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94. 
Врз основа на одделот I I од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и з а н а -
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем: („Службен лист на ФНРЈ" , Ор. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д В А 
З А ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во Уредбата за платите н а работниците и слу -

жбениците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ" , 6tp. 54/54) се в р ш а т измени и допол-
ненија, така што нејзиниот пречистен текст да 
гласи: 

УРЕДБА 
за платите на работниците и службениците 

на стопанските организации 
I. Основни! одредби 

Член 1 
Платите на работниците и службениците (во 

натамошниот текст: работниците) на стопанските ор-
ганизации се утврдуваат врз сенова на тарифата 
што се пропишува со тарифниот правилник. 

Член 2 
Тарифниот правилник го донесуваат согласно 

стопанската организација, народниот одбор на оп-
штината и синдикалната организација. 

Член 3 
Платата на работникот зависи од неговиот успех 

во работата и од успехот на работењето на стопан-
ската организација. 

Член 4 
Платите на работниците се определуваат во 

правилник за единица работно време 
(тарифен став). 

. ....ко i ' : o j 3 за утврдување на тарифниот став 
служат особено стручната опрема потребна за в р -
шење на работите, условите за работа на работ-
ното место и одговорноста за водење на работите. 

Член 5 
На сите работни места и работи каде што р а -

ботниот ефект може да се мери стопанската орга-
низација е должна со тарифниот правилник да 
препише ко ј е ф е к т е должен работникот да изврши 
во определена единица време (норма). 

На стопанските организации со паушална .пре-
сметка не се однесуваат одредбите од ставот 1. 

Стопанската организација може да утврди р а -
ботникот да добива плата за определен работен 
е ф е к т или за определена количина производи, во-
дејќи сметка тој е ф е к т да може да се постигне во 
времето што и' одговара на платата според т а р и ф -
ниот став (акорден став). 

Нормите и акордните ставови се утврдуваат со 
правилниците за нормите. 

Член б 
Со сојузниот општествен план м о ж е да се опре-

дели општото ниво на тарифните ставови во т а р и ф -

ните правилници. Тарифните ставови во тарифниот 
правилник можат да бидат само во границите на 
така утврденото општо ниво. 

Член 7 
За извршената работа работникот има право на 

оној износ на платата што му припаѓа за определен 
е ф е к т односно време на работа според тарифниот 
правилник и според правилникот за нормите. 

Ако остварениот доход не е достаточен да се 
исплатат полните износи на платите за извршената 
работа, платите на работниците се намалуваат сра-
змерно со остварениот доход. 

Член 8 
Стопанските организации што имаат погонски 

или деловни единици или продавници донесуваат 
единствен т а р и ф е н правилник за целата стопанска 
организација и в о него погокските и деловните 
единици се и с к а ж у в а а т одделно. 

II. Државни органи за шГ^ти на платите во 
стопанството 

Член 9 
За работите на платите во стопанството што се 

в о надлежност на државните органи се установу-
ваат постојани о к о л и с к и републички, покраински 
и обласни комисии за плати во стопанството, к а к о 
и сојузна комисија за плати во стопанството (ко-
мисии за плати). 

Два или повеќе околиски народни одбори можат 
да установуваат заедничка комисија за плати. 

Во комисијата за плати задолжително влегу-
ваат претставници на синдикатите и на коморите. 

Член 10 
Комисиите за плати ги имаат следните задачи: 
I ј да соработуваат при донесувањето на т а р и ф -

ниот* правилник; 
2) да даваат стручна помош при воведувањето 

на нормите и н а платниот систем; 
3) да го следат извршуваното на нормите и 

движењето на платите во стопанските организации; 
4) да поднесуваат барања за ревизија на нор-

мите ; 
5) да го изучуваат платниот систем во стопан-

ството и да соработуваат со синдикатите и коморите; 
6) да вршат надзор над извршувањето на про-

писите за платите во стопанството. 

Член 11 
Сојузниот извршен совет донесува упатство за 

составот, в правата и должностите, надлежноста и 
работењето на комисиите за плати. 

III. Донесување на тарифниот правилник 
Член 12 

Нацрт на тарифниот правилник составува 
управниот одбор на стопанската организација и му 
го поднесува на работничкиот совет на стопанската 
организација, на народниот одбор на општината и 
на синдикалната организација заради составување 
заеднички предлог. 

Предлогот на тарифниот правилник го составу-
ваат органите од претходниот став преку свои 
претставници. 
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Член 13 
Согласност на тарифниот правилник дава р а -

ботничкиот совет од името на стопанската органи-
зација, народниот одбор на општината или комиси-
јата што ќе ја именува за таа цел народниот одбор 
— од името на народниот одбор на општината, ор-
ганот определен врз основа на упатствата од Цен-
тралното веќе на Сојузот на синдикатите на Југо-
славија — од името на синдикалната организација. 

Ако самостојното пресметување на вкупниот 
* приход се врши за погон, народниот одбор ка оп-

штината на чие подрачје се наоѓа погонот на сто-
панската организација може да бара од народниот 
одбор на чие подрачје е седиштето на стопанската 
организација и тој да учествува при изработката 
на тарифниот правилник и да дава согласност на 
делот од тарифниот правилник што се однесува до 
погонот. Ако наредниот одбор е а општината според 
седиштето не ќе се согласи со ова барање, одлука 
донесува народниот одбор на околијата ако народ-
ните одбори на општините се на подрачје , од иста 
околија, републичкиот извршен совет ако р:ародните 
одбори се на подрачје на две околии, односно Со-
јузниот извршен совет — ако народните одбори се 
на територија на две народни републики. 

При давањето согласност на тарифниот правил-
ник на самостоен погон на земјоделска задруга, н а -
родниот одбор на општината е должен да прибави 
мислење од задругата чи ј погон е во прашање. 

I Тарифниот правилник е донесен кога врз оено-
t ва на заклучокот од органите од ст. 1 ќе го потпи-

шат нивните овластени претставници. 

Член 14 
При донесувањето на тарифниот правилник ка* 

претпријатијата за Есени потреби учествзша и прет-
ставник на Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана. 

Согласноста на тарифниот правилник на прет-
пријатијата за воени потреби што произведуваат 
убој ни материјали и експлозив ја дава, место на -
родниот одбор на општината, комисијата што ја 
именуваат Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана и народниот одбор на општината. 

Член 15 
Ако работничкиот совет на стопанската органи-

зација, синдикалната организација и народниот од-
бор на општината не постигнат спогодба за предло-
жениот тарифен правилник, предлогот на т а р и ф -
ниот правилник се испраќа на решавање до арби-
тражната комисија. 

Арбитражната комисија ја именува републич-
киот извршен совет. 

Арбитражната комисија се состои од 5 членови 
од кои два јца се претставници на синдикалната 
организација, два јца претставници на комората, а 
претседател е претставникот на републичкиот извр-
шен совет. 

Републичкиот извршен совет го именува прет-
седателот на арбитражната комисија од списокот 
на кандидатите што ќе му ги предложи републички-
от државен секретар за работи на стопанството. 
Синдикалната организација и комората предлагаат 
на почетокот на годината список на своите канди-
дати за членови на арбитражната комисија, од ко ј 
претседателот на арбитражната комисија ги опре-
делува членовите во секој неодделен случај . Народ-
ниот одбор на општината, синдикалната организа-
ција и комората можат да му стават приговор на 
претседателот на арбитражната комисија против 
определените членови на комисијата. Против коми-
сијата составена според приговорот не може да се 
стави п а з приговор. 

Сојузниот извршен совет ќе пропише правил-
ник за работа на а р б и т р а ж и т е комисии. 

Член 16 
Одлуката га хшата комисија е з адолжи-

телна и е составен дел од тарифниот правилкшѕ. 

Тарифниот правилник во тој случа ј влегува во 
сила со донесувањето на одлуката на арбитражната 
комисија. 

Член 17 
Управниот одбор на стопанската организација 

е должен кадравг на тарифниот правилник да му 
го стави на работниот колектив на разгледување 
на јмалу 15 дена пред да им го поднеле на претре-
сување на работничкиот совет на стопанската о р -
ганизација, на народниот одбор на општината и на 
синдикалната организации а. 

Управниот одбор на стопанската организација е 
должен забелешките што ќе ги стават врз нацртот 
на тарифниот правилник поодделни работници д а 
ти изнесе пред работничкиот совет со свое ми-
слење. 

Член 18 
Со тарифниот правилник управниот одбор на 

стопанската организација е должен, ,врз основа на, 
предлогот од директорот, задолжително да состави 
одделна документација за нивото на тарифните 
ставови во тарифниот правилник. 

Сојузниот извршен совет мс ж е да издаде упат-
ство за податоците што треба да ги содржи доку-
ментацијата. 

Член 19 
До донесувањето на нов тарифен правилник 

платите се определуваат според тарифниот правил-
ник што в а ж е л дотогаш ако со оваа уредба не е 
определено поинаку. 

тг ^ * ' 
Член 

Ако во текот на м\гичата се укаЈ:.^ потреба, 
управниот одбор на стопанската организација со 
дополнителна потврда од работничкиот совет, може 
да установува нови работни места и за нив да опре-
делува тарифни ставови. Тарифните ставови з а 
такви работни места мораат да бидат во правилен 
однос во поглед височината со тарифните ставови 
за соодветните работни места во тарифниот п р а -
в и ЛИРИ:. 

Стопанската организација е должна да достави: 
до околиската комисија за плати извешта ј за во -
ведените нози работни места и за тарифните ста-
вови за тие работни места како и потребна доку-
ментација за височината на тарифните ставови во 
срок од 10 дена откога ќе ги потврди работничкиот 
совет. 

Документацијата што стопанската организација 
ја поднесува во смисла на претходниот став, треба 
да содржи податоци според одредбите од чл. 18 на 
оваа уредба. 

Ако тарифните ставови за новите работни ме-
ста не се во правилен однос со тарифните ставови 
за соодветните работни места во тарифниот правил-
ник, стопанската организација е должна по барање 
од околиската комисија за плати да ти усклади т а -
рифните ставови за новите работни места со т а р и ф -
ните ставови за работните места што постојат. 

Против решението на околиската комисија за 
плати од претходниот став може да се из ј ави ж а л -
ба до републичката комисија за плати во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението. 

Член 21 
•Ако две или повеќе стопански организации се 

спојат во една, стопанската организација што н а -
станала со спојувањето донесува нов тарифен пра-' 
вилник, земајќи ти за основ тарифните правилници 
на стопанските организации од кои настанала. ' 

IV. Содржина на тарифниот правилник 
Член 22 ' 

Тарифниот правилник содржи особено! 
1) тарифни ставови определени по работно' Ме-

сто, по работа или по некој друг основ во износа 
по час, ден, надела или мосад; 

2) одредби за начинот на утврдувањето на ра -
ботниот е ф е к т ; - - ; л - - -
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3) одредби за р асп од елба на платите од добив-
ката на стопанската организација; 

4) одредби за надоместок на платата за време 
на прекин БО работата; 

5) одредби за пресметувањето и за исплатува-
њето на платите и аконтациите на платите; 

6) одредби за одделните издатоци, и тоа за ви-
сочината: 

а) на надоместокот за работа на парче што за 
стопанската организација ја вршат дома лицата што 
ке се во работен однос со стопанската организација; 

б) на надоместокот за одвоен живот од фами-
литата во случај ка преместување или прием во 
работен однос, како и за условите за негова исплата; 

в) на дневниците за службени патувања и се-
лидби БО случај на преместување, како и за пра-
вото на. дневница; 

г) на теренските додатоци и за условите под кои 
тие можат да се даваат; 

д) на платата за време на платеното отсуство; 
ѓ) на наградите на учениците во стопанството; 
7) одредби за овластување на органите на 

стопанската организација за донесување решенија 
што се однесуваат го регулирањето на платите на 
работниците на стопанската организација. 

