од Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на државната управа. 

Член 4 
За службениците што работат на работите на 

контрола на мерки и драгоцени метали важат во 
сб друго одредбите од Законот за јавните службе-
ници што се однесуваат на службениците на др-
жавната управа. 

2. Преодни и завршни одредби 
Член 5 

Затечените службеници-курсисти за звањето 
жигосувач, по завршениот курс и положениот за -
вршен испит добиваат звање жигосувач. 

Службениците што се затекнале во звањето ж и -
госуван, ако имаат прво периодско покачување од 
XIV платен разред — добиваат XIII платен разред. 
Времето поминато со досегашното периодско пока-
чување се смета за добивање XII платен разред. 

Член 6 
Службениците што се затекнале во звањето 

надзорник на контролата на мерки, добиваат звање 
инспектор на контролата на мерки. 

Службениците што се затекнале во звањето 
котролор на мерки односно надзорник на контро-
лата на мерки, ако имаат виша школа од технички, 
технолошки, хемиски или математичко-физички 
правец, добиваат звање виши контролор на мерки 
односно виши инспектор на контролата на мерки и 
се распоредуваат во платните разреди сообразно со 
членот 399 став 5 од Законот за јавните службеници. 

Службениците што се затекнале во звањето и к -
жељер-метролог, добиваат звање метро лог. Одре,??-
бата на членот 399 став 2 од Законот за јавните 
службеници се применува и на овие службеници. 

Член 7 
Во поглед на исправката на преведувањето, ќе 

се применат одредбите од чл. 425 и 426 од Законот 
за јавните службеници. 

Член 8 
Од 1 јануари 1958 година престанува да важи. 

Правилникот за звањата и платите на службени-
ците на контролата на мерки и драгоцени метали 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/52>. 

Член 9 
ОБОЈ правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 8468 
14 јануари 1958 година 

Белград 
Д р ж а в е н * секретар 

за работи на стоковниот промет, 
др Марјан Вредел., е. р. 
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56. 
Врз основа на членот 52 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/57), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д В А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ ОД ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТА-
ЦИИ ОД ПРИДОНЕСИТЕ ОД ТИЕ ДОХОДИ ЗА 

ПРВОТО ТРИМЕСЕЧЈЕ ОД 1958 ГОДИНА 
1. Личните доходи на работниците на стопан-

ските организации и на другите организации што 
личните доходи ги пресметуваат и ги исплатуваат 
како стопански организации, ќе се исплатуваат во 
вид на аконтации, според одредбите од оваа наредба. 

Аконтациите од личните доходи според прет-
ходниот став ќе се исплатуваат од 1 јануари 1958 
година се додека не се изврши п р е с м е т у в а њ е на 
досегашните лични доходи (на платите, додатоците 
и издатоците што се признаваат како плати) во но-
ви износи во смисла на одредбите од чл. 43—45 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците, а најдоцна до крајот на март 
1958 година. 

2. Аконтациите од личните доходи според прет-
ходната точка ќе се исплатуваат во износите утвр-
дени според т а р и ф и т е ставови или други основи 
од тарифниот правилник на стопанската органи-
зација кој бил во сила на 31 декември 1957 година, 
пресметани по време односно по ефект, и тоа: 

1) во стопанските организации што во 1957 го-
дина вршеле расподелба на вкупниот приход со 
утврдување на добивката и во селскостопанските 
дејности на селскостопанските организации, на оп-
штите земјоделските задруги и на специјализира-
ните земјоделски задруги 'што го расподелуваат 
вкупниот приход како општи земјоделски задруги 
— врз основа на нето износот на тарифните ставо-
ви односно врз . основа на нето износот по други 
основи од тарифниот правилник или според дого-
ворите; 

2) во стопанските организации и задругите што 
во 1957 година вршеле расподелба на вкупниот при-
ход со утврдување на доходот, освен во селскосто-
панските дејности на селскостопанските организа-
ции и на општите земјоделски задруги — врз основа 
на бруто износот на тарифните ставови односно врз 
основа на бруто износот по други основи од та -
рифниот правилник или според договорите. 

Стопанските организации од претходниот став 
под 2 можат да вршат исплати на аконтации од 
личните доходи како и стопанските организации 
под 1 ако се во можност за сите работници и слу-
жбеници да вршат пресметување на личните до-
ходи во означеното време врз основа на нето изно-
сите на тарифните ставови или по други основи од 
тарифниот правилник по кои во 1957 година е из-
вршено пресметнување во бруто износи. 

3. Теренските додатоци и надоместоците за о-
ДЕоен живот ќе се исплатуваат во времето од точ-
ката 1 на оваа наредба во нето износи во сите сто-
пански организации (точка 2 под 1 и 2). 

4. Наградите на учениците во стопанството и 
другите издатоци исплатувани во 1957 година на 
товар на средствата за плати односно на товар на 
личните доходи, како и издатоците исплатувани во 
1Р37 година како законски обврски од добивката, 
г с о д о п и с и т е што важат од 1 јануари 1958 
година е определено да се исплатуваат на товар 

средствата наменети за лични доходи на работ-
ниците и кои се изземени од пресметувањето на 
придонесите, ќе се исплатуваат во нето износи на 
начинот на кој се исплатувани во 1957 година. 

5. Приватните работодавци ќе ги исплатуваат 
аконтациите на платите за времето од точката 1 на 
оваа наредба во височина на нето износите на пла -
тите кои на работниците им припаѓаат според ко-
лективниот или индивидуалниот договор. 

в. Исплатителите на платите и на личните до-
ходи што според претходните точки од оваа н а -
редба се должни да ги исплатуваат аконтациите од 
платите и личните доходи во нето износи во сми-
сла на точката 2 под \ и точ. 3 и 5 од оваа наредба, 
се должни на исплатените износи на платите и 
личните доходи да ги пресметаат и да ги уплатат 
аконтациите од придонесите, и тоа: 

1) придонес за буџетите — — — 18%; 
2) придонес за социјално осигурување 35%; 
3) придонес за станбена изградба — 10%. 
По исклучок од одредбите, на ^претходниот став, 

селскостопанските организации и општите земјо^ 
делски задруги ќе ги пресметаат аконтациите од 
наведените придонеси на нето износи на личните 
доходи остварени со работа во селскостопански 
дејности, 'освен теренските додатоци и надоместо-
ците за одвоен живот, и тоа: 

1) придонес за буџетите — — — 4%; 
2) придонес за социјално осигурување 26%; 
3) придонес за станбена изградба — 3%. 
Селанските работни задруги ќе ги пресметаат 

на нето износи на личните доходи на своите чле -
нови само аконтациите од придонесот за буџетите 
во височина од 4%, а на нето износи на личните 
доходи на лицата во работен однос ќе ги пресметаат 
аконтациите од сите придонеси од личниот доход 
како и другите селскостопански организации. 

Аконтации од придонесите според претходните 
ставови нема да се пресметуваат на оние износи на 
личните доходи што не им подлежат на тие придо-
неси во 1958 година. 

Аконтации од придонесите според претходните 
ставови нема да се пресметуваат индивидуално на 
износите на платите (личните доходи) што им се 
исплатени на одделни работници и службеници, 
туку ќе се пресметуваат на вкупниот износ на пла -
тите (личните доходи) исплатени на сите работници 
и службеници запослени к а ј еден исплатител. 

Исплатителите на личните доходи што ги испла-
туваат" аконтациите од личните доходи во бруто 
износи во смисла на точката 2 под 2 од оваа наред-
ба, ќе ги уплатат како аконтации од придонесот за 
буџетите и од другите придонеси од личниот доход 
износите на тие придонеси утврдени според про-
писите според кои овие биле пресметувани во 1957 
година. 

7. При подигањето од банката на готовина за 
исплата на личните доходи исплатителот е должен 
истовремено да ги пресмета и да ги уплати со-
одветните износи на придонесите според одредбите 
од оваа наредба. 

Ако исплатителот на личните доходи не го води 
своето финансиско работење преку банката, тој е 
должен пресметаните износи на аконтациите од 
придонесите да ги уплати во срок од седум дена од 
денот на исплатата на личните доходи, односно н а 
аконтациите од личните доходи. 

8. Исплатителите на личните доходи се должни 
по извршеното пресметнување на досегашните т а р и ф -
ни ставови односно договорените износи на личните 
доходи во нови износи што и одговараат на височи-
ната на бруто износите според прописите што ва -
ж а т од 1 јануари 1958 година, да ги пресметаат 
личните доходи во фактички бруто износи што им 
припаѓаат на одделни работници за времето за кое 
им се исплатени аконтации од тие доходи според 
одредбите на оваа наредба и на пресметаните бру-
то износи на личните доходи да ги пресметаат со-
одветните износи на придонесот за буџетите, на 
придонесот за социјално осигурување и на придо-
несот за станбена изградба. Разликите меѓу нето 
износите утврдени потем оваа пресметка и нето 
износите исплатени на одделни работници како 
аконтации во смисла на одредбите од оваа наредба, 
ќе се наплатат од работниците односно ќе им се 
исплатат ако износите на аконтациите им биле 
помали. 

Исплатителите на личните доходи се должни пре-
сметувањето според претходниот став да го извр-
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шат <во срок од 30 дена од денот на извршеното 
пресметување на досегашните во нови (бруто) износи 
на личните доходи врз основа на кои од банката 
првпат се подигнати средствата за исплата на лич-
ните доходи во нови износи, а најдоцна до крајот, 
на-Ј&рил 1958 година. 

Ако при пресметувањето на придонесите од 
личниот доход според претходните ставови од оваа 
точка се утврди дека стопанската организација 
платила во вид на аконтација помалку« или повеќе 
придонес5 отколку што пресметала според претход-
ните ставови, таа е должна помалку платениот изт 
нос да го, уплати во срокот од претходниот став, 
а повеќе платениот износ ќе и се врати на нејзино 
барање или ќе се засмета во отплата на износите 
што подоцна стасуваат за уплата-

9. Од личните доходи според членот 19 од За-
конот за придонесот за буџетите "од личниот доход 
на работниците се пресметува, се издвојува и се 
уплатува придонесот за буџетите од личниот доход 
по нормите од членот 22 на споменатиот закон при 
исплатата на такви лични доходи конечно односно 
во аконтации во случаите од членот 19 став 2 во 
врска со членот 25 од споменатиот закон (кога по 
еден договор или по повеќе договори за една работа 
исплатите на личните доходи се вршат во тек на 
два или повеќе месеци), а пресметувањето и упла-
тувањето на придонесите' за социјално осигурување 
и за станбена изградба — според прописите за тие 
придонеси. 

Ако се во прашање лични доходи од членот 50 
став 1 на споменатиот закон (по договорите од 1957 
година по кои се вршени исплатите и во 1957 го-
дина), пресметувањето, издвојувањето и уплатува-
њето на придонесите од личниот доход ќе се врши 
според прописите од 1957 година. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува oft 1 јануари 1958 година, како ден од 
кога почнал да се применува Законот за придоне-
сот за буџетите од личниот доход на работниците. 

Бр. 12-4739/1 
24 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар за 

работи на финансиите, 
Авдо Хумо, А р. 