Стопанската организација може во тарифниот 
правилник да внесе и други одредби што се во не-
посредна врска со определувањето на платите на 
работниците или се наоѓаат во одделни прописи. 

Сојузниот извршен севет може да пропише оп-
шта метода за искажување на тарифните ставови 
во тарифниот правилник. 

Член 23 
Тарифните ставови се определуваат во еден 

износ или во распон меѓу два износа. Ако тарифни-
от став е определен ЕО распон, тарифниот правил-
ник мора да содржи критериуми врз основа на кен 
му се определува тарифниот став на работникот. 

Ако стопанската организација не ги определи 
во тарифниот правилник критериумите за опреде-
лување на тарифните ставови во границите на р а -
споном тарифните ставови на лицата на такво р а -
ботно место не можат да бидат поголеми*од изно-
сите што претставуваат долна граница на ра слонот. 

Со тарифниот правилник може да се определи 
дѕс^^е_работниии што немаат потребна пракса да 
примаат за определен срок помала плата од износот 
на тарифниот став определен за работното место. 

Со тарифниот правилног- може да се предвиди 
на работникот што врши работи за кои се усгспс-
вени мерила за работниот ефект, платата да му се 
определува по време се* додека не ќе ги исполни 
определените услови за премин на пресметување на 
платата по работен ефект. 

Член 24 
Во одредбите во. тарифниот правилник за на -

чинот * на утврдувањето на работниот ефект осо-
бено се определуваат технички раководители, рабо-
товодители и други работници одговорни за водење 
на работите, кои врз основа на нормите на работата 
ги утврдуваат мерилата на работниот ефект и го 
следат нивното извршување. 

Со тарифниот правилник може да се установи 
плаќање за надминување нормите на работата, кое 
би се исплатувале од цената на чинењето, само 
пропорционално со платата според тарифниот став. 

Член 25 
Со одредбите од тарифниот правилник за надо-

местокот на платата за време на прекинот во рабо-
тата особено ќе се регулира плаќањето за преки-
ните на работата во стопанските организации во 
градежништвото, селското стопанство и во другите 
стопански организации во кои работата зависи од 
временските услови. 

Член 26 
Во одредбите на тарифниот правилник за р а -

спон елба на добивката за плати мораат да се утвр-
дат основне според кои ќе се врши расподелбата 

на добивката за плати, земајќи го како начело 
успехот постигнат во работата. 

Со тарифниот правилник не може да му се 
даде овластеше на ниеден орган на стопанската 
организација тој по своја оценка, без обѕир на од-
редбите од тарифниот правилник, да врши распо-
делба на добивката за плати. 

Qojrap и |фн и от правилник се. определуваат осно-
вите за утврдување на премиите за постигнатиот 
општ успех во работењето на стопанската органи-
зација,"за постигнатите заштеди во материјали, за , 
заштедите ЕО трошоците, за подобар квалитет, за ј 
подобра организација на работата и за извршување-
рационализација во работењето, кои најпрво се 
исплатуваат од добивката наменета за плати. 

Со тарифниот правилник, покрај основите спо-
ред кои се даваат премии, се определува височи-
ната на премиите и техничките раководители што 
ги утврдуваат мерилата за височината на премиите. 

Член 27 
Стопанската организација со тарифниот пра-

вилник може да предвиди еден дел од добивката 
што и' е определен за плати да внесува во р е -
зервниот платен фонд. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
стопанските организации со сезонско работење еден 
дел од добивката определена за плати задолжител-
но да внесуваат во резервниот платен фонд. 

Член 28 
Стопанската организација е должна тарифни-

от правилник да го држи на видни и пристапни 
места во сите одделенија и погони и да им овозмо-
ж и на сите работници да ги запознаат неговите 
одредби. 

V, Измени и ревизија на тарифниот правилник 
Член 29 

Тарифниот правилник се донесува на ј малу за 
една година. 

Измени во тарифниот правилник можат, по 
правило, да се вршат само на крајот на годината 
за наредната година. 

По исклучок, измени на поодделни делови од 
тарифниот правилник можат да се вршат по исте-
кот на тримесечје^ . 

Измените на г^птиф^иот правилник се вршат* 
FI - -чинот пропишан за негово донесување (чл. 
12—18). 

Член SO 
Ако тарифниот правилник е во спротивност со 

законските и другите прописи или не е донесен 
според постапката предвидена во оваа уредба, н а -
чалникот на секретаријатот г* c^nrr'crEV} еа на-
родниот одбор на ок ели јата или републичкиот д р -
жавен секретар за работи на стопанството ќе и* 
нареди на стопанската организација тарифниот 
правилник да го согласи со прописите што важат 

. yi ќе го определи срокот во кој мора да се изврши 
/согласувањето. 

Финансиската инспекција, инспекцијата на тру-
дот и другите надлежни органи што ќе утврдат дека 
тарифниот правилник не им одговара на закон-
ските и на другите пропил* можат нт с^гачкте гд 
претходниот став да им предложат да се изврши 
негово согласување со прописите што важг.т. 

Ако стопанската организација во определениот 
срок не ќе постапи по наредбата, началникот на 
секретаријатот за стопанство на народниот одбор 
на еко ли јата или републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството, ќе ја запре примената 
на оние одредби од ^аои^ниот правилник што се 
во спротивност со носии сите што важат. 

Ако тарифниот правилник не е донесен според 
постапката предвидена во оваа уредба, началникот 
на секретаријатот за стопанство на наводниот одбор 
на околината или републичкиот државен секретар 
за работи на стопанството ќе ја запре неговата 
примена во целост. 

Член 31 
Сојузниот извршен совет може за целата те-

риторија на Југославија, а републичкиот изврше* 
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савет за територијата ка народната република, во 
текот на годината да нареди да се изврши реви-
зија на нивото на тарифните ставови во тариф-
ните правилници на стопанските организации од 
поодделни стопански гранки, групи стопански ор-
ганизации или поодделни стопански организации, 
еко утврди дека тарифните правилници не се во 
склад со пропорциите од општествениот план, или 
дека се во спротивност со стопанската политика 
изразена во општествениот план. 

Стопанската организација е должна да изврши 
ревизија на тарифниот правилник најдоцна во 
срок од еден месец од денот кога е издадена на-
редбата за ревизија. Ревидираниот тарифен пра-
вилник ќе се применува од денот кога е издадена 
наредбата за ревизија. 

Ревизијата на тарифниот правилник се врши 
според постапката пропишана , за негово донесу-
вање (чл. 12—18). 

Член 32 
Ако во смисла на одредбите од оваа глава ќе 

5иде запрена примената на тарифниот правилник 
г л и наредена пзм ена односно ревизија на негови по-

, одделни одредби, о к о л и н а т а комисија за плати ќе 
определи ка кој начин стопанските организации 
ќе ги пресметуваат платите од денот на издаде-
ната наредба до денот на донесувањето на нов та-
рифен правилник или на извршената измена од-
носно ревизија на поодделни негови одредби. 

Платите определени Брз основа на овластеии-
ето од претходниот став можат да се двз*жат само 
во границите во кои е наредена ревизија на та-
рифниот правилник. 

VI. Тарифен правилник за трговски, угостителски 
и занаетчиски дуќани 

Член S3 
За трговски, угостителски и занаетчиски ду-

ќани тарифниот правилник го донесуваат спогод-
бено месниот ОЈ бор на соодветниот синдикат, а каде 
нема местен одбор, — подружницата на синдикатот, 
соодветната комора и наредниот одбор на општи-
ната. 

Тарифниот правилник од претходниот став мо-
ж е да ги содржи и само основите за утврдување 
на тарифните е та ЗОРИ за работните места. 

Народниот одбор на општината може по пред-
лог од дуќан со паушална пресметка да определи 
за дуќанот да не се донесува тарифен правилник. 
Во тој случај правилата врз основа на кои дуќанот 
им е предаден на управување на работниците тре-
ба да содржат одредби за начинот за расподелба 
на средствата за плати меѓу работниците на ду-
ќанот. 

Член 34 
Ако тарифниот правилник донесен во смисла 

на претходниот член содржи само основи за утвр-
дување на тарифните ставови, тарифниот правил-
ник го донесува самиот дуќан во границите на тие 
основи. 

Тарифниот правилник што го донесува дуќа-
нот во смисла на претходниот став задолжително 
му се доставува на одделението за стопанство на 
народниот одбор на општината заради контрола да-
ли е составен во границите на основите за утврду-
вање на тарифните ставови. 

Член 35 
Одредбите од оваа уредба за постапката за до-

несување, за содржината,^ измената и ревизијата 
на тарифниот правилник ќе се применуваат во се' 
и .на тарифните правилници на трговските, уго-
стителските и занаетчиските дуќани, освен ва та-
рифните правилници од претходниот член. 
Vli. Тарифен ПГ^НКЛПЈЅК за стручни здруженија 

и за па сте*:грките организации 
Член Z6 

Тарифниот правилник со кој се определуваат 
*rv;r\-rге кз работниците запослени во стручните 

здруженија и во заедниците на стопанските орга-
низации ги донесуваат спогодбено управниот орган 
на здружението односно на заедницата и синди-
калната организација. 

Износите на платите во тарифниот правилник 
на стручното здружение или на заедницата се 
утврдуваат во границите на придонесот од стопан-
ските организации. 

Одредбите од оваа уредба за постапката за до-
несување, за измена и за содржината на тарифниот 
правилник ќе се применуваат согласно на т а р и ф -
ните правилници на стручните здруженија и на 
заедниците на стопанските организации. 

VIII. Правилник за нормите 
Член 37 

Правилникот за нормите го утврдуваат дирек-
торот и стручниот колегиум на стопанската орга-
низација и му го соопштуваат на работниот ко-
лектив пред да го испратат до управниот одбор 
на потврда. 

Правилникот за нормите е донесен кога ќе го 
потврди управниот одбор на стопанската органи-
зација. 

Коморите и стручните здруженија на стопан-
ските организации даваат стручна и техничка по-
мош при доставањето и усовршувањето на нор-
мите. 

Правилникот за нормите содржи особено од-
редби за постапката за утврдување на нормите, 
нивно следење и ревизија, потоа одредби за срокот 
во кој (нормите не смеат да се менуваат, за начинот 
за утврдување квалитетот на изработката, за на-
чинот за утр^дува^е на акорд пите ставови ц за 
начинот на кој се пресметува платата за постигна-
тиот ефект. Пописот на нормите и ценовникот на 
работите се составен дел од правилникот за нор-
мите. 

Ценовникот на работите мора да биде ускладен 
со тарифните ставови и со нормите врз основа иа 
кои е изработен. 

Стопанската организација е должна правилни-
кот за нормите да го испрати до о коли скат комн-
ен ја за плати во срок од 10 дена од дон е о р а њ е т о 
на решението. По барање од сојузната комора, од 
сојузот на коморите или ед стручното здружение 
стопанската организација е должна да им го испра-
ти правилникот за нормите. 

Додека не се донесе правилник за норми, сто-
панската организација не може да ги пресметува 
платите врз основа на норми и апсурдни ставов?'. 

Стопанските организации со паушална пре-
сметка не донесуваат правилник за норми. 

Член 38 
Директорот на стопанската организација е дол-

жен да се грижи предлогот на правилникот за 
нормите да биде во склад со тарифниот прашалник. 