57. 
Врз основа на точката 4 став 4 од Одлуката за 

расло делба на вкупниот приход на претпријатијата 
за прикажување на филмови („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/57), во согласност со Секретаријатот 
за просвета и култура на Сојузниот извршен совет, 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДОМАШНИОТ 
ФИЛМ, ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОСНОВИТЕ ЗА РА-
СПОДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД ТОЈ ПРИДО-
НЕС И ЗА РАСПОРЕДОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛ-

МОВИ 
I. Стопанските и задружните организации чија 

дејност е прикажување на филмови, како и уста-
новите и општествените организации што прика-
жуваат филмови и од продажбата на влезни би-
лети остваруваат приходи (во натамошниот текст: 
претпријатијата за прикажување на филмови), се 
должни придонесот за унапредување на домашниот 
филм да го уплатуваат по нормите определени во 
точ. 2 и 3 од Одлуката за расподелба на вкупниот 
приход на претпријатијата за прикажување на 
филмови. 

Претпријатијата за прикажување на филмови 
на кои прикажувањето на филмови им спаѓа во 
редовната дејност, должни се најдоцна до петтиот 

ден секој месец да уплатуваат за изминатиот месец 
аконтација на придонесот за унапредување на до-
машниот филм. Аконтацијата ќе се уплатува по 
нормата што му одговара на годишниот износ на 
прометот постигнат до претходната година. Новите 
претпријатија за прикажување на филмови пла-
ќаат аконтација во текот на првата година по нор-
мата што му одговара на годишниот промет со 80% 
користење капацитетот за предвидениот број прет-
стави. Привремената норма ја утврдува општин-
ската управа за приходи надлежна за седиштето 
на претпријатието. Конечното пресметување на 
придонесот се врши-до крајот на јануари следната 
година по нормата што му одговара на вкупниот 
промет остварен во изминатата година. 

Другите приредувачи на претстави на кои при-
кажувањето на филмови не им спаѓа во редовната 
дејност придонесот на остварениот промет го пла-
ќаат по нормата определена во точката 3 од споме-
натата одлука во срок од пет дена по истекот на 
секој месец — за изминатиот месец. 

II. Придонесот за унапредување на домашниот 
филм претпријатијата за прикажување на дома-
шни филмови се должни да го уплатуваат на по-
себна сметка ка ј Народната банка. 

Средствата уплатени на сметката од претход-
ниот став Народната банка ги распределува така 
што издвојува: 

1) 15% за Југословенскиот црвен крст; 
2) 55% за унапредување на домашниот игран 

филм; 
3) 30% за унапредување на домашниот кратко-

метражен филм. 
ТИ. Средствата определени за унапредување на 

домашниот игран филм Народната банка ги распре-
делува, во текот на I тримесечје секоја година, на 
претпријатијата за снимање на филмови според 
прометот што во изминатата година е остварен со 
прикажување на домашни играни филмови во зе-
мјата и во странство, и тоа така секое од тие прет-
пријатија да добие дел од средствата што му е сра-
змерен на прометот остварен во изминатата година 
со прикажување на домашните играни филмови 
што ги произвело тоа. 

Како основ за распределување на средствата 
од претходниот Став служи извештајот од Здру-
жението на филмските производители на Југосла-
вија за остварениот промет на домашни играни 
филмови во изминатата година, и тоа по претпри-
јатијата за снимање на филмови што ги произвеле 
тие домашни филмови. 

Како промет остварен со прикажување на до-
машни играни филмови во земјата, што во смисла 
на претходните два става влегува во основот за 
распоред на средствата за унапредување на дома-
шниот игран филм, се подразбира бруто приходот 
што претпријатијата за прикажување на филмови 
го оствариле со прикажување на домашни играни 
филмови во изминатата година. Овој бруто приход 
на претпријатијата за прикажување на филмови 
го утврдува Здружението на филмските произво-
дители, на Југославија врз основа на податоците 
од претпријатијата за промет на филмови за про-
метот на домашни играни филмови што преку нив 
се ставени во експлоатација и врз основа на пода-
тоците од претпријатијата за снимање на филмови 
за прометот на домашни играни филмови што ги 
ставиле тие самите во експлоатација. 

Претпријатијата за промет на филмови одно-
сно претпријатијата за снимање на филмови се 
должни податоците за прометот на домашни игра-
ни филмови во изминатата година што преку нив 
се ставени во експлоатација односно што тие са-
мите ги ставиле во експлоатација, да му ги доста-
ват на Здружението на филмските производители 
на Југославија најдоцна до 15 јануари наредната 
година. 

Како прометот остварен со прикажување на 
домашни играни филмови во странство, кој во сми-
сла на ст. 1 и 2 од оваа точка влегува во основот 
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за распоред на средствата за унапредување на до-
машниот филм, се подразбира: 

1) прометот остварен во изминатата година со 
продажба на домашни играни филмови во стран-
ство. Износот на овој промет го утврдува Здруже-
нието на филмските производители на Југославија 
врз основа на девизите внесени во изминатата го-
дина, што претпријатијата за снимање на филмови 
ги оствариле со продажба на домашни играни фил-
мови во странство. Внесените девизи при тоа се 
пресметуваат исклучително (само заради утврду-
вање на основот за расподелба на средствата за 
унапредување на домашниот игран .филм) според 
званичниот курс; , 

2) прометот остварен во изминатата година со 
размена на домашни играни филмови за странски 
играни филмови. Износот на овој промет го утвр-
дува Здружението на филмските производители на 
Југославија врз обнова на договорот за размена на 
играни филмови, пресметувајќи ја договорената 
вредност во девизи според званичниот курс. При 
утврдувањето на износот на овој промет се земаат 
предвид само договорите за размена на играни 
филмови врз основа на кои во изминатата година 
е извршен извоз и увоз на домашни и странски 
играни филмови. Претпријатијата за снимање на 
филмови се должни податоците за пресметката на 
девизите остварени со поодажба односно со разме-
на на домашни играни филмови во изминатата го-
дина во смисла на претходниот став да му ги до-
стават на Здружението на Филмските производи-
тели на југославија најдоцна до 15 јануари наред-
ната година. 

IV. Во прометот остварен во изминатата година 
со прикажување на домашни филмови во'.земјата 
и во странство се засметува само прометот оства-
рен со прикажување на домашни играни филмови 
што од, страна на" комисијата надлежна за преглед 
на филмови се одобрени за јавно прикажување по 
1 јануари 1956 година. 

Прометот остварен со прикажување на фил-
мови - произведени во копродукција на домашни 
Производители, се дели меѓу тие производители 
соазмерно со нивното учество во производството 
утврдено со договор. 

Прометот остварен со прикажување на игран 
фи^м што претпријатијата за снимање на филмо-
ви го произвеле во копродукција со странски про-
изводители, не се засметува во основот за распо-
д е л у в а средствата за унапредување на домашниот 
игран филм. 

V. Средствата за унапредување на домашниот 
краткометражен филм Народната банка ги распо-
редува во I тримесечје секоја година на 'претпри-
јатијата за снимање на филмови на следниот 
начин: 

1) 70% од тие средства распоредува на прет-
пријатијата за снимање на филмови, според про-
метот што во изминатата година е остварен со при-
кажување на домашни краткометражни филмови 
во земјата, со тоа што под овој промет се подра-
збира просечниот промет остварен со прикажување 
на домашни краткометражни филмови што од 
страна на комисијата надлежна за преглед на фил-
мови се одобрени за јавно прикажување по 1 јану-
ари 1956 година. Притоа просечниот промет се пре-
сметува посебно за црнобел краткометражен филм, 
посебно за. краткометражен филм во боја и посеб-
но за краткометражен цртан филм. 

Како основ за распоредување на овие средства 
служи извештајот од Здружението на филмските 
производители на Југославија за прометот оства-
рен со прикажување на домашни краткометражни 
филмови, и тоа по претпријатијата за снимање на 
филмови што ги произвеле тие домашни кратко-
метражни филмови. 

Просечниот промет остварен со прикажува-
ње на домашни краткометражни филмови го 
утврдува Здружението на филмските производите-

ли на Југославија врз основа на договорот за ку -
попродажба на домашни краткометражни филмови 
склучени во изминатата година меѓу претпријати-
јата за промет на филмови и претпријатијата за 
снимање на филмови што ги произвеле тие ф и л -
мови; 

2) 10% од тие средства служат за доделување 
награди на претпријатијата за снимање на филмо-
ви за најдобри краткометражни филмови произве-
дени во изминатата година. 

Условите што треба да ги исполнат одделни 
краткометражни филмови за да можат претприја-
тијата за снимање на филмови што ги произвеле да 
добијат награда, и постапката за доделување на 
овие награди ќе се пропише со посебен правилник, 
што го донесува Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет по предлог од 
Здружението на филмските производители на Ј у -
гославија; 

3) 20% од овие средства се распределуваат на 
претпријатијата за снимање на филмови што до-
биле награди за најдобри краткометражни филмо-
ви произведени во изминатата година, и тоа така 
секое од тие претпријатија да добие дел од сред-
ствата што им е сразмерен на просечните производ-
ни трошоци на производството на наградените крат-
кометражни филмови. 

VI. Како краткометражни филмови во смисла 
на оваа наредба не се сметаат рекламните филмови 
и филмовите работени по порачка од установи, сто-
пански комори, сојузи на стопанските комори и од 
стопански, задружни и општествени организации. 

VII. Извештаите за прометот остварен со при-
кажување на домашни играни филмови и за про-
метот остварен со прикажување на домашни крат-
кометражни филмови Здружението на филмските 
производители на Југославија е должно да и ги до-
стави на Народната банка -секоја година до 31-ја-
нуари. 

VIII. Средствата од точ. ITI и V од оваа Наред-
ба, вклучувајќи ги тука и средствата на наградите 
за најдобри краткометражни филмови, претприја-
тијата за 'снимање на филмови можат да ги употре-
бат за покритие на негативните разлики меѓу цена-
та на чинењето и продажната цена на филмовите 
што ќе ги произведат во текот на истата година. 

По покритие на негативните разлики од прет-
ходниот став, претпријатијата за снимање на ф и л -
мови можат 1%, од вкупниот износ на средствата 
примени од придонесот за унапредување на дома-
шниот филм да употребат и за давање премии на 
својот работен колектив за поголемо и поквалитет-
но производство на филмови, како и за намалување 
трошоците на производството. 

Делот од средствата од точ. ITI и V од оваа на-
редба што ќе им остане по покритието на негатив-
ните разлики од ставот 1 на оваа точка и по издво-
јувањето на определениот дел за давање премија 
од претходниот став, претпријатијата за снимање на 
филмови можат да го употребат само за финанси-
рање на своето производство во_ наредната година, 

IX. "Управниот одбор на Здружението на филм-
ските производители на Југославија може да одлу-
чи од средствата што во смисла на точката III од 
оваа наредба им се доделени на претпријатијата за 
снимање на филмови, пред да се покријат негатив-
ните разлики и пред да се издвои определен дел за 
давање премии од претходната точка, да, се издвои 
определен дел за доделување награди на претпри-
јатијата за снимање на филмови за најдобри про-
изведени играни филмови во текот на годината. 

Височината на средствата што во смисла на 
претходниот став можат да се издвојат за награду-
вање на претпријатија за снимање на филмови за 
најдобри произведени играни филмови во текот на 
годината, начинот на доделување на тие награди, 
како и височината на наградите што можат да се 
доделат, ги определува управниот одбор на Здру-
жението на филмските производители на Југос ла-
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рија во согласност со Секретаријатот за просвета 
и култура ца Сојузниот извршен совет. 

X. Прегорија™ј ата за снимање на филмови мо-
жат доделената награда од претходната точка да ја 
употребат за покритие на негативните разлики 
меѓу цената на чинењето и продажната цена на 
филмовите што ќе ги произведат во текот на истата 
година и за финансирање на своето производство 
на филмови во наредната година. 

XI. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ" . 

12-бр. 176/1 
6 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

58. 
Врз основа на членот 49 став 2 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), во спогодба 
бо сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ СТОПАН-
СКИ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ПЛАЌААТ ПРИДО-
НЕС ОД ДОХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗА-
КОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Придонесот од доходот по нормите опреде-

лени во членот 49 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации го плаќаат 
трговските претпријатија на големо, трговските 
претпријатија на мало и трговските дуќани (во на-
тамошниот текст: трговските организации), и тоа: 

а) трговските организации што претежно се 
занимаваат со промет на производи од една или од 
повеќе следни трговски струки: „добиток и храна 
за д(55иток"; „месо и преработки од месо"; „жито 
и мелнички преработки"; „семенска стока"; „дели-
к а т е с и производи"; „зеленчук, овошје и прера-
ботки од зеленчук и овошје"; „млеко и млечни про-
извод и"; „леб и печиво"; „риба"; „живина, јајца, 
пердув и дивеч"; 

б) трговските организации што се занимаваат 
со промет на стоки од трговската струка „прехран-
бени продукти и предмети за домашни потреби", 
под усло^ претежно да се занимаваат со промет 
на прехранбени продукти. 

2. Се смета дека трговска организација прете-
жно се занимава со промет на производи од тргов-
ските струки поброени во точката 1 под а) од оваа 
наредба, ако прометот на тие производи преминува 
50% од вкупниот промет на трговската организа-
ција остварен во 1958 година. 

Се смета дека трговската организација од точ-
ката 1 под б) на оваа наредба претежно се зани-
мава со промет на прехранбени продукти, ако 
прометот на тие продукти надминува 50% од вкуп-
ниот промет на трговската организација остварен 
во 1958 година. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат како на трговските организации регистрирани 
само за една или повеќе трговски струки од точ-
ката 1 на оваа наредба, така и на трговските орга-
низации регистрирани и за една или за повеќе 
други трговски струки покрај струките од точката 
1 на оваа наредба. 

3. Уплатата на аконтациите на придонесот од 
доходот пресметан со примене* на нормите според 
членот 49 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации ја вршат оние трговски 
организации кои според остварениот промет во 1957 
година ги исполниле условите од точката 2 на оваа 
наредба. 

Конечното пресметување и уплатување на при-! 
донесот од доходот по нормите во смисла на прет-
ходниот став го вршат оние трговски организации 
коп според завршната сметка за 1958 година ги 
исполнуваат условите од точката 2 на оваа наредба. 

4. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и 
на продавниците на производител ски претпријати-
ја, на селскостопански организации, на општи зем-
јоделски задруги и на деловни сојузи на земјодел-
ските задруги — ако ги исполнуваат условите од 
точ. 1 и 2 на оваа наредба и ако самостојно го 
утврдуваат доходот и имаат самостојни фондови 
формирани од нивниот чист приход. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден од 
кога започнал да се применува Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

Бр. 685 
29 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на стоковниот промет, 
Марјан Вредел., е. р." 

59. 
Врз основа на членот 156 став 4 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57 и 54/57), со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот 
промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ МЕЃУ ТРГОВ-
СКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРОМЕТ НА СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА МАЛО И 
ПРОДАВНИЦИТЕ СО ВНАТРЕШНА ПАУШАЛНА 

ПРЕСМЕТКА 
1. Трговското претпријатије за промет на сел-

скостопански производи на мало (во натамошниот 
текст: трговското претпријатие) што во свој состав 
има продавница со внатрешна паушална пресмет-
ка, е должно на таа продавница да и даде потребни 
основни и обртни средства. 

Основните и обртните средства од претходниот 
став се определуваат со договор склучен во смисла 
на чл. 15 и 15а од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани меѓу тргов-
ското претпријатие и продавницата со внатрешна 
паушална пресметка. 

Продавницата со в^атрецша паушалну пресмет-
ка нема право на располагање со основните сред-
ства. 

Оортните средства од ставот 1 на оваа точка 
се состојат од стоки, ситен инвентар, амбалажа и 
готози пари во височина на благајничкиот макси-
мум. 

2. Продавницата со внатрешна паушална пре-
сметка, по правило, набавува стоки од трговското 
претпријатие. По исклучок, со договорот може да се 
предвиди во кои случаи и До која сума продавни-
цата со внатрешна паушална пресметка има право 
да набавува стоки од1 други стопански организации, 
како и на други начини (на пазари на големо и др.)* 

3. Продавницата со внатрешна паушална пре-
сметаа има право да го одбие приемот на стоките 
набавени од трговското претпријатие, ако тие стоки 
не им одговараат на квалитетот и на другите усло-
ви од порачката. 

Начинот и сроковите за рекламација во врска 
со приемот на стоки се определуваат со договорот. 

4. Продавницата со внатрешна паушална пре-
сметка е должна да води посебна евиденција (кни-
га) за набавените стоки. 

Кои податоци треба да содржи евиденцијата за 
набавените стоки и начинот за водење на таа еви-
денција се определува со договорот. 
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5. Ако трговското претпријатие на продавница-
та со внатрешна паушална пресметка и ги опреде-
лува продажните, цени на стоките или начинот на 
формирање на тие цени, со договорот можат да се 
предвидат случаите во кои продавницата со вна-
трешна паушална пресметка може да ги менува 
продажните цени. 

Ако продавницата со внатрешна паушална пре-
сметка самостојно ги определува продажните цени 
на стоките, со договорот ќе се предвиди правото на 
претпријатието да ги определи највисоките прода-
жни цени над кои продавницата не смее да ги про-
дава стоките 

6. Продавницата со внатрешна паушална пре-
сметка не може да има посебна жиро сметка. 

7. Со договорот, покрај правата и должностите 
определени во точката 1 став 2, точ. 2, 3, 4 и 5 од 
оваа наредба, мораат да се предвидат и: 

1) височината, времето и начинот на плаќање 
на паушалниот износ (падагалниот износ може да 
биде изразен во процент од прометот или во апсо-
лутен износ по единица мерка); 

2) трошоците и обврските на продавницата што 
се засметуваат во паушалниот износ (маржата); 

3) начинот и времето за вршење на порачка, 
како и начинот на пресметување и времето за пла-
ќање на стоките; 

4) начинот на плаќање на оние стоки што про-
давницата ги набавува од други стопански органи-
зации односно на други начини; 

5) случаите во кои продавницата има право по 
пат на вирман да nivf продава стоки на потрошува-
чите на големо; 

6) случаите кога трговското претпријатие ги 
поднесува загубите настанати во работењето на про-
давницата. 

8. Трговското претпријатие има право да врши 
контрола над работењето на продавницата со вна-
трешна паушална пресметка. Оваа контрола тргов-
ското претпријатие ја врши преку свои определени 
службеници. 

9. Продавниците со внатрешна паушална пре-
сметка, во смисла на членот 156 став 1 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани, самостојно располагаат со остатокот од до-
ходот и тој дел од доходот не влегува во основица-
та за пресметување на придонесите од личниот до-
ход на работниците и на другите придонеси (при-
донес за социјално осигурз^вање и придонес за стан-
бена изградба). 

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

Бр. 686 
29 јануари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

60. 
Врз основа на ставот 3 одделот 2 главата XXV 

на Сојузниот општествен план за 1958 година, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите, Комитетот за надворешна 
трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОЦЕНТОТ ДО КОЈ 
ОПРЕДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ МО-
ЖАТ ДА ГИ КОРИСТАТ СРЕДСТВАТА НА АМОР-
ТИЗАЦИЈАТА ЗА ПЛАКАЊЕ НА УВЕЗЕНИТЕ 

СТОКИ И УСЛУГИ ВО ВРСКА СО 
ИНВЕСТИЦИИТЕ 

I. Процентот до кој стопанските организации 
можат, во смисла на ставот 1 од одделот 2 главата 

XXV на Сојузниот општествен план за 1958 година, 
да ги користат средствата на амортизацијата за 
плаќање на увезените стоки и услуги во врска со 
инвестициите, изнесува: 

1) за рудниците и топилниците на мета-
лургијата, за претпријатијата на луките и 
складовите, за селскостопанските имоти и 
земјоделските задруги — — — — — — 20% 

2) за претпријатијата на речниот тран-
спорт — — — — — — — — — — 25% 

3) за термоелектраните, за рудниците на 
јаглен, за фабриките на шеќер, за претприја-
тијата на графичката индустрија, за новин-
ските и издавачките претпријатија што имаат 
графички погони, за претпријатијата на филм-
ската индустрија и за претпријатијата на пат-
ниот сообраќај — — — — — — — — 30% 

4) за фармацеутско-хемиските претприја-
тија — — — — — — — — — — — 35% 

5) за претпријатијата за производство (ек-
сплоатација) на нафта, за претпријатијата за 
геолошки, геофизички и рударски истражу-
вања и за претпријатијата на воздушниот 
сообраќај — — — — — — — — — 50% 

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за утврдување про-
центот, до кој определените стопански организации 
можат да ги користат средствата од амортизацио-
ниот фонд за купување странска опрема и инве-
стициони материјали и за плаќање на странски 
услуги во врска со инвестициите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/57). 

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

П. бр. 509 
25 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

61. 
Врз основа на членот 15 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/55 и 23/56), во врска со членот 7 оддел I став А 
под а) точка 3 алинеја 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/56), Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ПРОДАВАЊЕ НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА НА 

ОДДЕЛНИТЕ СОСТАНОЦИ НА ДЕВИЗНОТО 
ПРЕСМЕТКОВНО МЕСТО 

Во Одлуката за продавање на девизните сред-
ства на одделните состаноци на девизното пресмет-
ковно место („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54 и 
42/56) се вршат измени и дополненија, така што 
нејзиниот пречистен текст да гласи: 

НАРЕДБА 
з а п р о д а в а њ е на странски с р е д с т в а з а п л а -
ќање з а п о д м и р у в а њ е на основните п о т р е б и 

на р е п р о д у к ц и ј а т а и на л и ч н а т а 
п о т р о ш у в а ч к а 

1. Странските средства за плаќање определени 
за подмирување на основните потреби на репро-
дукцијата и на личната потрошувачка Комитетот 
за надворешна трговија повремено ги распределува 
на поединечни намерни за кои овие средства можат 
да се употребат. Распределувањето го врши Коми-
тетот за надворешна- трговија со согласност од со-
јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
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спите, а по прибавено мислење од државните секре-
т а р и ј а т односно од секретаријатите на Сојузниот 
извршен совет во чиј делокруг спаѓа односната 
стоганска гранка. 

2. Странските средства за плаќање за подмиру-
вање на основните потреби на репродукцијата и на 
личната потрошувачка, распределени на начинот 
од претходната точка, ќе им ги продава Народната 
банка на посебни состаноци на девизното пресмет-
ковно место на стопанските организации што ќе ги 
користат за наведените намени, и тоа било во оддел-
ни видови на странски средства за плаќање, било 
во девизни динари. 

Ако стопанските организации се спогодат за 
износите на странски средства за плаќање што На-
родната банка на Некоја од нив ќе им ги продаде, 
продажбата на одделни видови странски средства 
за плаќање ќе се врши по пресметковниот курс 
што важи на денот на продажбата, а продажбата 
на девизни динари по двојниот званичен курс. 