• Ако управниот одбор на стопанската органи-
зација изврши' измени во правилникот за нормите 
што се во спротивност со тарифниот правилник 
директорот е должен да ја извести за тоа околи-
н а т а комисија за плати. Ако директорот не m 
стори тоа, ќе биде одговорен за извршените измени. 

Директорот е а стопанската организација е дол-
жен да започне постапка за ревизија на нормите 
ако утврди дека односите утврдени со тарифниот 
правилник или со општествениот план се пореме-
тени поради нереалност^. на нормите. ! 

Член 39 
Ако правилникот за нормите не е во склад со 

тарифниот правилник, комисијата за плати ќе на-
реди негова ревизија. 

Комисијата за плати може со решение да и' 
нареди на стопанската организација да изврши 
ревизија на нормите ако тие се извршуваат над 
просекот нормален за' соодветната стопанска гранеа. 

Комисијата за плати може пред донесувањето 
на решението за ревизија на нормите да бара стру-
чното здружение к т * комората да даде мислења 
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!Џ состојбата на свртете н а стопанската органи-
зација. 

Лк® стопанската организација но изврши ре -
визија н а нормите, комисијата за плати може да и* 
•наведи на, банката да и' ги исплати- платите на 
стопанската организација само до определениот 
износ. 

Против првостепеното решение на комисијата 
за плати за ревизија на нормите стопанската ор-
ганизација м о ж е л а из ј ави жалба до повисоката ко-
мисија за плати во срок од 8 дена од приемот на 
решението. Против првостепеното решение на Со-
јузната комисија за плати жалба може во истиот 
срок да му се из јави на Сојузниот извршен совет. 

Барање за ревизија на нормите во претприја-
тијата за воени потреби може да подаде и Д р ж а в -
ниот секретаријат за работи на народната одбрана. 

Член 40 
Барање за ревизија на нормите можат да по-

дадат и синдикалната организација и соодветната 
Кесера. Барањето се поднесува до околиската ко-
мисија за плати. 

Ако 0-кслиската комисија за плати не го усвои 
барањето подадено во смисла на претходниот став, 
синдикалната организација односно комората може 
да и' изјави жалба, на републичката комисија за 
плати. 

Член 41 
Ако на стопанската организација и ' е издадена 

наредба за ревизија на нормите, износот на п л а -
тите што отпаѓа на спорното натфрлување н а нор-
мите се става на одделна сметка к а ј банката до 
конечна одлука за ревизијата на нормите. 

Ако нормите бидат исправени врз основа на 
издадзната наредба за ревизија, пресметувањето 
на платите ќе се врши по така исправените норми 
од денот на издадената наредба за нивна реви -
зија. 

Член 42 
Правилникот за нормите за занаетчиски д у -

ќани го донесуваат спогодбено органите што го до -
несуваат тарифниот правилник за занаетчиски 
дуќани (чл. 33). 

Член 43 
Стопанската организација е д о л ж н а да води 

евиденција за извршувањето на нормите и да р а -
сполага со редни податоци за бројната состојба н а 
работниците, за движењето на платите, за оства-
рените часови на работата и за остварениот обем 
на производството', како и со други податоци врз 
основа на ' кои е можно да се спореди движењето 
на платите и на производи оста на трудот. 

Стопанските организации се д о л ж н и на коми-
сиите за плати да им доставуваат извештаи за по-
датоците од претходниот став според упатството 
што ќе го пропише Сојузната комисија за плати 
во стопанството. 

IX. Премии 
Член 44 

Схсшж^^те организации се д о л ж н а еден дел 
од средствата од добивката за. плати, односио д е л 
^ ' с р е д с т в а т а на п л а ш и ш ф о н д што ќе .преостанат 
по исплатата на платите, е посред тарифните ставо-
Ј ј ^ д а употребат за давање премии на работниците 
н ^ работните места од кои зависат ^даштиот успех 
®o_jga6grsK>eTo на стопанската организација и за 
успесите во извршувањето на определените задачи 
усмерени на постигање подобра организација на 
работата, заштеди во материјали и во други тро-
шоци, на постигање поголема продуктивност на 
трудот и подобар квалитет, како и за резултатите 
усмерени на работење на стопанската организација 
со пониски трошоци. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-
ваат на дуќаните со паушална пресметка. 

/ Член 45 
ч / Средствата од добивката за плати односно од 
^платниот фонд наменети за премии, се опре де л у -
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веат со тарифниот правилник на стопанската ор-
ганизација во процент од вкупните средства за 
плати: од добивката односно во процент од оства-
рениот платен фонд. 

Член 46 
Задачите за чие извршување се даваат премии 

и основите за утврдување на премиите се опреде-
луваат со правилник за премии. 

Правилникот за премиите го донесува работ-
ничкиот совет на стопанската организација. 

Коморите и стручните здруженија на стопан-
ските организации даваат стручна помош при до-
несување (правилници за премии. 

Измените и дополненијата на правилникот за 
премии се вршат според постапката за негово до-
несување. \ 

Стопанската организација е должна правилни-N 

кот за премиите да и го достави на околиската к о - / 
мисија за плати во срок од 10 дена од неговото до-
несување. По барање од Сојузната комора, од соју-
зот на коморите или од стручното здружение ; 
стопанската организација е должна да им го до-
стави правилникот за премиите. 

Член 47 
Правото на премија и височината на премијата 

се утврдува врз основа на однапред утврдените 
задачи и мерила за оценка на успехот во извршу-
вањето на тие задачи. 

Височината на премијата не може да се огра-
ничи со височината на платата според тарифниот 
став. 

Член 48 
Управниот одбор на стопанската организација • 

во текст на годината определува до ко ја височина 
остварените средства за премии ќе се употребат ' 
за исплата на премии, оставајќи на јмалку 2С%1 
од тие средства како резерва за израмнување на 
кра јот на годината врз основа на завршната 
сметка. 

По прибавената согласност на завршната смет-
ка за изминатата година, дел од остварените сред-
ства за премии во изминатата година м о ж е да се 
пренесе во следната година и да се употреби само 
за исплата на премиите. 

Член 49 
Околиската комисија за плати ќе бара ревизија 

на правилникот за премиите ако утврди дека пре-
миите се даваат според нереални премиски основи, 
ако не постои причинска врска меѓу премиите и 
ѓфемиските основи, или ако премиските основи не 
можат да се утврдуваат и евидентираат на книго-
водствен начин. Пред да поднесат барање за реви-
зи ја на правилникот за премиите комисиите за 
плати можат да бараат мислење од стручното здру-
ж е н и е или од комората. Стопанската организација 
е должна во срок од 8 дена да постапи по барањето 
и л и во истиот срок да из ј ави жалба до републич-
ката комисија за плати. 

Б а р а њ е за ревизија на правилникот за премии 
може да постави и комората, стручното здружение 
или синдикалната организација преку о к о л и н а т а 
комисија за плати. 

За претпријатијата што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенската народна армија, 
тоа барање м~же да го поднесе Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана до репуб-
личката комисија за плати. 

Против решението на околиската комисија за 
плати за ревизијата на правилникот за премиите 
стопанската организација може да из јави жалба до 
републичката комисија за плати односно до коми-
сијата на автономната покраина. Против решението 
к а републичката комисија за плати за ревизијата 
на правилникот за премиите на претпријатијата 
што произведуваат за определени потреби на Југо-
словенската народна ар:,ти ја може да се из јави ж а л -
ба до Сојузната комисија за плати во стопан-
ството. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 50 
Кога околиската комисија за плати ќе нареди 

ревизија на правилникот за премиите, ќе реши дали 
до извршената ревизија ќе се запее во целост или 
сагло во еден дел примената на правилникот за 
премиите. 

Против решението на околиската комисија за 
плати од претходниот став може ла се изјави ж а л -
ба до републичката комисија за плати во срок од 
15 дена од денот на приемот на решението. 

Ревидираниот правилник за премиите ќе се при-
менува од првиот ден на наредниот месец по по-
днесеното барање за ревизија. 
X, Определување тарифниот став за работниците 

Член 51 
Надлежниот орган на стопанската организација 

определен во тарифниот правилник ft должен на 
секој работник да му определи и МУ ГО соопшти 
тарифниот став на начинот предвиден во тариф-
ниот правилник. 

.Работникот може да бара да му се издаде пи-
смено решение за височината на тарифниот став. 

Тарифниот став му припаѓа на работникот спо-
ред работното место на кое работи односно според 

} работата што је врши. Ако работникот не ги испол-
[ нува условите во поглед стручната спрема која, 
< според одредбите на тарифниот правилник, се бара 
рза тоа работно место (работа), тарифниот став опре-
делен според работното место (работата) може да 

;се намали за процентот определен во тарифниот 
/(правилник се додека работникот не ќе ги исполни 
потребните услови. 

Член 52 
Против одлуката за височината на тарифниот 

став работникот може да из јави жалба до повисо-
киот орган на управувањето на стопанската орга-
низација. 

Органот на стопанската организација надлежен 
, з а решавање по жалбата е должен да донесе ре-
ш е н и е во срок од 8 дена од денот на приемот на 
^жалбата. Ако надлежниот орган на стопанската ор-
• ганизација не донесе решение во тој срок, работ-
н и к о т има право да изјави жалба до работничкиот 

совет на стопанската организација. 
Жалбата според одредбите на овој член се под-

несува во срок од 8 дена од приемот на решението, 
односно по истекот на срокот за донесување реше-
ние според ст. 2. 

XI. Пресметување и исплатување на платите 
Член 53 

Стопанската организација ги исплатува секо-
гаш во полн износ: 

1) наградите за работа на учениците во стопан-
ството и на учениците на индустриски школи, како 
и на други лица што стручно се оспособуваат или 
усовршуваат за потребите на стопанската органи-
зација, без оглед на тоа дали оспособувањето или 
усовршувањето се врши во самото претпријатие 
или надвор од него, во земјата или во странство; 

2) платите на приправниците, ако се определе-
ни во постојанен износ. 

Другите издатоци што според чл. 31 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации А се признаваат на стопанската 
организација во платите, се исплатуваат заедно со 
платите на работниците. 

Член 54 
Пресметувањето и исплатувањето на платите на 

работниците се врши во срокови кои не можат да 
бидат подолги од еден месец. Ако пресметковниот 
период на стопанската организатпа е подолг од 
еден месец, стопанската организација е должна да 
врши пресметување и исплатување на аконтациите 
на платите најмалу еднаш месечно. 

Член 55 
Стопанската организација има право во текот 

на месецот да бара од банката аконтации за плати 
од расположивите средства до височината на пла-
тите пресметани според тарифниот правилник и на 

износите на другите издатоци според чл. 53 од оваа 
уредба. 

Стопанските организации со паушална пресмет-
ка не можат да земаат аконтации за плати ако 
немаат тарифен правилник. 

Сојузниот извршен совет ќе донесе упатство за 
височината на аконтацијата за плати од претход-
ните ставови и за начинот на-изземање аконтации 
од банката. 

, Член 56 
Ако стопанската организација не остварила 

достаточен доход за покритие на исплатените пла-
ти, непокриениот износ ќе се П О Д М И Р И од резер-
вниот фонд на стопанската организација со обврска 
да се врати во наредните пресметковни периоди. 

Ако стопанската организација нема достаточни 
средства ни во резервниот фонд, народниот одбор 
на општината е должен да и ја обезбеди исплатата 
на платите до височина од 60% од платите пре-
сметани според тарифниот правилник врз основа 
на времето на работата и постигнатиот работен 
ефект. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на стопанските организации со паушална пресметка. 