Ако стопанските организации не се спогодат за 
износите на странски средства за плаќање што На-
родната банка на секоја од нив требало да им ги 
продаде, продажбата ќе се врши по слободно фор-
мираните курсеви, кои не можат да бидат пониски 
од курсевите од претходниот став. 

Наменската група во која одделна стопанска 
организација влегува се определува според нејзи-
ната основна дејност, која се докажува со препис 
од решението за регистрација. Во спорните случаи 
решение донесува Комитетот за надворешна тр-
говија. 

3. Државниот секретаријат односно секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет во чиј делокруг 
спаѓа односната стопанска гранка ќе дава упатства 
ррз основа на кои стопанските организации од прет-
ходната точка ќе се спогодуваат ро смисла на одред-
бата од точка, водејќи сметка за начелата од 
сојузниот општествен план во поглед на обемот и 
структурата на производството и извозот, како и 
за тоа со спогодбата да се обезбеди рационално 
користење на странските средства за плаќање. 

4- Народната банка ќе им ги заменува на сто-
панските организации продадените девизни динари 
со одделни видови странски средства за плаќање 
во рамките со кои се согласиле Комитетот за на-
дворешна трговија и сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. Народната банка 
е должна на стопанската организација на нејзино 
барање, а пред да склучи таа организација увозна 
зделка, да i\ го соопшти видот на странските сред-
ства за плаќање со кои за односната зделка ќе може 
да и ги замени девизните динари. 

5. По исклучок, во случаите што ќе ги определи 
Комитетот за надворешна трговија, на стопанските 
организации од точката 2 на оваа наредба може 
непосредно, надвор од посебните состаноци на де-
визното пресметковно место, да им се продава дел 
од странските средства за плаќање од точката 1 
faa оваа наредба, и тоа во одделни видови на такви 
средства. 

Продажбата од претходниот став ја врши Југо-
словенската банка за надворешна трговија по пре-
сметковниот курс што важи на денот на прода-
жбата, а во височина што ќе ја утврди Комитетот 
За надворешна трговија. 

6. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба ќе издава по потреба Народната банка со 
согласност од Комитетот за надворешна трговија. 

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

П. бр. 510 
25 јануари 1958 година 

Белград 

Претседател 
на Комитетот за надворешна 

трговија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

62. 
Врз основа на . членот 2 став 2 од Уредбата за 

девизното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр 
24/54, 23/56, 29/56 и 21/57), во врска со членот 7 
оддел 1 став А под а) точка 3 алинија 1 од Урег-
бата за пренесување работите во надлежност па 
сојузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), со согласност од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите, Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПУВАЊЕ СО СТРАНСКИТЕ СРЕДСТВА 
ЗА ПЛАКАЊЕ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ 

И УСЛУГИ 
1. Извозниците на стоки и услуги се должни на 

овластената банка да А продадат 99°/о од сите оства-
рени странски средства за плаќање што ќе ги вне-
сат во земјата, а 1% од тие средства задржуваат за 
подмирување на трошоците за извршената работа и 
за други плаќања са кои ја унапредуваат својата 
редовна стопанска дејност. 

За намените од претходниот став задржуваат: 
1) застапничките претпријатија — 1% од стран-

ските средства за плаќање остварени со нивната 
застапничка провизија; 

2) Југословенските железници — 1% од нето 
девизниот прилив остварен со нивната сопствена 
дејност во меѓународниот промет; 

3) сезонското пансионско угостителство — 1% од 
продажбата на п&нсионски услуги на странски ту-
ристи; , 

4) минувачкото угостителство — 1°/о од изно-
сите наплатени од странски туристи за ноќевање; 

5) претпријатијата од областа на поморскиот, 
речниот, воздушниот и патниот сообраќај, како и 
Државниот осигурителен завод и поморските и реч-
ните агенции — 1% од нивниот вкупен бруто деви-
зен и динарски прилив во меѓународниот промет. 

По исклучок од одредбата од ставот 1 на оваа 
точка, извозниците на услуги за намените од - тој 
став задржуваат; • 

1) од странските средства за плаќање остварени 
со приредување на меѓународни саеми — 20%; 

2) од странските средства за плаќање остварени 
со објавување на огласи прибавени во странство 
— 50%; 

2. Претпријатијата што изведуваат инвестици-
они работи во. странство, за таа намена задржуваат 
100% од нето приливот на странски средства за 
плаќање остварени со таа дејност. 

3. Производните организации на бродоградбата 
полагаат 99% од странските средства за плаќање 
остварени со извоз на опрема и услуги на посеб-
ната збирна сметка на бродоградбата ка ј Југосло-
венската банка за надворешна трговија, а остато-
кот од 1% можат да го употребат за намените од 
точката 1 на оваа наредба. 

Странските средства за плаќање од збирната 
сметка од претходниот став производните органи-
зации^ на бродоградбата можат да ги користат за 
набавка на бродска опрема и репродукциони мате-
ријали од увозот, и тоа првенствено за бродовите 
договорени за извоз, потоа за домашната флота — 
според утврдената флотна „програма, и на крајот 
за другите бродови што ги градат. 

Расподелбата на странските средства за Пла-
ќање од збирната сметка на бродоградбата им ја 
врши Југословенската банка за надворешна трго-
вија на производните организации на бродогра^-
бата, без оглед дали и колку учествувале тие во 
остварувањето- на тие средства, водејќи сметка за 
рентабилноста на работите, за правците на извозот 

• и за другите околности што се од влијание врз 
платниот биланс. 

Од збирната сметка на бродоградбата во текот 
на една календарска година можат да се користат 
за намената од ставот 2 на оваа точка најмногу 
онолку странски средства за плаќање колку ќе 

определи Комитетот за надворешна трговија со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 
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Ако на збирната сметка на бродоградбата не се 
остварат онолку странски средства за плаќање кол-
ку според одредбите од претходниот став е утвр-
дено да може да се потроши за намената од тој 
став, разликата ќе и ј а продаде Народната банка 
на Југословенската банка за надворешна трговија 
ло пресметковниот курс што в а ж и на денот на про-
дажбата , а ако се остварат повеќе странски средства 
за плаќање, Југословенската банка за надворешна 
трговија ќе ги задржи на збирната сметка на бро-
доградбата, со тоа што овој вишок ќе се смета за 
аконтација на странските средства за плаќање, 
која , . за намените од претходниот став и во висо-
чината што ќе се определи на начинот од тој став, 
ќе може да се користи во следната година. 

4. Претпријатијата за меѓународно трговско по-
средување се должни на Народната банка да & 
продадат 6°/о годишно од износот на странските сред-
ства за плаќање според нивните девизни текунгги 
сметки. Од остварената заработка во странски сред-
ства за плаќање тие задржуваат 1®/о на слободно 
располагање, а остатокот го внесуваат во своите 
обртни средства. 

5. На Југословенските железници, на претпри-
јатијата на поморскиот, речниот, воздушниот и пат-
ниот сообраќај, на претпријатијата на поштенско-
телеграфско-телефонскиот сообраќај, на шпедитер-
ските претпријатија и на претпријатијата за к в а -

л и т а т и в н о и квантитативно преземање на стоките 
Народната банка, за плаќања на нивните експло-
атациони трошоци во странство, ќе им става на 
располагање странски средства за плаќање по к у р -
сот по кој тие стопански организации ги наплату-
ваат своите услуги во странство, и тоа во границите 
што ќе ги определи Комитетот за надворешна трго-
ви ја со согласност од сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите. 

Во границите од претходниот став Народната 
банка ќе им ги става на располагање на корисни-
ците од тој став странските средства за плаќање на 
следниот начин: 

1) на Југословенските железници, на претприја-
тијата на речниот и воздушниот сообраќај, на прет-
пријатијата на поштенско-телеграфско-телефон-
скиот сообраќај и на претпријатијата за квалитатив-
но и квантитативно преземање на стоки — непосред-
но, во височината што за секоја од тие корисници ќе 
ја утврди Комитетот за надворешна трговија; 

2) на претпријатијата на поморскиот и патниот 
сообраќај, како и на шпедитерските претпријатија 
— на посебен состанок на девизното пресметковно 
место, според спогодбата што ќе ја постигнат тие 
корисници, а во границите што за секоја од тие 
дејности ќе ги утврди Комитетот за надворешна 
трговија. 

Ако корисниците не постигнат^ спогодба од 
претходниот став, Народната банка ќе им ги про-
дава односните странски средства за плаќање« по 
слободно формираните курсеви. 

Износот на странските средства за плаќање што 
Народната банка ќе му ги продаде на Државниот 
осигурителен завод по пресметковниот курс што 
в а ж и на денот на продажбата — како обртни сред-
ства и технички резерви за неговото работење со 
странство, ќе го определи сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите со согласност од 
Комитетот за надворешна трговија. 

На претпријатијата за сообраќај и врски ќе им 
се продаваат странски средства за плаќање за на -
бавка на^. репродукциони материјали на начинот 
определен во Наредбата за продавање на странски 
средства за плаќање за подмирување на основните 
потреби на репродукцијата и на личната потрошу-
вачка („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5/58), а за 
набавка на опрема — на начинот определен во 
Одлуката за начинот и условите за обезбедување 
странски средства за плаќање за финансирање на 
инвестициите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/56). 

Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и на работите што претпријатијата од тој став ги 
склучиле и и ги пријавиле на .банката од денот на 

влегувањето во сила на оваа наредба, со тоа што 
овие претпријатија за плаќањата во врска со тие 
работи првенствено ќе ги употребат сопствените 
странски средства за плаќање што ќе се затекнат на 
нивните девизни сметки на денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба. 

6. Технички упатства за спроведување на оваа 
наредба ќе издаде Народната банка со согласност 
од Комитетот на надворешна трговија. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
стануваат да в а ж а т : Наредбата за постапувањето 
со странските средства за плаќање остварени со 
услужна дејност („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
21/57) и Наредбата за постапувањето со странските 
средства за плаќање што производните организации 
на машиноградбата, на електромашинската инду-
стрија и на брод ©градежната индустрија, како и 
производните организации на бродоградбата ќе ги 
остварат со извоз на опрема и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 54/56, 13/57 и 30/57), како и точ-
ката I ст. 2 и 4 од Одлуката за употребата и пре-
сметувањето на странските средства за плаќање 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55). 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се 
применува од 1 март 1958 година. 

П. бр. 523 
28 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

63. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за 

увоз и промет на патнички автомобили и мотор-
цикли („Службен ЈЈИСТ на Ф Н Р Ј " , бр. 13/57), К о -
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПРАВОТО ОД ЧЛЕНОТ 3 
СТАВ 2 НА УРЕДБАТА ЗА УВОЗ И ПРОМЕТ НА 

ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ И МОТОРЦИКЛИ 
I. Патнички автомобили и моторцикли во сми-

сла на членот 3 став 2 од Уредбата за увоз и про-
мет на патнички автомобили и моторцикли можат 
да се увезуваат без плаќање царина само на лич -
ните потреби: 

1) на воените и мирновремените воени инва-
лиди од I—VII група заклучно, како и на инва -
лидите на трудот чи ја способност за работа е н а -
малена над половина без оглед дали се наоѓаат во 
работен однос или не; 

2) на воените и мирновремените воени инва -
лиди и на инвалидите на трудот кои според одред-
бите од Законот за воените инвалиди од војните 
односно од Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците и од прописите 
донесени врз основа на тој закон, имаат право на 
добивање ортопедска количка односно на посебен 
додаток за туѓа помош и нега, без оглед дали се 
наоѓаат во работен однос или не; 

3) на воените и мирновремените воени инва-
лиди од VIII—IX група и на инвалидите на тру-
дот, на кои способноста за работа им е намалена 
од една третина до една половина, а кои се нао-
ѓаат во работен однос и л и ' на медицинска одно-
сно професионална рехабилитација (во натамошни-
от текст: рехабилитација) , ако моторното возило 
им е потребно за одење на работа или за овозмо-
ж у в а ње на рехабилитација . 

Со лицата во работен однос се изедначуваат 
лицата од членот 12 ст. 2—5 од Законот за пен-
зиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57). 

II. Инвалидите од претходната точка што са-
каат да се користат со правото наведено во таа 
точка ќе и се обрнат на надлежната царинарница, 
на која, со барањето за ослободување од плаќање 
на дарина при увозот на патнички автомобил одно-
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сно моторцикл, ќе ft ги поднесат следните усправи: 
1) воените и мирновремените воени инвалиди 

— заверен препис од првата и втората страна на 
исплатната книшка (пресметка на инвалиднината) 
или потврда од управниот орган надлежен за ра-
ботите на социјална заштита на околискиот на-
роден одбор за својството на воен односно мирно-
времен воен инвалид; 

2) инвалидите на трудот — заверен препис од 
решението на околискиот односно републичкиот 
завод за социјално осигурување за 'признавање 
правото на инвалиднина односно на инвалидска 
пензија. 

Покрај исправите наведени под 1 и 2 во оваа 
точка, потребно е да ги поднесат и следните испра-
ви, и тоа: 

1) воените и мирновремените воени инвалиди 
од точката I под 2 — потврда од управниот орган 
надлежен за работите на социјална заштита на 
околискиот народен одбор, а инвалидите на тру-
дот —- потврда од надлежниот околиски завод за 
социјално осигурување дека имаат право на до-
бивање ортопедска количка односно на посебен до-
даток за постојана туѓа помош и нега; 
, 2) воените и мирновремените воени инвалиди и 
инвалидите на трудот од точката I под 3 — по-
тврда за заболувањето и наод и мислење од на-
длежната лекарска односно инвалидско-пензиона 
комисија дека моторното возило им е потребно за 
одење на работа или за овозможување на реха-
билитација. 

III. Барање за ослободување од плаќање на 
царина при увозот на патнички автомобили или 
моторцикли за одделни инвалиди односно за гру-
пи инвалиди можат да поднесат и државните ор-
гани и установи и општествените организации, кои 
односните возила им ги набавуваат од своите сред-
ства, со тоа за секој инвалид да ги поднесат испра-
вите пропишани во претходната точка. 

IV. Против решението на царинарницата со кое 
се одбива барањето за ослободување од плаќање 
на царина (член 3 став 2 од Уредбата за увоз и 
промет на патнички автомобили и моторцикли) 
може да ft се изјави жалба на Управата за царини 
во срок од 15 дена од денот на доставувањето на 
решението. Жалбата ft се предава на царинарни-
цата* што го донесла првостепеното решение. 

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

П. бр. 518 
27 јануари 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р« 

64. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

употреба на делот на динарските средства остварени 
со извоз на стоки и делот на заштедите остварени 
при пресметувањето на разликата во цените за 
извршениот увоз и извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 11/56 и 19/56), во врска со членот 7 оддел III од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56), Комитетот за 
надворешна трговија, по предлог од Сојузната над-
ворешнотрговска комора, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СПИСОКОТ НА 
НОРМИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ ДЕЛОТ НА ДЕНАР-
СКИТЕ СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА 
СТОКИ И- УСЛУГИ ШТО СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА-
ДДОРЕШНОТРГОВСКИ РАБОТИ МОЖАТ ДА ГО 
УПОТРЕБАТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА СРЕДСТВА-

ТА ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ И ЗА 
ИСПЛАТУВАЊЕ НА ПРЕМИИТЕ 

1. Во Списокот на нормите за утврдување делот 
ћа динарските средства остварени со извоз на стоки 

и услуги што стопанските организации регистри-
рани за вршење на надворешнотрговски работи 
можат да го употребат за зголемување на сред-
ствата за самостојно располагање и за исплатување 
на премиите, кој е составен дел од Решението за 
височината на нормите за утврдување делот на 
динарските средства остварени со извоз на стоки и 
услуги што стопанските организации регистрирани 
за вршење надворешнотрговски работи можат да ги 
употребат за зголемување на средствата за само-
стојно располагање и за исплатување на премиите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/56), во гранката 
115 — Обоена металургија, по одредбата под број 35 
се додава нова одредба под број 36, која гласи: 

„36. Пиритне изгоретине — — — — 10,00". 
2. Во гранката 123 — Индустрија на дрвесина, 

целулоза и хартија, по одредбата под број 13 се до-
дава нова одредба под број 14, која гласи: 

„14. Натрон-папир — — ' — — — — 6,00". 
3. Во гранката 125 — Индустрија на кожа, од-

редбата под број И се менува и гласи: 
„11. Галантерија кожна — — — — 8,00". 
4. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
П. бр. 511 

25 јануари 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Комитетот за надворешна 

трговија, 
Хаеан Бркиќ, е. р. 

/65. 
Врз основа на членот 151 ст. 2 и 4 и членот 155 

став 4 од Законот за јавните службеници („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бр. 53/55), Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА НА ДАКТИЛОГРАФИТЕ 

И СТЕНОГРАФИТЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Овој правилник се применува на службениците 

кои во државните органи и установи се назначу-
ваат на местата со систематизацијата предвидени 
за дактилографи и стенографи. 

Одредбите од членот 25 на овој правилник се 
применуваат на канцелариските службеници кои 
од школски квалификации имаат завршена адми-
нистративна школа. 

II. Звања и распоред на звањата во платните 
разреди 
Член 2 

Звањата на дактилографите и стенографите се: 
дактилограф III, дактилограф II, дактилограф 16 
и дактилограф 1а класа, стенограф и дебатен сте-
нограф. 

Звањата дактилограф III, дактилограф II и 
дактилограф 16 класа се од четврта .трупа, звањата 
дактилограф 1а класа и стенограф — од трета гру-
па, а звањето дебатен стенограф — од втора и прва 
група. . ~ 

За звањата од претходниот член потребна е 
школска спрема, и тоа: 

1) за звањето дактилограф III, дактилограф II, 
дактилограф 16 и дактилограф 1а класа — најмалку 
осмогодишно . училиште или на него рамна^ спдема;/ 

12) за звањето^ стенограф — најмалку завршена 
средна школа или на неа рамна спрема; 

3) за звањето дебатен стенограф — најмалку 
завршена средна школа или на неа рамна спрема.. 

Член 4 
'Звањата на дактилографи и стенографи се ра-

споредуваат во следните платни разреди: 
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Звање Платен разред 
1) дактилограф ИТ класа . . . . XIX и XVIII 
2) дактилограф II класа . . . . XVII и XVI 
3) дактилограф 16 класа . . . XV до XII 
4) дактилограф la клеса . . . XI и X 
5) стенограф XV до VIII 
6) дебатни стенограф XIII до IV 
Во завршните платни разреди звањата од тон. 

1, 2 и 3 на претходниот став постојат по четири 
периодски покачувања, а во завршните платни 
разреди на звањата од точ. 4, 5 и 6 на претходниот 
став — по две периодски покачувања. 

Ш. Назначување^ на службеници 
* Член 5 

При спроведувањето на конкурс за пополну-
вање" на местата што со систематизацијата се пред-
видени за дактилографи и стенографи, кандида-
тите што се јавиле на конкурсот полагат испит. 

Испитот се полага и во случај на пополнување 
на места без конкурс, како и во случај на, уна-
предување во повисоко звање. 

На испитот се проверува брзината и квалите-
тот на пишувањето (отчукувањето) на машина за 
пишување, односно брзината и квалитетот на сте-
ногрзфирањето, според нормативите пропишани со 
o^oi правилник. 

Член б 
Испитот за звањето дактилограф 16 и дакти-

лограф 1а класа, стенограф и дебатен стенограф 
се полага пред испитните комисии што се форми-
раат при секретаријатите за општа управа на из-
вршните совети. 

Секретаријатот за општа управа на републи-
чкиот извршен совет може да формира комисии за 
с в а ш т о дактилограф 16 класа ка ј одделни органи 
во поголеми места за подрачје на повеќе околии. 

Комисиите од претходниот став се комисии на 
секретаријатот за општа управа на републичкиот 
извршен совет кој ги формирал нив. 

Кандидатите за звањето дактилограф III и 
дактилограф И класа полагат испит пред конкурс-
ната комисија на органот односно на установата 
што го распишала конкурсот. 

Ако се распишува конкурс за дактилографи III 
и дактилографи II класа во органите на народните 
одбори, комисијата за службенички работи може 
да одлучи кандидатите место пред неа, да го по-
лагаат испитот пред комисијата што оваа за таа 
цел ќе ја формира. 

Член 7 
За испитот се води записник, во кој, покрај 

податоците за решението со кое е формирана ко-
мисијата, за составот на комисијата и за денот на 
одржувањето на испитот, се внесуваат и подато-
ците за начинот на кој се проверува брзината и 
квалитетот на пишувањето (отчукувањето), односно 
брзината и квалитетот на стенографирањето и де-
шифрирањето на стенограму како и̂  за успехот 
што го покажал кандидатот на испитот. Комисијата 
ги внесува во записникот и своите забелешки за 
стручноста што ја покажал кандидатот на испитот, 
како и се друго што може да придонесе за прави-
лен избор. Записникот со испитниот материјал (за-
дачи и др.) и се доставува на конкурсната комисија. 

Уверението за положениот испит го издава ор-
ганот при кој е формирана испитната комисија. 

Врз основа на успесите покажани на испитот, 
конкурсната комисија му поднесува на органот к о ј 
одлучува за назначувањето писмен образложен из-
вештај за тоа кој од кандидатите ги исполнува 
пропишаните услови, како и мислење за кандида-
тите врз основа на успесите постигнати на испитот. 

Член 8 
Кандидатот за звањето дактилограф 16 и дак-

тилограф 1а класа кој по положениот испит не е 
примен во служба, може да учествува на друг со-
одветен конкурс без обврска за полагање на испи-
тот, ако од положениот испит до денот на одржу-
вањето на конкурсот не поминало повеќе од две 
години. 

Член 9 
Нормативите за кандидатите за звањата на дак^ 

тилографи и стенографи се, и тоа: 
f l) )за дактилограф 
w ITI класа — препишување едноставен пе-

чатен односно чукан текст и 
пишување таков текст по дик-
тат, со 100 до 180 пресметани 
отчукувања во минута и со 
најмногу 10 грешки на 1.000 
отчукани буквени места; 

2) з а дактилограф 
II класа — препишување посложен печа-

чатен односно чукан текст и 
пишување по диктат на таков 
текст, со повеќе од 180 до 2^0 
пресметани отчукувања во ми-
нута и со најмногу 7 грешки 
на 1.000 отчукани буквени ме-
ста; 

3) за дактилограф 
16 класа — препишување посложен печа-

тен односно чукан текст и пи-
шување по диктат на таков 
текст, со повеќе од 250 до 350 
пресметани отчукувања во ми-
нута и со најмногу 5 грешки 
на 1.000 отчукани буквени ме-
ста; 

4) за дактилограф 
1а класа препишување посложен печа-

тен односно чукан текст и пи-
шување по диктат на таков 
текст, со повеќе од 350 пресме-
тани отчукувања во минута и 
со најмногу 4 грешки на 1.000 
отчукани буквени места; 

5) за стенограф — птенографирање по диктат на 
едноставен текст, со повеќе од 
70 до 100 зборови во минута, 
со тоа дешифрирањето на сте-
нограмот да не може да трае 
шест пати повеќе отколку вре-
мето определено за стеногра-
мот; 

6) за дебатен 
стенограф — стенографирање по диктат на 

посложен текст, со повеќе од 
100 зборови во минута, со тоа 
дешифрирањето на стеногра-
мот да не може да трае шест 
пати повеќе отколку времето 
определено за стенограмот. 