Член 57 
Народниот одбор на општината е должен обез-

бедувањето од претходниот член да и го даде на 
стопанската организација за месецот во кој стопан-
ската организација не остварила потребен доход и 
за следниот месец ако ни во тој месец не ќе го 
оствари. 

Ако во текот на месецот за кој дал обезбеду-
вање народниот одбор не ќе преземе мерки за с а -
нација на стопанската организагопа. или не ќе ја 
стави под присилна управа, или не ќе се спогоди 
со стопанската организација таа да работи и без 
обезбедување на платите, се продолжува обврската 
на народниот одбор да даде обезбедување на пла-
тите. 

Ако е поднесено барање за присилна ликвида-
ција на стопанската организација, народниот одбор 
е должен да даде обезбедување за исплата на пла -
тите според чл. 56 од оваа уредба до отворањето 
на постапката на присилна ликвидација. 

Член 58 
Стопанската организација е должна, по барање 

од народниот одбор на општината, во следните пре-
сметковни периоди износите за кои гарантирал на-
родниот одбор да ги врати на товар на платите а 
од својот дел на добивката. 

XII. Пресметување и исплатување на прешште 
Член 59 

Од делот на добивката на стопанската органи-
зација што е определен за плати, односно од плат-
ниот фонд што ќе преостане по исплатата на п л а -
тите според тарифните ставови, првенствено се из-
двојува дел за исплата на премиите во процент 
утврден во тарифниот правилник (чл.. 45 од оваа 
уредба). 

Исплатата на премиите се врши одвоено спо^ 
ред деловите утврдени во чл. 48 од оваа уредба. 

Исплатата на премиите се врши во текот на го-
дината Брз основа на Бремени пресметки. Испла-
тата на премиите се врши и во текот на пресмет-
ковниот период ако стопанската организација за 
таа цел има средства што ти остварила во поране-
шните периоди. Конечното пресметување на пре-
миите се врши по истекот на годината, врз основа 
еа завршната сметка на која е дадена согласност. 

Право на премија во текот и по истекот на го-
дината има секој работник сразмерно успехот во 
извршувањето на задачите за кои се даваат премии, 
без оглед на траењето на неговиот работен однос во 
стопанската организација. 

ХМ. Пресметување и исплатување на платите од 
добивката на стопанската организација 

Член 60 
Средствата што од добивката за плати ќе пре-

останат по издвојувањата според чл. 59 од оваа 
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уредба, стопанската организација може да ги упо-
треби за зголемување на платите над платите спо-
ред тарифните ставови, на начинот предвиден во 
тарифниот правилник. 

Член 61 
Пресметувањето и исплатувањето на платите 

од добивката за плани според Претходниот член се 
врши во текот на годината времено врз основа на 
времено утврдениот вкупен приход на стопанската 
организација. Работниците во текот на годината 
имаат право на тој дел од платата ако во времето 
на исплатата се наоѓаат во работен однос со стопан-
ската организација и ако имаат на ј малу 6 месеци 
непрекинат работен стаж во таа стопанска орга-
низација. 

Конечното пресметување на платите од добив-
ката се врши на крајот на годината заедно со ко-
нечното утврдување и расподелба на вкупниот 
приход на стопанската организација. 

Член 62 
Правото на учество во конечната расподелба на 

добивката за плати од членот 60 на оваа уредба 
го имаат сите работници што се затечени на крајот 
на годината во работен однос со стопанската орга-
низација, под услов тој работен однос да им траел 
во текот на таа година нај малу 6 месеци. 

Работниците на кои работниот' однос во сто-
панската организација не им ти зел £0 крајот IT\ 
годината за која се врши конечната оасподелбз 
на добивката за плати имаат право на учество во 
таа расподелба под условите: 

1) во текот на годината да биле 9 месеци во 
работен однос со стопанската организација, ако 
работниот однос им престанал врз основа на нивни 
отказ; 

2) во текот на годината да биле .6 месеци во 
работен однос, ако работниот однос им престанал 
со истекот на договорот, со отказ од страна на сто-
панската организација, или поради ставање пен-
зијата во оптек, поради долготрајно непрекинато 
болување, поради телесна или душевна неспособ-
ност за работа, поради заминување на отслужува-
ње воен срок и слични разлози. 

Сезонските работници имаат право на учество 
во конечната расподелба на добивката за плати 
под. условите: 

1) во текот на годината да работеле за сето 
време на сезонското работење на стопанската ор-
ганизација; % 

2) да им биле определени платите врз основа 
на тарифните ставови во тарифниот правилник на 
стопанската организација за работите што ги вр-
шеле односно за работните места на кои работеле. 

Работниците на кои отказот им е дален поради 
, кривица утврдена со одлука на дисциплинскиот 
! орган или со пресуда на редовниот суд, или работ-

ниот однос им престанал со отпуштање од работа 
^ ила по силата на законот поради казната строг 
/ затвор или затвор подолг од 6 месеци, или поради 
f самоволно напуштање на работата, немаат право 
\ на учество во конечната расподелба на добивката 
^-»а плати. 

Члан 63 
, Стопанската организација е должна по добие-

/ ното одобрение на завршната сметка веднаш, а н а ј -
/ доцна во ерок од 15 дена, да ги повика сите работ-

ници на кои им престанал работниот однос а кои 
имаат право на учество во конечната р а с п о д е л у 
на добивката за плати, да и се јават на стопанската 
организација заради остварување на своето право. 
Ако стопанската организација нема податоци за ме-
стото на живеењето на поодделни работници дол-
ж н а е ова повикување да го изврши со јавно обја-
вување. 

По истекот на срокот од 3 месеци од денот на 
извршеното сЅЈЕггувење од ст. 1. работниците што 
не и се пријсхлле на стопанската организација го 
губат правото на учество во конечната рзсподелба 
на добивката за плати. 

Член 64 
Неисплатените износи, што ќе & останат на 

стопанската организација од работниците кои спо-
ред чл. 62 од оваа уредба немаат право на учество 
во конечната раеподелба, како и од оние оабот-
ници кои до истекот на срокот од претходниот член 
не се јавиле заради остварување на своето право, 
се внесуваат во [резервниот платен фонд) или во. 
другите фондови на стопанската организација. 

Во резервниот платен фонд се внесуваат и ди-
сциплинските парични казни. 
XIV. Пресметување на платите за прекувремена 
работа, за работа во ден на неделен одмор и за 

ноќна работа 
Член 65 

За часовите на прекувремената работа и на 
работата во ден на неделен одмор, извршена врз 
основа на наредба од надлежниот орган на стопан-
ската организација, тарифните ставови утврдени 
со тарифниот правилник се зголемуваат за 50 

Стопанската организација може за работните 
места што ќе ги определи во тарифниот правилник 
да ги утврдува платите за прекувремена сабота во 
паушален износ. Паушалниот износ на платата за 
прекувремена работа не може да биде поголем од 
износот кој работникот би го примал кога платата 
би му се пресметувала според претходниот став. 
Паушалниот износ на платата за прекувремена ра -
бота му припаѓа на работникот само кога ќе го 
исполни бројот на прекувремените часови опреде-
лен во тарифниот правилник. Ако работникот ис-
полни помал број прекувремена часови од оној 
што е определен му припаѓа сразмерен дел од пау-
малку еден месец. 

Работниците на работни места со раководни 
должности немаат право на плата за прекувремена 
работа. Тие работни места се определуваат со та-
рифниот правилник на стопанската организација. 

Сојузниот извршен совет може за пооделни 
стопански гранки да определи највисока граница 
на прекувремената работа во текот на ден, недела 
или месец. 

Член бб 
За часовите на ноќната работа што Dc.wwшикот 

редовно ја врши ноќе во целост или деломично, та-
рифните ставови се зголемуваат за 12.5%. 

Како редовно вршење на работата ноќе се сме-
та ако работникот ја врши работата секоја ноќ н а ј -
малку еден месец. 
XV. Пресметување на платите за работа во дено-

вите на државни и народни празници 
Член 67 

За работа во деновите на државни и народни 
празнини во кои стопанската организација не ра-
боти, ако не паѓаат во деновите на неделен одмор, 
на работникот, покрај надоместокот на платата за 
тие денови според одделните прописи, му припаѓа 
и плата пресметана како за редовна работа. 
XVL Пресметување на надоместокот на платата за 

годишен одмор 
Член 68 

За деновите на годишен одмор, освен за онме 
што паѓаат во ден на неделен одмор, на работни-
ците им припаѓа надоместок пресметан според нив-
ниот тарифен став во височина во која им се ис-
платени платите на работниците во тој месец. --

За деновите на годишен одмор работникот има 
право на учество во расподелбата на добивката за 
плати на стопанската организација, според условите 
пропишани за остварување на тоа учество. 
ХУИ. Жалба поради погрешно пресметување на 

платите 
Член 69 

Ако смета дека погрешно му е извршено пре-
сметувањето на платата, работникот има право да 
бара од органот што го извршил пресметувањето 
да је прост хота платата повторно. Ако работникот 
ни по повторното пресметување не е задоволен сз 
пресметувањето, може да изјави жалба до управ-
ниот одбор на стопанската -организација. 
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Против решението на управниот одбор работни-
кот може да подаде тужба до редовниот суд. 

XVI3L Надзор и управни мерки 
Член 70 

Надзор над примената на одредбите од оваа 
уредба вршат инспекцијата на трудот, финансиска-
та инспекција и комисијата за плати во рамките 
на своите овластз^ЕарЈа. 

Член 71 
Кога финансиската инспекција ќе утврди не-

законита примена на тарифниот правилник или на 
правилникот за нормите, или кота ќе утврди други 
детствија на стопанската организација што се упра-
всни кон тоа да ги прекршат одредбите за плати-
те, ќе је повика стопанската организација да ја 
!И~л£-ави пресметката. 

За должноста да ја исправи грешката финан-
сиската инспекција ќе и издаде на стопанската ор-
ганизација писмено решение. 

Решението од претходниот став м о т да биде 
образложено. 

Ако финансиската инспекција наоѓа дека за 
утврдената неправилност треба да се применат ка-
знените мерки од чл. 77, 78, 79 и 80 од оваа уредба, 
•ќе поднесе за тоа пријава до надлежниот орган. 

Член 72 
Против решението на финансиската инспекци-

ја на сколи јата од чл. 71 стопанската организација 
може да из јави жалба до републичката Финанси-
ска инспекција. 

Ако решението од чл. 71 на оваа уредба го до-
нела републичката (Финансиска инспекција, ж а л -
бата се изјавува до Сојузната Финансиска инспек-
ција ако е во прашање повреда на сојузните про-
писи, а до републичкиот извршен совет ако е во 
прашање повреда на републичките прописи. 

ГКалбата се изјавува во срок од 8 дена од 
приемот на решението. 

Член 73 
Кога финансиската инспекција ќе на јде дека 

при пресметувањето се извршени крупни непра-
вилности, ќе предложи, покрај примената на казне-
ните мерки против стопанската организација, орга-
нот што е надлежен за сменување на директорот 
да го разреши овој од должноста. Финансиската 
инспекција едновремено може на органот кој дава 
согласност на разрешувањето на книговодителите 
на стопанските организации да му предложи и кни-
говодителот да се разреши од должноста. 

Финансиската инспекција на око лил ата ќе ја 
извести републичката финансиска инспекција за 
секој предлог што го направила во смисла на прет-
ходниот став. 

Член 74 
Против решението по предлогот од финанси-

ската инспекција во смисла на чл. 73 од оваа уред-
ба стопанската организација може да изјави ж а л -
ба до републичкиот извршен совет во СРОК ОД 15 
дена од денот на приемот на решението. 