Нормативот за дактилографот 1а класа кој во 
претежниот дел од работното време постојано ра-
боти на табели, изнесува најмалку 320 пресметани 
отчукувања во минута, со најмногу 4 грешки на 
1.000 отчукани буквени места. 

Препишувањето на печатен односно чукан 
текст, препишувањето на ракопис и пишувањето 
по диктат трае по пет минути. За секоја грешка 
сторена во препишувањето (чукањето) се одземаат 
по 25 отчукувања од вкупниот број на отчукува-
њата. 

По барање од кандидатот испитувањето може 
да се повтори два пати истиот ден. 

Кандидатот за звањето стенограф или дебатен 
сенограф стенографира два диктати по десет ми-
нути. 

Член 10ч 

На испитот на кандидатот за звањето дактило-
граф III, дактилограф П, дактилограф 16 и дакти- ' 
лограф 1а класа се оценува квалитетот на отчука-
ниот текст (техниката на пишувањето, формата на 
отчуканиот текст, ознаките што треба да ги содржи 
секој акт), како и знаењето на граматиката и пра-
вописните правила. 

Кандидатот за звањето дактилограф 16 и дакти-
лограф 1а класа добива на испитот и задача само-
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стојно да состави два до три акти според дадените 
инструкции (диспозиции). 

Кандидатот за звањето стенограф треба да по-
каже способност за составување на акти, записници, 
извештаи и сл., врз основа на стенографските бе-
лешки, а кандидатот за звањето дебатен стенограф 
-^.способност за дотерување на квалитетот и стилот 
на дешифрираниот текст. 

Член 11 
Кандидатот з а . звањето дактилограф што ги 

исполнува условите од чл. 3, 9 и 10 на овој правил-
ник при назначувањето се распоредува во соод-
ветното звање, и тоа: 

1) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето дактилограф III класа и кој има до две 
години дактилографска служба .или завршен дак-
тилографски курс — во XIX платен разред, а тој 
што има повеќе од две години дактилографска слу-
жба — во XVIII платен разред; 

2) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето дактилограф II класа и што има до две 
години дактилографска служба — во XVII платен 
разред, а тој што има повеќе од две години дакти-
лографска служба — во XVI платен разред; 

3) кандидатот што ги. исполнува условите за 
звањето дактилограф 16 класа и што има четири 
до седум години дактилографска служба — во XV 
платен разред, а во натамошните платни разреди 
според годините на дактилографската служба; 

4) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето дактилограф 1а класа и што има седум до 
десет години дактилографска служба — во XI пла-
тен разред, а тој што има повеќе од десет години 
дактилографска служба — во X платен разред. 

Кандидатот со завршена средна школа што ги 
исполнува условите за звањето дактилограф III и 
дактилограф II класа (чл. 9 и 10) при назначувањето 
се распоредува во XVI платен разред (трета група). 

Ако кандидатот од претходниот став ги исполни 
условите за звањето дактилограф 16 класа (чл. 9 
и 10), а има повеќе од две до пет години дактило-
графска служба, при назначувањето во тоа звање 
се распоредува во XV платен разред, а во натамо-
шните платни разреди — според годините на дак-: 
тилографската служба-

Член 12 
Ако на конкурсот за дактилограф не се прија-

ват лица што ги исполнуваат условите од чл. 9, 10 
и 11 на овој правилник, по предлог од конкурсната 
комисија може да се назначи за приправник (четвр-
та група) за звањето дактилограф лицето што во 
поглед на школската спрема ги исполнува условите 
предвидени за тоа звање. 

Приправничкиот стаж за службеник од прет-, 
кодниот став трае една година. За тоа в|>еме при-
правникот се вежба во дактилографска работа rt 
наедно се приготвува за полагање на испитот. 

Кога приправникот ќе ги исполни условите пред«* 
видени во чл. 9 и 10 на овој правилник, се н&3н£« 
чува во звањето дактилограф III класа и се распон 
редува во XIX платен разред. 

Проверувањето на нормативите и услрвите рц 
претходниот став го врши испитната комисија од 
членот 6 ст. 4 и 5 на овој правилник. 

Член 13 
Кандидатот за звањето стенограф односно де-

Оатен стенограф, што ги исполнува условите од чл. 
9 и 10 на овој правилник, се распоредува, при назна-
чувањето во соодветното звање, и тоа: 

1), кандидатот ИЈТО" ГИ исполнува условите за 
звањето стенограф Џ што има завршена средна или 
виша школа — во XV платен разред; 

2) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето стенограф и што има факултетска спрема 
— во XII платен разред; 

3) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето дебатен стенограф и што има Завршена 
средна или виша школа — во XIII платен разред; 

4) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето дебатен стенограф и што има фикултетска 
спрема — во XI платен разред. 

^ Службениците од претходниот став што имаат по-
веќе од две години стенографска служба се распо-
редуваат во натамошните платни разреди, сметајќи 
по три години за секој платен разред, и тоа службе-
ниците од тон. 1 и 2 — до VIII, службениците од 
точката. 3 — до VI, а службениците од точката 4 — 
до IV платен разред. 

Член 14 
За кандидатите за звањето од чл. 11 и 13 на 

овој правилник постои стручен испит. 
Стручниот испит се полага според програмата 

што се определува со пропис од членот 175 на За -
конот за јавните службеници. 

Член 15 
Ако службеникот порано не го положил струч-

ниот испит, во решението за назначување му се 
определува срокот за полагање на испитот, кој не 
може да биде подолг од една година. Службеников 
од членот 12 на овој правилник е должен да го по-
ложи стручниот испит во с£ок од една година од 
назначувањето за дактилограф III класа-

Службеникот може да биде ослободен од пола-ч 
гањето на стручниот испит под условите од членот 
198 став 3 на Законот за јавните службеници. 

IV. Напредување 
Член 16 

Службеникот не може да биде унапреден вф 
повисоко звање или во повисок платен разред до-* 
дека не го положи стручниот испит (член 14). 

Член 17 
Во поглед на напредувањето во повисок платен 

разред во рамките на исто звање важат одредбите 
од членот 186 на Законот за јавните службеници^ 
Од почетниот во непосредно повисокиот платен раз-
ред се напредува по две години служба, ако со овој 
правилник не е определено поинаку. 

Член 18 
Службениците што вршат дактилографски ра-

боти напредуваат во повисоко звање под условите 
што во чл. 9, 10 и 11 од овој правилник се предви-
дени за назначување во звањето дактилограф И* 
дактилограф 16 и дактилограф 1а класа. 

При унапредувањето според претходниот став, 
службеникот се распоредува во почетниот платен 
разред од повисокото звање-

Службеникот во звањето дактилограф 1а класа 
што има средна стручна спрема, се распоредува до 
У Ш платен разред. 

Член 19 
Со актот за систематизацијата можат да се пред-

видат работни места на стенодактилограф и на 
дактилограф-кореспондент (трета -група). 

Член 20 
Службеникот во звањето дактилограф 16 и дак-. 

тилограф 1а класа што ќе постигне пропишани нор-: 
мативи во стенографирањето и во дешифрирањето 
на стенограми може со решение на старешината 
надлежен за назначување да се назначи на работ-
ното место со систематизацијата предвидено за 
стенодактилограф. 

Службеникот во звањето дактилограф 16 класа 
што во стенографирањето ќе постигне норматив од 
преку 60 зборови во минута при назначувањето на ' 
работното место на стенодактилограф добива еден 
платен разред повеќе и напредува до XI, а ако. 
има завршена средна школа — до X платен разред^ 

Службеникот од претходниот став што ќе по-^ 
стигне норматив во пишување од преку ЗОО пре-, 
сметани отчукувања во минута, се унапредува во 
непосредно повисокиот платен разред и напредува 
до IX платен разред. Ако таквиот службеник има 
завршена средна школа, напредува до VIII платен 
разред. 

Одредбата од претходниот став се применува и 
кога службеникот во звањето дактилограф 1а класа 
во стенографирањето ќе постигне норматив од цреку^ 
60 зборови во минута. 

Времето поминато во платниот разред пред на-: 
значувањето (унапредувањето), се смета за натамо* 
шно напредување. 
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За постигнатиот норматив од ст. 2, 3 и 4 на овој 
.Член уверението го издава органот од членот 8 на 
овој правилник. 

Член 21 
Службеникот во звањето дактилограф 16 и дак-

тилограф la класа, што покажува способност за ра-
ботите на административна преписка (работите 
кои, по правило, ги врши службеникот во звањето 
канцелариски референт односно администратор), 
може со решение на органот надлежен за назначу-
вање да се назначи на работното место со система-
тизацијата предвидено за дактилограф-кореспондент, 
ако претходно положи посебен испит, за дактило-
граф-кореспондент предвиден во прописот од членот 
175 на Законот за јавните службеници. 

Службеникот во звањето дактилограф 16 класа 
што ќе биде назначен на работното место на дакти-
!лограф-кореспондент, добива еден платен разред по-
веќе и напредува до XI, а ако има средна школа — 
до X платен разред. 

Службеникот од претходниот став што ќе по-
стигне норматив во пишување од преку ЗОО пресме-
тани отчукувања минута, се унапредува во непо-
средно повисокиот платен разред и напредува до IX 
платен разред. Ако таквиот службеник има-заврше-
на средна школа, напредува до VIII платен разред. 

Одредбите од претходниот став се применуваат 
и на службеникот во звањето дактилограф 1а класа 
што ќе ги исполни условите од ставот 1. 

Времето поминато во платниот разред пред на-
значувањето (унапредувањето), се смета за ната-
мошно напредување. 

За положениот испит од ставот 1 и за постигна-
тиот норматив од ставот 3 уверението го издава ор-
ганот од членот 8 на овој правилник. 

Член 22 
Службеникот во звањето стенограф се унапре-

дува во звањето дебатен, стенограф под условите 
што со чл. 9, 10 и 13 од овој правилник се предви-
дени за назначување во звањето дебатен стенограф. 

По исклучок, службеникот во звањето стенограф 
ре унапредува во звањето дебатен стенограф ако 
на испитот стенографира над 120 зборови во минута 
и ако има најмалку пет години стенографска слу-
жба. Во тој случај службеникот натаму напредува 
до VI платен разред заклучно. 

Во случајот на унапредување од ставот 1 на 
овој член службеникот се унапредува во еден пла-
тен разред повеќе, со тоа што времето поминато во 
дотогашниот платен разред му се признава за на-
тамошно напредување. 

Во случајот на унапредување од ставот 2 од 
овој член службеникот се распоредува во почетниот 
платен разред на звањето дебатен стенограф. Ако 
таквиот службеник се наоѓа во XIII или некој по-
висок платен разред, го задржува платниот разред 
во кој се наоѓа, а времето поминато во тој платен 
разред се смета за натамошно напредување-

V. Други одредби 

Член 23 
На службеникот во звањето дактилограф што 

Од страна на надлежниот орган на здравствената 
Служба ќе биде огласен за неспособен За натамошно 
вршење на дактилографската служба, ќе му се 
определи звањето и платниот разред сообразно со 
одредбите од членот 198 на Законот за јавните слу-
жбеници. Дотогаш поминатото време му се признава 
за напредување во канцелариската, извршната или 
управната служба. 

Службеникот од претходниот став што има на ј -
малку седум години дактилографска служба го за-
држува звањето и платниот разред во случај на 
распоредување на други работи, ако е тоа за него 
поповолно.* 

Член 24 
На дактилографите што целото работно време 

пишуваат текст по диктат, им се дава по 15 минути 
одмор по секои 90 минути таква работа. 

Член 25 
Лицата што покрај условите предвидени за 

приправник за звањето помошен канцелариски ре-
ферент имаат и завршен двегодишен администра-
тивен курс односно двегодишна административна 
школа, при назначувањето се распоредуваат од 
XVITI платен разред. 

Лицата што покрај условите предвидени за. 
приправник за звањето канцелариски референт 
имаат и завршен административен курс, при на-
значувањето се распоредуваат од XV платен ра-
зред. 

VI. Преодни одредби 
Член 26 

Службениците што се затекнале во звањето 
дактилограф III класа, го задржуваат истото зва-
ње и се распоредуваат, и тоа: 

1) службениците што се затекнале во XX пла-
тен разред — во XIX платен разред; 

2) службениците што се затекнале во XIX пла-
тен разред — во XVIII платен разред, а што имаат 
периодско покачување — во XVIII платен разред 
со прво периодско покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
дактилограф II класа, го задржуваат истото звање 
и се распоредуваат, и тоа: 

1) службениците што се затекнале во XVIII 
платен разред — во XVII платен разред; 

2) службениците што се затекнале во XVII 
платен разред — во XVI платен разред; 

3) службениците што се затекнале во tXVI пла-
тен разред — во XVI платен разред со .пери-
о д в о покачување; t , ч 

, 4) службениците што се затекнале во, XVI пла-
тен разред со прво период еко покачување — во 
XVI платен разред со второ периодско покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
дактилограф 16 и дактилограф 1а класа, го задр-
жуваат истото звање и истиот платен разред. 

Службениците во звањето дактилограф III и 
дактилограф II класа што имаат завршена средна 
школа, се преведуваат во звањето дактилограф И 
класа и добиваат XVI платен разред, сообразно со 
одредбите од членот 11 став 2 од овој правилник. 

Службениците во звањето дактилограф 1а кла-
са што имаат средна 'стручна спрема се распоре-
дуваат според годините на службата признаени за 
напредување до VIII, платен разред заклучно, сме-
тајќи по три години почнувајќи од XVI платен 
разред. Ако на тој начин службеникот би добил 
помал платен разред, го задржува платниот ра-
зред во кој се затекнал. 

Член 27 
Службениците што се затекнале во звањето 

стенограф и што вршат работи на тоа звање, го 
задржуваат истото звање и истиот платен разред. 

Ако службеникот од претходниот став има 
средна или виша школска спрема, се распоредува 
во еден платен разред повеќе одошто е оној во кој 
се наоѓа, а ако се наоѓа во завршниот платен ра-
зред, го задржува тој платен разред и добива со-
одветно период еко покачување. 

Службениците од претходниот став што се за-
текнале во XVI, XV и XIV платен разред, а имаат 
факултетска спрема, се распоредуваат во XII пла-
тен разред. Ако таквите службеници се затекнале 
во XITI или некој повисок платен разред, добиваат 
два платни разреди повеќе односно соодветно пе-
р и о д в о покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
дебатен стенограф, го задржуваат звањето дебатен 
стенограф (втора група) и добиваат еден платев 
разред повеќе. Ако службеникот се наоѓа во VI 
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' платен разред, го задржува истиот платен разред 
и добива соодветно период еко покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
дебатен стенограф и имаат висока стручна спрема, 
го задржуваат звањето дебатен стенограф (прва 
група), и добиваат два платни разреди повеќе. Ако 

. службеникот се наоѓа во VI платен разред со пр&о 
периодско покачување — се распоредува во IV 
платен разред и добива прво периодско покачу-
вање.в 

Член 28 
Службениците што се затекнале во звањето 

дактилограф 16 класа, а се унапредени во тоа зва-
ње по 1 април 1952 година, се распоредуваат во 
платните разреди на тоа звање според годините на 
службата признаени за напредување во службата, 
сметајќи за почетниот платен разред време од 4 до 
7 години, за наредниот 7 до 10 години ити., ако е 
тоа за нив поповолно. 

. Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и на службениците што при преведувањето на 1 
април 1952 година се унапредени во ^звањето дак-
тилограф 16 класа, ако е тоа за нив поповолно. 

. Службениците Сито на 31 декември 1957 година 
се затекнале во звањето дактилограф 16 класа на 
XII платен разред, и имаат над 15 години дакти-
лографска служба, се преведуваат во истото зва-
ње и се распоредуваат во XI платен разред. Ако 
во ХП платен разред имале периодско покачува-
ње*' добиваат прво периодско покачување во XI 
платен разред. Времето поминато во периодското 
покачување на ХИ платен разред, се признава за 
второ периодско покачување. 

Службениците во звањето дактилограф 16 и 
дактилограф 1а класа што го положиле испитот за 
звањето стенодактилограф според прописите што 
важеле до 31 март 1952 година, можат да се назна-
чат за стенодактилограф без обврска за полагање 
на испитот (член 20). ' 

Член 29 
На службениците во звањето дактилограф ч 16 

И дактилограф 1а класа на кои при назначувањето* 
к а ј државните органи и установи им е сметано по 
три години почнувајќи од XX платен разред, ќе 
им се определат платните разреди сообразно со 
одредбата од членот 11 став 1 тон. 3 и 4 од ofeoj 
правилник. 

Член 30 
- Додека не се донесе пропис од членот 14 став 2 

на овој правилник, стручниот испит ќе го пола-
гаат, и тоа: 

1) службениците во звањето дактилограф III, 
дактилограф II, дактилограф 16 и дактилограф 1а 
класа — според програмата од членот 25 на Пра-
вилникот за стручната спрема на канцелариските 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/54); 
\ 2) службениците во звањето стенограф — спо-
ред ~ програмата од членот 24 на Правилникот за 
стручната спрема на канцелариските службеници; 

3) службениците во звањето дебатен стенограф 
— според програмата на општиот дел од стручниот 
испит за звањето пристав од членот 6 на Правил-
никот за измени и дополненија на Правилникот за 
стручната спрема на управните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/57),. освен .предметите 
од точ. 4, 7, 8 и 9 од истиот член. 

Додека не се донесе пропис од членот 21 став 1 
на овој правилник, кандидатите за дактилограф-
кореспондент ќе го полагаат испитов според про-
грамата од точката 2 на претходниот став. 

Член 31 
До формирање на комисии од членот 6 на овој 

правилник, испитите од чл. 9 и 10 на овој* правил-i 
. ник ќе се одржуваат пред досегашните комисии. 

VII. Завршни одредби 
Член 32 

Во се друго за службениците, во звањето дак-
тилограф и стенограф важат .одредбите од Законот 
за јавните службеници што се однесуваат ка слу-
жбениците на државната управа. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 17133/57 
30 јануари 1958 година 

Белград 

Секретар за општа управа 
на Сојузниот извршен СОЕСТ, 

Вуксан Љумовић е. p. 

бб. 
Врз основа на чл. 12 и 14 став 2 од Општиот 

закон за спречување и отстранување на заразните 
болести к а ј добитокот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/48) и членот 14 под а) точка 1 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за 
народно здравје на Сојузниот извршен совет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА НАРЕДБАТА ЗА 
ЗАДОЛЖИТЕЛНО ПРИЈАВУВАЊЕ ОБОЛЕНИЈА 

ОД ГРИП НА ЦЕЛАТА ТЕРИТОРИЈА НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Наредбата за задолжително пријавување 
оболенија од грип на целата територија на Југо-

с л а в и ј а („Службен лист на ФНРЈ", бр! 38/57) се 
става вон сила. 

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

Бр. 156 
28 јануари 1958 година 

Белград 
Секретар за народно здравје 
на СОЈУЗНИОТ извршен совет, 

др Херберт Краус, е. р. 

67. 
Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 став 

2 од Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 51/57), Сојузната изборна 
комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРА-
ЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

1. Во Решението за именување околиски избор-
ни комисии за избирање народни пратеници за Со-
јузниот собор на Сојузната народна скупштина 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/57) во точката 298 
алинеја 2 се врши следната- измена: 

на упразнетото место секретар се именува Ша-
бовиќ Осман, службеник на Народниот одбор на 
општината Титоград, а на упразнетото место заме-
ник на секретар се именува Мандиќ Душан, службе-, 
ник на Народниот одбор на општината Титоград. 

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

Бр. 52 
1 февруари 1958 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић, е. р. Микаило ѓорѓевиќ, е. Q* 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за отста-
пување на придонесот од доходот и земјарината на 
стопанските организации од определени дејности, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57, се 
поткраднала грешка, та - се дава следната 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ НА ПРИДО-
НЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИНАТА НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ 

ДЕЈНОСТИ 

Во точката 2 став 3 во вториот ред место збо-
ровите: „чист приход" треба да стојат зборовите: 
„од доходот". 

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 28 
јануари 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за регу-
лирање извозот на определени производи, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57, се п о т п а д -
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ИЗВОЗОТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точката 3 под б) во текстот „од гранката 214 

(Сточарство)" пред зборот: „овни" се додава изо-
ставениот збор „овци". 

Од Комитетот за надворешна трговија, Белград, 
14 јануари 1958 година. 

У К & 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 А 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОРЕДНИ-
ОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО НАРОДНА РЕПУБЛИКА ПОЛСКА И ЗА НА-
ЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-
ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО НАРОДНА 

РЕПУБЛИКА ПОЛСКА 

I 
Се отповикува 
Милорад Милатовиќ од должноста извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Народна 
Република Полска. 

II 
Се назначува 
Рато Дугоњиќ, амбасадор во Државниот секре-

таријат за надворешни работи, за извонреден и 
ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Народна Република 
Полска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 1 
24 јануари 1958 година 

Белград 

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

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 62 од 30 декември 1957. 
година објавуваат:. 