Ако по предлогот поднесен во смисла на чл. 73 
од оваа уредба не ќе биде донесено решение во 
срок од 15 дена, се смета како да е одбиен тој 
предлог. 

Републичката финансиска инспекција и Сојуз-
ната финансиска и* спе кција можат според од-
редбата на ст. 1 од овој член да изјават жалба до 
републичкиот извршен совет ако првобитниот пред-
лог во смисла на чл. 73 од оваа уредба го поднела 
финансиската инспекција на околината, па тој пред-
лог е одбиен. 

За претпријатијата на заедниците на Југосло-
венските железници и на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони овој предлог за донесување 
мерките од чл. 73 на оваа уредба се поднесува до 
органот надлежен за донесување решенија за на-
значување. 

Член 75 
Финансиската инспекција е должна да ќ под-

несе извештај на комисијата за плати ако утврди 
дека издатоците за плати во стопанската о р г ^ ^ -
зација се високи поради нереалноста на нормите 
или другите мерила на работниот ефект. 

Член 76 
Директорот и книговодителот на стопанската 

организација се должни да ќ укажат на финан-
сиската инспекција на заклучоците од органите на 
стопанската организација што се во спротивност со 
одредбите од оваа уредба. 

XIX. Казнени одредби 
Член 77 

Стопанската организација ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна до тројна, а во 
исклучително тешки случаи и до петорка височина 
на незаконито пресметаниот и уплатениот износ: 

1) ако при пресметувањето на платите ќе упо-
треби неточни податоци или не ќе ги пресметува 
платите врз основа на тарифните ставови опреде-
лени во тарифниот правилник; 

2) ако не изврши ревизија на тарифните ста-
вови по наредба од Сојузниот или републичкиот 
извршен совет; 

3) ако не изврши ревизија на нормите по на-
редба од комисијата за плати; 

4) ако ценовникот на работите не е во склад 
со тарифните ставови и нормите. 

Член 78 
Стопанската организација ќе се казни за сто-

пански престап со парична казна од 20.000 до 
500.ООО динари* 

1) ако нормите не се во склад со тарифните 
ставови; 

2) ако не води евиденција за извршувањето на 
нормите; 

3) ако не располага со редни податоци за број-
ната состојба на работниците, за движењето на пла-
тите, за остварените часови на работата и за оства-
рениот обем на производството; 

4) ако не донесе тарифен правилник; 
5) ако не донесе правилник за нормите; 
6) ако не донесе правилник за премиите: 
7) ако извршувањето на нормите не го иска -

жува врз основа на фактично ^трошеното време 
на работата; 

8) ако не изврши ревизија на правилникот за 
премиите по наредба од комисијата за плати во 
стопанството. 

Член 79 
Стопанската организација ќе се казни за сто-

пански престап со парична казна од 10.000 до 200.000 
динари: 

1) ако тарифниот правилник не ги содржи од-
редбите што се пропишани како задолжителни; 

2) ако на комисијата за плати не и достави 
извештај c<V податоците за движењето н а платите 
и - хчл. 43) или не го достави извештајот во 
пропишаниот срок, или ако податоците ве изве-
штајот се неточни или непотполни; 

3) ако на к о ж е н јата за плати не и достави 
извештај за воведените нови работни места со по-
требната документација (чл. 20); 

4) ако на комисијата за плати не и го достави 
правилникот за нормите; 

5) ако на комисијата за плати не и го дестани 
правилникот за премиите; 

6) ако на сојузната комора, на сојузот на комо-
рите или на стручното здружение не им го достави, 
на нивно барање, правилникот за нормите или пра-
вилникот за премиите. 

Член 80 
За стопански престап од чл. 77, 78 и 79 од оваа 

уредба ќе се казни и одговорното лице во стопан-
ската организација со парична каз&а до 50.000 ди-
нари. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап ако за извршувањето на такво деј-
ствие добило налог од својот старешина или од 
овластениот орган на стопанската организација, па 
писмено му укажало на незаконитоста на дејстви-
ето, а дејствието го извршило дури кота добило нов 
писмен налог за извршување на дејствието. 

Директорот на стопанската организација или-
неговиот застапник ќе се казни за стопански по. -
стап со парична казна до 50.000 динари №9 не" го. 



Среда, "14 март 195-6 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

запрел извршувањето на незаконитост заклучок на 
управниот одбор и за тоа не го известил надле-
жниот државен орган. 

Член 81 
Со парична казна од 1.000 до 20.000 динари ќе 

се казни за прекршок директорот, книговодителот 
или друго одговорно лице во стопанската организа-
ција: 

1) ако тарифниот правилник не го држи на 
видно или пристапно место; 

2) ако не донесе решение за височината на та-
рифниот став по барање на работникот; 

3) ако не започне постанка за ревизија на нор-
мите кога односите воспоставени со тарифниот пра-
вилник се пореметени поради нереалноста на нор-
мите; 

4) ако исплатата на платите не ја врши на ј -
малку во месечен срок; 

5) ако не ги повика работниците кои имаат 
право на учество во конечната расподелба на до-
бивката за плати да го примат својот дел; 

6) ако платата за прекувремена работа или за 
ноќна работа или за работа во деновите на неделен 
одмор не ја пресметува со пропишаното покачува-
ње на тарифните ставови. 

Член 82 
За водење постапка по стопанските престани од 

оваа глава надлежен е во прв степен окружниот 
стопански суд. 

За постапка по стопанските престапи од оваа 
глава важат одредбите на Законот за стопанските 
судови. 

XX. Преодни и завршни одредби 
Член 83 

Работите кои според одредбите од оваа уредба 
спаѓаат во надлежноста на околиската комисија за 
плати ги врши во однос на претпријатијата за во-
ени потреби републичката комисија за плати. 

Член 84 
Тарифните правилници на стопанските прет-

пријатија донесени во текот на 1955 година остану-
ваат во сила и за 1956 година. Измени на тариф-
ните ставови можат да се вршат само во границите 
определени со сојузниот општествен план. 

Член 85 ч 
Стопанските организации се должни тариф-/ 

мите правилници да ги согласат со одредбите на 
чл. 65 од оваа уредба по пат на дополнение на та^ 
рифните правилници и тоа најдоцна до 30 април 
1956 година, а со одредбите на чл. 45 од оваа уред-
ба — најдоцна во срокот определен според чл. 86 
од оваа уредба, за донесување правилници за пре-
мии. , 

V Член 86 
Сојузната комисија за плати во стопанството, 

на предлог од сојузната комора, од сојузот на ко-
морите или од стручното здружение на стопански-
те организации, ќе ги определи крајните срокови 
во кои стопанските организации се должни да до-
несат правилници за премии во текот на 1956 го-
дина. 

По срокот определен според претходниот став 
стопанската организација не може средствата на-
менети за премии да ги употреби за исплата на пре-
миите ни за зголемување на платите, туку ги вне-
сува во средствата за самостојно располагање. 

Член 87 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува секретарот за прашањата на тру-
дот и работните односи на Сојузниот извршен 
Совет. 

Член 88 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 91 
9 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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95. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за управување со основните сред-

ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 52/53, 25'54, 32'54, 7/55 и 35/55) во чле-
нот 90а став 1 место зборовите „до 31 декември 1955 
година" се ставаат зборовите „до 31 декември 1856 
година". 

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

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

Р. п. бр. 92 
9 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

96. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

Член 1 
По членот 23 од Уредбата за управување со 

станбените згради („Службен лист на ФНРЈ", број 
29/54) се додава нов член 23а, кој гласи: 

„Странските правни лица, странските дипло-
матски и конзуларни претставништва, претставни-
штвата на странски весници, странски новински 
агенции и странски стопански организации, како и 
странските државјани што се запослени ка ј нив, 
плаќаат кирија во износ што ќе го утврдат во сло-
бодна спогодба со органот на управувањето на 
зградата односно со сопственикот на зграда што не 
е вклучена во станбена заедница. 

Износот на киријата од претходниот став не 
може да биде помал од десеторниот износ на кири-
јата што е за ист или соодветен стан платена на 
31 декември 1939 година. 

Надоместокот за користење намештај и за дру-
ги услуги во врска со користењето на станот се 
утврдува БО слободна спогодба и не влегува во к и -
ријата што ја плаќаат лицата од ст. 1 на овој член. 

Киријата утврдена на начинот предвиден во 
ст. 1 и 2 од овој член се плаќа од 1 април 1956 го-
дина. 

Важечките договори за користењето на ста-
нот, на кои се однесува ст. 1 од овој член, остану-
ваат во сила, со тоа што нивната одредба за изно-
сот на киријата има до 31 март 1956 година да се 
усклади со одредбите од овој член. 

Лицата од ст. 1 на овој член се должни од 1 
април 1956 година киријата^- надоместокот за кори-
стење намештај и за други услуги во врска со ко-
ристењето на станот, како и закупнината за делов-



Страна 142 — Број 11 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Спреда, 14 март 1956 

пите простории, да ги плаќаат преку Народната 
банка." 

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

ву вањето во „Службен: лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

P. п. бр. 93 
9 март 1S56 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

97. 
Брз основа на одделот И од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
••"ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ЗЕМЈАРИНАТА 
Член 1 

Во Уредбата за земјарината („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53) во членот 1 став 2 по зборовите: 
„установите со самостојно финансирање" се става 
запирка и се додаваат зборовите; „дрлѕавните органи 
и буџетските установи". 

Член 2 
Во членот 2 се брише ставот 2. 

Член 3 
По членот 2 се додава нов член 2а, кој гласи: 
„Земјарина не се плаќа: 
1) на земјиштата под згради чија вредност не 

е засметана во вредноста на основните средства за 
плаќање интерес на основните средства, како и на 
дворовите од тие згради; 

2) на земјиштата под железнички пруги, рамон, 
перони, пристапни патишта и на земјиштата во по-
јасот за безбедност на железничкиот сообраќај; 

3) на земјиштата под речни, морски, езерски и 
воздухопловни пристаништа што служат како опе-
ративни брегови за јавен сообраќај и за аеродроми; 

4) на земјиштата под патишта што служат за 
јавен сообраќај и на земјиштата покрај тие патишта 
што служат за обезбедување на патиштата и за 
безбедност на сообраќајот; 

5) на земјиштата поплавени заради акумулирани 
вода (земјишта под вештачки езера) и на земјиштата 
под канали и други објекти што се составен дел на 
системот за користење на акумулираните води, како 
и на земјиштата што го сочинуваат појасот за обез-
бедување системот за користење на акумулираните 
води; 

а) на земјиштата под насипи, канали и други об-
јекти и уреди направени со цел за одбрана од по-
плави или за одводнување или наводнување на зем-
јишта, како и иа земјиштата што влегуваат во 
земјишниот појас на насипи, канали и други објекти 
и уреди направени за одбрана од поплави, одводну-
вање или наводнување на земјишта; 

7) на земјиштата под згради на водните заед-
ници, на дв«. росите од тие згради и на земјиштата 
под канали и други објекти и уреди што им служат 
на водните заедници непосредно за целите' заради 
кои водните заедници се основани: 

8) на земјиштата под шуми прогласени за за -
штитени чие искористување е ограничено; 

9) на земјиштата обрастати со шикари, на кои 
се извршени мелиорации — за 10 години; 

10) на земјиштата кои со перспективни и годишни 
планови за пошумување, донесени од страна на на-
родните одбори на околиите, се определени за по-
шумување; 

11) на земјиштата под згради на општествениот 
стандард и на дворовите од тие згради. Ако згра-
дата едновремено служи за општествен стандард и 

за стопански: цели, ќе се смета дека претежно служи 
за целите на општествениот стандард ако повеќе 
од 50% на површината од подот.служи з а потребите 
на општествениот стандард. Во спротивно, ќе се смета 
дека служи за потребите на» стопанството и на зем-
јиштата под таква зграда се плаќа земјарина; 

12) на земјиштата што служат за потребите на 
Југословенската народна армија, нејзините единици 
и установи." 

Член 4 
На крајот на членот 6 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Ако вкупниот принос од земјиште на еден об-

врзник на земјарина што се користи за селскосто-
пански цели се намали за повеќе од 25% од про-
сечниот годишен принос поради елементарни непо-
годи, растениски болести и штетници или поради 
други вонредни настани, и ако обврзникот за земја-
рина не можел да го спречи тоа намалување на 
приносот, ќе се намали и катастарскиот приход од 
земјиштето на тој обврзник за онолку проценти за 
колку е намален просечниот годишен принос.' 

Решение за намалување на катастарскиот приход 
според претходниот став и за исправка на. обложе-
ната земјарила донесува финансискиот орган на 
народниот одбор на ок оли јата на чие подрачје обврз-
никот се задолжува со земјарила." . 

Член 5 
Во членот 7 став 1 место зборовите: ^народниот 

одбор на сколијата (градот)" се ставаат зборовите: 
„финансискиот орган на народниот одбор на општи-
ната со согласност од советот за стопанство на на-
родниот одбор на општината' 

Во ставот 2 место зборовите: „до републичкиот 
државен секретар за работи на стопанството" се 
ставаат зборовите: „до финансискиот орган на на -
родниот одбор на око ли јата". 

Во ставот 4 се бришат зборовите : „финансискиот 
орган или". 

Во ставот 5 по зборовите: „буџетските установи" 
се става запирка и се додаваат зборовите: „како и 
установите со самостојно финансирање чија прет-
сметка е вклучена во републичкиот или во сојуз-
ниот, буџет". 

Член 6 
Членот 8 се менува и гласи:: 
„Земјарената се плаќа по нормите определени 

според одделните сојузни прописи." 
Член 7 

Во членот 9 став 3 место зборовите: „Народниот 
одбор на околната (градот односно градската општи-
на со одделни орава)" се ставаат зборовите: „Финан-
сискиот орган на народниот одбор на општината". 

Член 8 
Во членот 10 ст. 1 и 2 место зборовите: „на 

народниот одбор на околината (градот односно град-
ската општина со одделни орава)" се ставаат зборо-
вите: „на народниот одбор на општината". 

Во ставот 2 место зборовите: „Катастарската 
управа на народниот одбор на око ли јата (градот)" 
се ставаат зборовите: „Катастарската управа- на на-
родниот одбор на околината". 

Член 9 
Членот 11 се менува и гласи: 
„Против решението на финансискиот срган на 

народниот одбор на општината според чл. 6, 9 и 10 
од оваа уредба може да се изјави жалба до коми-
сијата за даночни жалби на народниот одбор на 
сколи јата во срок од 15 дена од дена Јна приемот 
на решението." 

Член 10 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. и. бр. 94 

9 март 1956 година 
Белград 

Претседател на Вепубли^та , 
Јосип Броз-Тита, е. р, 
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98. 
Врз основа на чл. ОЗ ст. 2 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА 
Член 1 

Се оснива Сојузен завод за физичка култура 
(во натамошниот текст: Завод), како управна уста-
нова. 

Седиштето на Заводот е во Белград. 
Член 2 

Заводот ја испитува состојбата на физичката 
култура и ги проучува условите за нејзин разви-
ток, а особено: 

1) ја проучува состојбата на физичката култура 
во училиштата и предлага мерки за унапредување 
физичкото воспитување на школеќата младина; 

2) ја проучува состојбата на физичката култура 
на работниците и на селското население, а одделно 
влијанието на физичката култура врз продуктив-
носта на трудот и здравјето на работниците, и пред-
лага соодветни мерки; 

3) ги истражува методите за работа во областа 
на физичката култура и работи на нивно усовр-
шување; 

4) предлага мерки за издигање и усовршување 
на стручните кадрови во областа на физичката 
култура; 

5) ги утврдува современите методи за работа во 
х>бласта на физичката култура и се грижи за нивна 
примена; 

6) води евиденција и присобира документација 
за состојбата на физичката култура во земјата. 

Член 3 
Заради остварување на своите задачи Заводот 

соработува со установите и општествените органи-
зации што се занимаваат со физичка култура. 

Заводот може да има кабинети, лаборатории, 
опитни станици и центри. 

Член 4 
Со работата на Заводот раководи директор. Ди-

ректорот на Заводот го назначува Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 5 
Планот за работа и предлогот на претсметката 

на Заводот ги утврдува и раскравува за сите на -
челни прашања за организацијата на Заводот Со-
јузната комисија за физичка култура. 

Комисијата за физичка култура може да му 
определува на Заводот поодделни задачи во рамки-
те на неговиот делокруг и да бара од него да и' 
поднесува извештаи за работата и елаборати за 
поодделни прашања. 

Член б 
Заводот има одделна претсметка. 
Директорот на Заводот е наредбодавец за из-

вршување на претсметката. 
Член 7 

Надзор над работата на Заводот врши Сојузни-
от извршен совет или органот што ќе го опреде-
ли тој. 

Член 8 
Работењето и внатрешната организација на З а -

водот ги пропишува Сојузната комисија за физичка 
култура со согласност од Сојузниот извршен совет. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 96 
9 март 1956 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

99. 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПОСАДАТА НА 
БРОДОВИТЕ НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА 

ФНРЈ 
Член 1 

Во Уредбата за посадата на параходите на тр-
говската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 80/49) членот 19 се менува и гласи: 

„Во случај на бродолом бродарот е должен на 
член на посада да му обезбеди враќање во дуката 
на укрцување, како и да му исплати надоместок з а 
пропаднатите лични предмети. 

Бродарот е должен на член на посада што по-
ради претрпениот бродолом ќе остане без работа-, 
да му исплати и надоместок во височина на редови ' 
ната плата со постојани додатоци за време од дв\% 1 

месеци од денот на бродоломом На член на посада : 
надоместок не му припаѓа за дните за кои според , 
други прописи или според договорот за работа идо ! 

припаѓа право на исто толкаво или поголемо при-
мање. 

За надоместок од претходниот став важат в<н 
се' прописите што се однесуваат на платите и до*' 
датоците." 

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

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

Р. п. бр. 95 
9 март 1856 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

100. 

Врз основа на чл. 2 од Законот за ратифика-
ција на Спогодбата меѓу Федеративна Народна Ре -
публика Југославија и Италијанската Република 
за дефинитивното регулирање на сите взаемни об-
врски ед економски и финансиски карактер што 
произлегуваат од Договорот за мирот и од сукце-
сивните спогодби и чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА ЈУГО-
СЛОВЕИСКО-ИТАЛИЈАНСКИТЕ ПОБАРУВАЊА 

И ДОЛЕТУВАЊА 

I. По курсот од 30 динари за 100 италијански 
лири ќе се пресметаат: 

1) побарувањата и д о л е в а њ а т а на физичките 
и правните лица што престојуваат или имаат се-
диште на територијата на Југославија синема бив-
шите италијански банки, штедилници и други кре-
дитни установи од отстапената територија, вклу-
чувајќи ги и обврските на овие установи спрема 
бившиот персонал; 

2) приватнопразните побарувања и дол гу в ања 
на југословенските државјани, сметајќи ги и ф и -
зичките и правните лица, од отстапената терито-
рија спрема италијанските државјани, сметајќи ги 
и физичките и правните лица; 

3) обврските на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија спрема Физичките и правните лица 
од отстапената територија што се иматели на обвр-
зници на италијанскиот државен долг, а кои тие 
обврзници им ги предале односно пријавиле из 
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надлежните југословенски органи до 15 ноември 
1955 година. 

Одредбите од претходниот став под 1) и 2) се 
однесуваат на побарувањата и долгувањата наста-
нати до 15 септември 1947 година, а одредбата под 
3) се однесува на обврските што за Федеративна 
Народна Република Југославија произлегуваат од 
Договорот за мирот со Италија и од Спогодбата од 
18 декември 1954 година. 

II. Исплатата на обврзниците на италијанскиот 
државен долг од тон. I под 3) од оваа одлука ќе се 
изг^ши во готово. 

Како основ за пресметување на обврзниците 
на италијанскиот државен долг ќе се земе курсната 
Вредност на опие обврзници на берзата во Милано 
на 15 септември 1947 година односно последната 
курсна вредност забележена пред тој ден. Ако кур-
сната вредност на овие обврзници е повисока ед 
номиналната односно ако обврзниците воопшто не 
се котирани на споменатата берза, како основ за 
пресметување ќе се земе нивната номинална вред-
ност 

Договорниот интерес по обврзниците од ст. 1 
ќе се признае до 31 декември 1955 година, изземај-
ќи го периодот од 6 април 1941 до 15 мај 1945 го-
д и н а 

ЛГ. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот државен секретар з а 
работи на општата управа и за буџет. 

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

P. п. бр. 87 
8 март -1956 година 

Белград 
Сојузен извршев совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зе ковин, е. p. Родољуб Чолаковић, е. p. 

101. 
Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот приход на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 10/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУЖ-
БЕНИ ПАТУВАЊА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖ-
БЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРО-

ШОЦИ 
I. Стопанската организација може да ги засме-

тува во материјалните трошоци дневниците за служ-
бени патувања и преместувања во износи определени 
во тарифниот правилник, но најмногу за едно лице 
упатено на службено патување: 

Динари 
дневно 

1) распоредено на раководно работно 
место или на работно место за кое се 
бара виша стручна спрема на службе-
ник 1.000 

2) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на високо-
квалифициран работник односно 
средна стручна спрема на службеник 850 

3) за другите работници и службеници 700 

Како роководни работни места се сметаат оние 
работни места кои како такви се определени во 
тарифниот правилник на стопанската организација 
во смисла на одредбите од Упатството за методот за 
искажување тарифните ставови во тарифните пра-
вилници на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/55). 

Издатоците за дневници на учениците во сто-
панството во градежништвото се .признаваат како 
материјални трошоци за заминување на работилиште 
заради практична обука и за враќање од работи-
лиште, најмногу до 700 динари дневно. 

И. Цела дневница се признава за секои 24. часа 
поминати на службено патување, како и кога слу-
жбеното патување трае помалу од 24 часа, а не 
помалу од 12 часа. По исклучок, половина дневница 
се признава и за остаток на време преку 6 часа 
кога тој остаток е поминат на пат ноќе. 

IH. За иста службена работа дневниците за слу-
жбено патување за едно исто место* во земјава можат 
да се признаваат најмногу за 30 дана. По 30 поми-
нати дена во исто место се признава износот на 
надоместоците за работа ка терен, а за работниците 
распоредени на работните места за ком се бара 
стручна спрема на отолуквалифициран и кѕквал; : -
фициран работник и 'за помошните службеници н а ј -
многу просечно 90 динари дневно за едно лице упа-
тено на службено патување. 

По исклучок од одредбите од претходниот е тов, 
на -ите за вршење услуги на организирање 
технолошки процес и стопанско-сметкоЕНО работење 
и на претпријатијата за производство на филмови 
(само за филмските екипи што вршат снимање на 
филмови) по 39 дена кои нивните работници односно 
службеници ќе ги поминат на пат за иста работа во 
исто место БО земјава, можат да им се признаваат 
како материјални трошоци .издатоците за дневници 
најмногу до 75% од износот на дневниците преден-
денрг во ст. 1 на ова одлука. 