Закон за надлежноста на народните одбори на 
општините и околиите и нивните органи; 

Одлука за привремено финансирање на потре-
бите на НР Хрватска за јануари и февруари 1958 
година; 

Уредба за надлежноста на народните одбори на 
'општините и околиите и на нивните органи; 

Одлука за нормите за преместување на придо-
несот на околиските бирои за посредување на тру-: 
дот во дополнителните средства за осигурување 
на правата на лицата привремено вон работен 
однос; 

Решение 5а именување околиски изборни коч 
мисии за избирање народни пратеници за Репу-
бличкиот собор на Соборот на Н Р Хрватска; 

Решение за определување околиските^ изборни 
комисии за спроведување на изборите за народни 
пратеници за Соборот на производителите на Со-
борот на НР Хрватска; 

Исправка на Одлуката за издвојување на на-
селените места од составот на една општина и за 
соединување кон друга општина. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРДЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 47 од 6 декември 1957 го-
дина објавува: 

Одлука за прогласување на членот 24 од За -
конот за измени и дополненија на Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на на-
родните пратеници; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за правата и должностите, * 
избирањето и отповикот на народните пратеници; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за Буџетот на НР БиХ 
за Д957 година; 

Одлука за измени и дополненија на Опште-
ствениот план на НР БиХ за 1957 година; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за одобрување претсметките на републичките бу-
џетски фондови за 1957 година; 

Одлука за разрешување на- член на Извршниот 
совет на НР БиХ; 

Одлука за изборот на судиите на Врховниот суд 
на НР БиХ и на судиите на окружните судови; 

Одлука за изборот на судиите на Окружниот 
стог ^ски суд; 

Одлука за потврда на статутот на Економскиот 
и Земјоделско-шумарскиот факултет на Универ-
зитетот во Сараево. -

Во бројот 48 од 13 декември 1957 година обја-* 
вува: 

Наредба за испитната комисија за испити на 
квалификувани и висококвалификувани работници 
од занимањето ѕидар на огноотпорен - материјал 
за индустриско-металургиски печки; 

Црограма за испитите на квалификувани и ви-
сококвалификувани работници од занимањето ѕи-
дар на огноотпорен материјал за индустриско-ме-
талургиски печки. 

Во бројот 49 од 19 декември 1957 година објавува: 
Одлука за усогласување на одредбите за прав-

ната постапка од републичките закони со Законот 
за општата управна постапка; 

Одлука за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка од прописите на бившата Влада на 
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НР БиХ, на Извршниот совет на Н Р БиХ, на ре-
публичките совети и на републичките органи на 
управата со Законот за општата управна постапка. 

Во бројот 50 од 27 декември 1957 година нема 
службен дел. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедони ја*^ бројот 32 од. 19 ноевмри 1957 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за имену-
вање на Законот за правата и должностите, Избо-
рот и отповикот на народните пратеници на На-
родното собрание на Народна Република Македо-
нија, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за аграрната ре-
форма и колонизацијата на територијата на На-
родна Република Македонија, со текст на истиот 
закон; 

Указ за прогласување на Законот за основ-
ните услови за ѕидање згради, со текст на истиот 
закон; 

Указ за прогласување на Законот за базичната 
служба, со текст на истиот закон; 

Одлука за изменување на Одлуката за осни-
вање на Селско-стопанска комора на Народна Ре-
публика Македонија; 

Одлука за ^ одобрување Статутот на Земјодел-
ско-шумарската комора на Народна Република .Ма-
кедонија; 

Упатство за елементите на основите за уреду-
вање на пороите; 

Упатство за елементите што ги содржат про-
ектите за уредување на пороите. 

Во бројот 33 од 27 ноември 1957 година обја-
вува: ' 

Указ за прогласување на Законот за болни-
ците, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за надзор 
над стручната работа на здравствените установи, 
со текст на истиот закон. 

Указ за прогласување на Законот за дополну-
вање на Законот за унапредување на овоштар-
ството, со текст на истиот закон. 

Во бројот 34 од 12 декември 1957 година обја-
вува: 

Уредба за основање Републичка комисија за 
физичка култура; 

Уредба за дополнување на Уредбата за опре-
делување реони за одгледување на поедини раси 
и соеви добиток на Народна Република Македо-
нија; 

Решение за изменување членови на Републич-
ката комисија за физичка култура; 

Решение* за овластување на Југословенската 
инвестициона банка — Централа за НРМ за про-
должување конкуренте од 1957 и за 1958 година; 

Упатство за елементите за изработка на проект 
за заштита на стрмните земјишта од ерозија; 

Дополнение на VIII -конкурс за давање заеми 
за инвестиции во селското стопнаство од средствата 
на Републичкиот инвестиционен фонд во 1957 го-
дина ; 

Дополнение на IX конкурс за давање заеми за 
планински пасивни реони во селското стопанство 
од средствата на Републичкиот инвестиционен 
фонд во 1857 година; 

Дополнение на X конкурс за давање инвести-
циски заеми од средствата на Републичкиот ин-
вестиционен 'фонд во 1957 година за реконструк-
ција и проширување во областа на индустријата 
и рударство; 

Дополнение на XI конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата иа Републичкиот 
инвестиционен фонд во 1957 година за потребите 
на трговијата; 

Дополнение на ХИ конкурс за давање инве-
стициони заеми од средствата на Републичкиот 

инвестиционен фонд во 1957 година за набавка на 
опрема на услужните занаети со средства од оп* 
штествена сопственост; 

Одлука за расподелба на средствата од фонда* 
за превентивна здравствена 'заштита; 

Одлука за одделни норми на придонесот за; 
здравствено осигурување; 

Решение за одобрување основањето и работата 
на Здружението на оџачарите на НРМ; 

Исправка на Решението за основање Завод за 
здравствена заштита на мајки и деца. 

Во бројот 35 од 16 декември 1957 година обја-i 
вува: 

Указ за прогласување на Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на народ-* 
ните пратеници на Народното собрание со теке* 
на истиот закон; 

Решение за дополнување на Решението на За-* 
водот еа унапредување на сточарството во Скопје} 

Решение за дополнување на Решението на Зан 
водот за унапредување на лозарството во Скопје^ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе4 

во бројот 24—25 од 2 декември 1957 година објавува! 
Указ за прогласување на Законот за правата 

и должностите, избирањето и отповикот на народ-
ните пратеници на Народното собрание на Н Р Црна 
Гора, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за републич-
ките органи на управата во Н Р Црна Гора, со теке* 
на истиот закон; 

Одлука за прогласување на членот 24 став 3 
и членот 54 став 1 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на народните 
пратеници на Народното собрание на НР Црна Гора; 

Одлука за овластување на Законодавниот од-
бор на Републичкиот совет да ги усогласи одред-* 
бите за управната постапка од Законот на Народ-
на Република, Црна Гора со Законот за општата 
управна постапка; 

Одлука зд усогласување на одредбите за управ-: 
ната постапка од законот на Н Р Црна Гора со За -
конот за општата управна постапка; 

Одлука за оснивање Околиски суд во Плужине, 
Околиски суд во Градац, Окружен суд во Никшић 
и на Окружен суд во Пљевља; 

Препорака за испитување можностите за осно-
вање на Околиски суд во Мојковац и за пренесу-
вање на седалиштето на Окружниот суд од Биело 
Поље во Иванград; 

Препорака од органите на управувањето на Око-
лискиот завод за социјално осигурување во Цетиње 
да преземат потребни мерки за отстранување на 
недостатоците во работата на односниот завод; 

Одлука за доделување новогодишна наградана 
службениците и работниците на републичките ор-
гани и установи; 

Одлука за распределба на добивката на шум-: 
ските стопанства; 

Одлука за сузбивање и искоренување на ехи--
кококозата; 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Наредба за стопанските дејности што се сме-, 

таат како слични на занаетчиската дејност; 
Наредба за измени и дополненија на Наредба-' 

та за занаетчиските дејности што се сродни и за 
занаетчиските дејности што меѓусебно се допола 
нуваат; 
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Решение за измени на Решението за именува-
л е . општински изборни комисии за . спроведување 
на изборите на одборници на народните одбори од 
општините на територијата на.Народна Република 
ћ р н а Гора. 

Во бројот 26 од 18 декември 1957 година об-
јавува: 

Уредба за усогласување одредбите за управ-
ната постапка од прописите на бившата Влада на 
Н Р ЦГ, Извршниот совет и републичките органи на 
управата со Законот за општата управна постапка. 

Во бројот 27 од 18 декември 1957 година об-
јавува: 

Указ за прогласување на Законот за укину-
вање на околиите во Народна Република Црна 
Гора, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за надлежно-
ста на општинските народни одбори и републич-
ките органи во работите уредени со републичките 
закони, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за буџетот на Народна 
Република Црна Гора (Републичкиот буџет) за 1957 
година, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измена и 
дополнение на Законот за слатководно^ рибарство, 
со текст на истиот закон; 

Одлука за овластување Извршниот совет за 
распишување избори за Народното собрание на На-
родна Република Црна Гора; 

Одлука за привременото финансирање на На-
родна Република Црна Гора за месец јануари 1958 
година: 

Одлука за измени на Општествениот план на 
Народна Република Црна Гора за 1957 година; 

Одлука за избирање судии на околиските су-
дови што не ги исполнуваат условите од членот 
46 од Законот за судовите во поглед на судискиот 
испит; 

Уредба за средната медицинска школа; 
Одлука за нормите на придонесот за кадрови 

во стопанството за 1957 година; 
Одлука за измена на Одлуката за управување 

со r-птернатите и домовите за ученици; 
Одлука за количините на вино и ракија што 

можат да се трошат во домаќинството без плаќање 
данок на промет; 

Решение з а определување височината на надо-
местокот за риболовните дозволи. 

Во бројот 28 од 30 декември 1957 година објавува: 
Одлука за распишување избори за Републи-

чкиот собор и за Соборот на производителите на 
Народното собрание на НР Црна Гора; 

Уредба за надлежноста на општинските народни 
одбори и на републичките органи во работите уре-
дени со прописите на бившата Влада на НР ЦГ, 
Извршниот совет и републичките органи на упра-
вата; 

Одлука за утврдување бројот на народните 
пратеници што за Републичкиот собор и за Соборот 
на производителите на Народното собрание на НР 
Црна Гора се избираат на изборите што ќе се одр-
жат на 23 и 28 март 1958 година; 

Одлука за утврдување на обрасците во постапка 
за избор на народни пратеници на Народното со-
брание на НР Црна Гора. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

55. Правилник за звањата на службениците 
од струката контрола на мерки и драго-

ц е н и метали — — — — — — — — 73 
56. Наредба за исплата на аконтации од лич-

ните доходи на работниците на стопан-
ските организации и за наплата на акон-
тација од придонесите од тие доходи за 
првото тримесечје од 1958 година — — 74 

57. Наредба за начинот на уплатување на при-
донесот за унапредување на домашниот 
филм, за определување основите за ра-
споделба на средствата од тој придонес и 
за распоредот на тие средства на претпри-
јатијата за снимање на филмови — — 75 

58. Наредба за определување на тетовските 
стопански организации што плаќаат при-
донес од доходот според членот 49 од За -
конот за придонесот од доходот на сто-
панските организации — — — — — 77 

59. Наредба за регулирање на односите меѓу 
трговските претпријатија . за промет на 
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продавниците со внатрешна паушална пре-
сметка — — — — — — — — — 77 

60. Наредба за утврдување на процентот до 
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можат да ги користат средствата на аморч-
тизацијата за плаќање на увезените стоки 
и услуги во врска со инвестициите — — 78 

61. Наредба за измени и дополненија на Од-
луката за продавање на девизните сред-
ства на одделните состаноци на девизното 
пресметковно место — — — — — — 78 

62. Наредба за постапување со странските 
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63. Наредба за користење на правото од чле-
нот 3 став 2 на Уредбата за увоз и про-
мет на патнички автомобили и моторцикли 80 

64. Решение за измена и дополнение на Спи-
сокот на нормите за утврдување делот на 
динарските средства остварени со извоз 
на стоки и услуги што стопанските орга-
низации регистрирани за вршење надво-
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требат за зголемување на средствата за 
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66. Наредба за ставање вон сила на Наред-
бата за задолжително пријавување обо ле-
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Исправка на Одлуката за отстапување на при-
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