IV. Ако стопанската организација со тарифниот 
правилник предвидела паушален надоместок место 
дневница за службено патување, месечниот надоме-
сток може да се признае како материјален трошен 
најмногу до 70% од износот на дневници што би му 
припаднал на работникот односно службеникот спо-
ред времето поминато на пат. 

V. Издатоците за трошоците за превоз на лицата 
на службено тату Бање и се признаваат на стопан-
ската организација како материјални трошоци во 
фактично платени износи, а најмногу: 

1) кога е користен воз односно брод како пре-
возно ср£дс*гво — во износ на цената за возниот 
билет: 

а) за II класа на брз или патнички воз односно 
I класа на брод за лицата распоредени на раководни 
работни места и за лицата распоредени на работни 
места на службеници за кои се бара виша стручна 
спрема, а за кои стопанската организација со својот 
тарифен правилник ќе пр ед веди дека имаат право 
да користат П класа на брз воз односно I класа на 
брод; 

б) за II класа на патнички или III класа на брз 
воз односно II класа на брод за лицата распснредени 
на работни места за кои се бара стручна спрема на 
висококвалифициран работник или средна стручна 
спрема на службеник односно виша стручна спрема 
на службеник за оние лица што не се опфатени 
под а). За сите овие лица може да се признае из-
носот на цената за билет за II класа на брз воз ако 
патувале на далечина поголема од 250 километри} 

в) за III класа на брз или патнички воз за дру-
гите лаца; 

2) кога е користен превоз со автобус — во износ 
на платениот билет за превоз; 

3) кота е користен превоз со авион — во износ 
на платениот билет за превоз. 

VI. Издатоците за коли за спиење при превозот 
со железница се признаваат како материјални тро-
шоци само за лицата на работните места со раководни 
должности за кои ќе се предвиди тоа во тарифниот 
правилник на стопанската организација, како и за 
лицата упатени на службено патување во странство. 

Како работни места со раководни должности 
според претходниот став не се сметаат само рако-
водните работни места во смисла ка Упатството за 
методот за искажување тарифните ставови во та-
рифните правилници на сте панов-те организации 

- („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56). 
VII. Издатоците за превоз во смисла на одред-

бите од точ. V и VI на оваа одлука и се признаваат на 
стопанската организација како материјални трошоци 
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.само со доказ дека е користено односното превозно 
средство и класа, и тоа: 

1) ако превозот е вршен со железница или со 
брод — со цитирање во сметката за патните трошоци 
која класа на железница односно брод е користена; 

2) ако превозот е вршен со автобус, авион или 
се користени коли за спиење — со прилагање воз-
ниот билет односно билетот за коли за спиење, 

VIII. Издатоците за трошоците за превоз во гра-
ниците на градското подрачје (со такси, трамвај, 
автобус и ел.), сторени за време на службеното па -
тување, не можат да се признаат како материјални 
трошоци. 

Исто така, ниту трошоците за репрезентација за 
време на службеното патување не можат да се при-
знаат како материјални трошоци. 

IX. Издатоците за трошоците за селидба на ра-
ботниците и службениците, и тоа: за превоз на по-
куќнина, за превоз на работник и службеник и не-
говата фамилија и за дневници за него односно за 
неговата фамилија, и се признаваат на стопанската 
организација како материјални, трошоци под след-
ните услови: 

1) издатоците за превоз на (покуќнина се при-
знаваат во фактичкиот износ на трошоците сторени 
за превоз од поранешното до новото место на работа, 
врз основа на доказите што ги поднесел работникот 
(службеникот). Ако превозот се врши со железница 
или со брод, тие издатоци се признаваат само според 
тарифата за споровоз, освен издатоците за превоз 
на багаж што се признаваат според тарифата за 
брзовоз; 

2) трошоците за пакување, распалување и пре-
воз до станицата односно до станот се признаваат 
според поднесените сметки за материјалот односно 
за услугите на лицата што ги извршиле. Сметките 
за услугите што ги извршиле приватни лица мораат 
да бидат заверени од надлежниот секретаријат на 
народниот одбор на општината дека цените им од-
говараат на цените на пазарот; 

3) издатоците за превоз на работник (службеник) 
и на негова фамилија се признаваат најмногу до 
износот на цената за возниот билет на она превозно 
средство кое според точ. V од оваа одлука може да 
се признае за работникот (службеникот) на службе-
но патување; 

4) како трошоци за селидба поради пре-
местување на работник (службеник) на стопанската 
организација и се признаваат и издатоците за днев-
ниците исплатени на работникот (службеникот) и 
на членовите на неговата фамилија за време пату-
вањето во местото на преселувањето, и тоа: за ра -
ботник (службеник) најмногу во износот кој според 
точ. I од оваа одлука се признава за службено пату-
вање, а на членовите на неговата фамилија н а ј -
многу до 350 динари дневно, под условите од точ. П 
на оваа одлука. Како членови еа фамилијата се 
сметаат: жената, децата, како и таткото и мајката 
ако ги издржува работникот (службеникот). 

X. Издатоците за дневници исплатени на извр-
шниот персонал на стопанските организации на по-
морскиот и речниот сообраќај при укинувањето, 
и скрпува њего и (прекршувањето од брод на брод се 
признаваат како материјални трошоци во височина 
определена според тарифниот правилник, а најмногу 
до износите до кои тие дневници биле определени 
според прописите за платите од 1954 година. 

XI. За возачите и конду ктерите на моторни во-
зила што работат на постојани линии на кои постои 
утврден ред за возење, издатоците за дневници се 
Признаваат како материјални трошоци за едно лице 
упатено на службено патување: 

Најмногу 
динари 
д н е ш о 

1) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на високо-
г а лифицир ан работник — — — 450 

2) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на хвалифи-
циран работник — — — — — — 460 

Ако редот на (возењето е утврден така што пер-
соналот од претходниот став ќе мора редовно да 
преноќува надвор од местото на својот престој, прет-
пријатието му обезбедува ноќевалиште за кое тро« 
шоците покрај издатоците за дневници според прет*-
ходниот став му се признаваат во материјални тро-
шоци. Издатоците за обезбедување ноќевалиште не 
можат да се признаат според сметките поднесени 
поединечно с>а секое патување, туку само врз осно-
ва на собирна сметка што месечно ќе ја поднесе 
угостителската стопанска организација или лицето 
к а ј кое е обезбедено ноќевалиште^. 

XII. Издатоците за дневници на укрцаниот пер-
сонал во речниот сообраќај што се пресметуваат 
според бројот на поминатите километри (киломе-
тража), како и за километражата на летаните во 
воздушниот сообраќај, се признаваат како матери-
јални трошоци во височина определена со тарифниот 
правилник, а најмногу до износот до кој биле опре-
делени тие издатоци според тарифните правилници 
од 1954 година. 

ХШ. Издатоците за дневници на странски уче-
сници при снимањето на филмови (актери, проду-
центи и др.) можат да се признаат како материјални 
трошоци на претпријатијата за производство на 
филмови во износи утврдени со договорот за учество 
при производството на филмови во меѓународна 
копродукција. 

XIV. На име дневници за патувања во стран-
ство се признаваат како материјални трошоци из -
датоците за купување девизи и тоа за едно лице што 
патувало просечно во височина од 809о од дневни-
ците определени за државните службеници од III 
група за службени патувања во странство во ва -
лута на земјата во која се патува. ' * 

Издатоците за дневници за службени патувања 
во странство се признаваат како материјални тро-
шоци под следниве услови: 

1) управниот одбор на стопанската организација 
да донесе образложено решение за патување во 
странство Основен разлог за патување во странство 
постои само ако работата поради која се патува не 
може да се сврши преку постојаните претставници 
или преку средствата за спогодување (со писмо, те-
лепринтер, телефон, телеграф и ел.); 

2) стопанската организација пред извршеното 
патување да прибави согласност од соодветното 
стручно здружение, врз основа на "смерниците што 
ги дава управниот одбор на. соодветната сојузна ко-
мора, ако патувањето во странство се врши со цел 
на стручно усовршување; 

3) решението за службено патување во стран-
ство да го потпишат претседателот на управниот од-
бор на стопанската организација и директорот; 

4) патувањето да се изврши на најекономичен 
начин и со најмал број лица. 

Ако патувањето во странство се врши во врска 
со членството во меѓународни организации, испла-
тените дневници за тоа патување се признаваат во 
целост како материјални трошоци, без обѕир на огра-
ничувањата во ст. 1 на оваа точка, под услов да е 
извршено со претходно прибавена согласност од 
државниот орган надлежен, за работите во врска со 
тие меѓународни организации. 

Дневниците исплатени за патување во стран-
ство се признаваат во целост како материјални тро-
шоци без обѕир на ограничувањето во ст. 1 на оваа 
точка и во случај ако патувањето е извршено за -
ради освојување нови пазари и ако барање за тоа 
подал Управниот одбор на Сојузната надворешно-
трговска комора. 

Книговодството на стопанската организација од-
делно ги искажува издатоците сторени за службени 
патувања во странство. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен секои три месеци да му поднесе на работнич-
киот совет извештај за извршените патувања во 
странство. Извештајот треба да содржи: колку па-
тувања во странство имало во времето за кое се 
поднесува извештајот, каде и поради што се п а т у 
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вало, како се извршени задачите повади кои се па-
тувало и колку изнесуваат издатоците сторени за 
тоа патување. Еден примерок од тој извештај се 
доставува до околиската комисија за плати во сто-
панството. 

XV. Се овластува Сојузната комисија за плати во 
стопанството, по потреба, да пропише што се сме-
та ка ј стопанските организации како службено па-
тување. 

XVI. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат Одлуката за условите под 
кои издатоци за дневници, патни паушали, терен-
ски додатоци и километража се признаваат како ма-
теријални трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/55 и дополнението бр. 53/55) и објаснеше ата изда-
дени врз основа на цитираната одлука. 

XVII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
п р е п н у в а од 1 април 1956 година. 

Р. п. бр. 81 
8 март 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко 3екофин, е. p. 

Потпретседател, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

102. 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за распо-
делоа на вкупниот приход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ИЗДАТОЦИТЕ ЗА ТЕ-
РЕНСКИ ДОДАТОЦИ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 

МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Издатоците за теренски додатоци можат да ги 
засметуваат во. материјалните трошоци следниве 
стопански организации: 

1) градежните претпријатија; 
2) претпријатијата за истражни работи и истра-

жни дупчења; 
3) претпријатијата за монтажни работи; 
4) проектантските организации; 
5) претпријатијата за исушување, наводнување 

и мелиорација на земјишта; 
6) претпријатијата и дуќаните на градежното 

занаетчиство; 
7) претпријатијата на јавниот патен сообраќај 

само за работата на шоферите кога се упатуваат на 
теренска работа во врска со договорот за вршење 
транспортни услуги склучен со претпријатијата за 
експлоатација на шумите, со рударските претпри-
јатија, со градежните претпријатија и со задругите; 

8) претпријатијата за обработка на тутун; 
9) хидротехничките групи на претпријатијата на 

речниот сообраќај. 
Издатоците за теренски додатоци можат да ги 

засметуваат во материјалните трошоци и монтажните 
групи и проектантските бирои во состав, на про-
л о г п р е т п р и ј а т и ј а . 

II. Издатоците за теренски додатоци се призна-
ваат како материјални трошоци во износи утврдени 
со тарифниот правилник на стопанската органи-
зација, но најмногу просечно за еден работник 
односно службеник упатен ѓга теренска работа, и тоа: 

Динари 
дневно 

1) распореден на работно место за кое 
се бара стручна спрема на високо-
квалифициран работник односно ви-
ша стручна спрема на службеник —• ЗОО 

2) распореден на работно место за кое се 
бара стручна спрема на квалифици-
ран работник односно средна 'стручна 
спрема на службеник — 200 

3) распореден на работно место за кое се 
бара нижа стручна спрема на службе-
ник и за учениците во стопанството 90 

Утврдувањето на највисокиот вкупен износ на 
издатоците за теренски додатоци врз основа на 
просечните износи од претходниот став се врши за 
пресметковен период, но најмногу за време од три 
месеци. 

III. Со цел да се ускладат износите на теренските 
додатоци, претпријатија на една стопанска гранка 
или групи претпријатија на една стопанска гранка 
можат преку коморите и стручните здруженија да 
се договораат за височината на теренските додатоци 
и за условите за нивно давање. Во тој случај стопан-
ските организации задолжително ги применуваат 
договорените износи на теренските додатоци за сето 
време на нивното важење, со тоа што теренските 
додатоци на поодделни работници и службеници; да 
им се определуваат во износи кои не можат да бидат 
поголеми од договорените теренски додатоци, а не 
според тарифниот правилник. И во случај на договор 
според оваа точка во цената на чинењето ќе се при-
знаат најмногу износите според точ. И од оваа 
одлука. 

IV. Издатоците за теренски додатоци на проек-
тантските претпријатија, на претпријатијата за 
истражни работи и за истражни дупчења, на прет-
пријатијата за монтажни работи и на претпријати-
јата на градежното занаетчиство се признаваат, за 
првите 15 дена работа поминати на работилиште, 
како материјални трошоци до височина на износите 
што биле признаени во тарифниот правилник на 
претпријатието за 1954 година, но најмногу до изно-
сите на дневниците пропишани за службено пату-
вање, под услов претпријатието да не организирало 
сместување и исхрана во своја режија ниту работ-
ниците и службениците што се упатени на теренска 
работа да го користеле сместувањето и исхраната 
што ги организирале на работилиштето други прет-
пријатија. 

По 15 дена поминати на работилиште, на сто-
панските организации од претходниот став можат 
издатоците за теренски додатоци за работниците и 
службениците упатени на теренска работа да им се 
признаат како материјални трошоци до просечните 
износи на теренските додатоци од тон. II на оваа 
одлука наголемени до 35%. Решение за наголему-
вање на просечните износи на теренските додатоци 
до овој процент донесува државниот секретар за 
работи на народното стопанство на народната ре-
публика на чија територија се наога седиштето -на 
претпријатието. 

Наголемување на износите на теренските дода-
тоци од претходниот став може да им се одобри 
и на монтажните групи и на проектантските бирои 
во состав на производни претпријатија. 

V. Издатоците за теренски додатоци на граде-
жните претпријатија за работниците и службениците 
упатени заради оснивање градилишта, се призна-
ваат како материјални трошоци до износот на 
дневниците, но најмногу за првите 15 дена работа 
на терен. 

За колку дена на граде лено претпријатие во 
случај на оснивање градилиште ќе му се признаат 
издатоците за теренски додатоци во височина на 
пропишаните износи на дневниците за службено 
патување, определува, во границите од поетходниот 
став, во секој конкретен случај народниот одбор на 
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општината на чија територија се изведуваат рабо-
тите, водејќи сметка за фактичните можности да се 
обезбеди нормално сместување и исхрана на рабо-
•шлиштето. По истекот на срокот што ќе го определи 
народниот одбор на општината, а најдоцна по исте-
кот на срокот од 15 дена од почетокот на работите 
за оснивање и организирање на работилиштето, на 
стопанската организација молчат за работниците и 
службениците упатени на таа работа да и' се при-
знаат како материјални трошоци само издатоците 
за теренски додатоци во износи определени со та-
рифниот правилник, а во границите на пропишаните 
просечни износи (точ. И). 

VI. Ако теренската работа се врши на беспатни, 
тешко пристапни или слабо населени терени, или на 
работилница каде што не се организирани сместу-
вање и исхрана во режија на работилиштето или на 
инвеститорот, просечните износи на теренските до-
датоци од точ. II и IV ст. 2 од оваа одлука можат 
да се наголемат до 25%. Решение за наголемување 
до овој процент донесува народниот одбор на општи-
ната на чие подрачје се изведуваат работите. 

VII. Издатоците за теренски додатоци за работа 
на подвижните екипи на самостојни п р о е к т а н т о т 
организации кои претходно вршат геодетски истра-
жувања, снимања и премерувања, трасирање или 
обележување на железнички пруги, патишта, мелио-
рациони објекти и водни сообраќајници и далеку-
в о д ^ хидролошки мерења, геолошки истражни 
работи и проектирање на објекти за шумска експло-
атација — се признаваат како материј ални трошоци 
до височина на износите што биле признаени во 
тарифниот правилник за 1954 година. Ако тие износи 
се поголеми од износите на дневниците за службени 
патувања предвидени со Одлуката за условите под 
кои трошоците за службени патувања на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
се признаваат како материјални трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/56), можат да се признаат 
како материјални трошоци само износите што како 
највисоки се предвидени во споменатата одлука. 

VIII. Издатоците за теренски додатоци се при-
знаваат во материјални трошоци од денот на доа-
ѓањето на работникот односно службеникот на 
работниците. 

IX. Теренските додатоци од тач. II, IV и V на 
оваа одлука можат да се признаваат како матери-
јални трошоци само за висококвалифицираните и 
за ^валифицирашгге 'работници и за службениците 
со виша, средна и нижа стручна спрема, како и за 
учениците во стопанството што се упатени на те-
ренска работа надвор од местото на нивниот посто-
јанен престој и кои со стопанската организација се 
во постојанен работен однос. 

Како постојанен работен однос во смисла на 
одредбите од претходниот став се смета работниот 
однос што траел без прекин 12 месеци или најмалу 
20 месеци за последните две години. 

Беспрекорниот работен стаж од 12 месеци не 
мора да биде остварен ка ј иста стопанска органи-
зација. 

Ке се смета дека се во постојанен работен однос 
и квалифицираиите и висококвалифицираните ра-
ботници и службеници со виша, средна и нижа 
стручна спрема гого се примаат во работен однос 
непосредно по здобивањето со стручни квалифи-
кации во школи, на курсеви и ел., под услов да 
склучат договор за работен однос најмалу на една 
година. 

Не можат да се признаат како материјални тро-
шоци издатоците за теренски додатоци на работни-
кот односно службеникот: 

1) кој го прекинувал работниот однос во текот 
на годината и не заеков увал нов во срокот пред-
виден со закон; 

2) кој во времето од 1 април до 1 декември 
во текот на годината користи неплатено отсуство 
со^олго од 7 дена. 

По исклучок од одредбите од ст. 2 на оваа 
точка на новооснованите претпријатија им се при-
знаваат како материјални трошоци издатоците за 
теренски додатоци за првата година (12 месеци) 
работа на претпријатието, без обѕир на работниот 
стаж на поодделни работници и службеници. 

X. Издатоците за теренски додатоци за полу-
квалифицирани и ноќвалифицирани работници п 
за помошни службеници не се признаваат како 
материјални трошоци. По исклучок, монтажни^ 
претпријатија можат да ги засметуваат во мате-
ријалните трошоци издатоците за теренски дода-
тоци на полуквалифицирани работници што со 
висококвалифицир аните и квалифицираните ра-
ботници ги испраќаат на монтажните работи на 
теренот, и тоа најмногу 90 динари дневно просечно 
за еден работник. 

Сојузната комисија за плати во стопанството 
може да пропише да се признаваат како матери-
јални трошоци и издатоците за теренски додатоци 
на полуквалифицираните и на ке хв а л ифи цир аки т е 
работници, ако такви работници се нужни за ра -
бота на терен а не можат да се најдат во местото 
на работилиштето или во неговата околина, и може 
да ги определи износите до кои за такви работници 
се признаваат како материјални трошоци издато-
ците за теренски додатоци. 

XI. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престануваат да важат одредбите од точ. 3 н а 
Одлуката за условите под кои издатоците за 
дневници, патни паушали, теренски додатоци и 
километража се признаваат како материјални тро-
шоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55), Одлу-
ката за условите под кои издатоците за теренски 
додатоци во градежништвото се признаваат како 
материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 14/55 и измените и дополненијата бр. 53/55), 
Решението за условите под кои градежните прет-
пријатија можат издатоците за теренска работа на* 
неквалифицираните работници да ги засметуваат 
во материјални трошоци („Службен лист на ФНРЈ", ' 
бр. 35/55), обј&скеѕшјата издадени врз основа на' 
наведените одлуки како и сите решенија што се 
во спротивност со оваа одлука. 

Р. п. бр. 79 
8 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, ) 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић, е. р* 

103. 
Врз основа иа чл. 32 ст. 3 од Уредбата за ра -

сходе лба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ПЛАТИТЕ ЗА ПРЕКУ-
ВРЕМЕНА РАБОТА И ЗА РАБОТА ВО ДНИТЕ 
НА НЕДЕЛЕН ОДГДОР И НА ДРЖАВНИ П Р А -

ЗНИЦИ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ЦЕНАТА НА 
ЧИНЕЊЕТО 

I. Платите на работниците на стопанските ор-
ганизации за работата извршена во поекувремени 
часови, пресметани со пропишаното наголемување 
на тарифните ставови, се признаваат во цената на 
чинењето под следниве услови: 

1) писменото решение за воведување на пре-
кувремената работа да го издал директорот на сто-
панската организација, а во погоните и на рабо-
тилиштата надвор од седиштето на претпријатието 
— раководителот на погонот односно иа работили-
пггето. 
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Во случаи на исклучителна потреба за пре-
кувремена работа кота не е можно да се прибави 
решение од директорот односно од раководителот 
ла погон или работниците, решението може да то 
издаде друго лице по овластување од директорот 
па стопанската организација, со услов со него до-
полнително да се согласи директорот на претпри-
јатието односно раководителот на погонот или' ра -
ботилиштето со свое решение кое мора да биде 
донесено во писмена форма; 

2) решението да ги содржи разлозите за вове-
дување на прекувремената работа, работните места 
на кои ќе се работи прекувремено и времето колку 
ќе трае прекувремената работа. Ако при донесу-
вањето на решението не може да се предвиди 
траењето на прекувремената работа, решението 
може да важи најмногу еден месец. По истекот на 
ној срок мора да се донесе ново решение за воведу-
вање прекувремена работа; 

3) директорот на стопанската организација од-
носно (раководителот на погон или работилница 
секои три месеца да му поднесе на работничкиот 
совет извештај за прекувремената работа, со след-
ните податоци: 

а) број на работниците што работеле прекувре-
мено, искажан по работни места; 

б) број на часовите на прекувремена работа; 
в) износ на платите исплатени за прекувреме-

на работа; 
г) работи што се извршени во прекувремената 

работа — по видот, количината и вредноста; 
д) разлози за воведување прекувремена рабо-

та, со економско образложение на неговата ко-
рисност; 

4) стопанската организација секое решение за 
прекувремена работа да го испрати до околиската 
комисија за плати во стопанството и до секрета-
ријатот за стопанство на народниот одбор на оп-
штината, веднаш по неговото издавање. 

Стопанската организација покрај тоа е дол-
жна еден примерок од извештајот што според од-
редбите од тон. 3 го поднесува директорот до ра-
ботничкиот совет, едновремено да го испрати до 
околиската комисија за плати во стопанството и 
до секретаријатот за стопанство на народниот од-
бор на општината. 

II. Како работници во смисла на одредбите од 
точ. I на оваа одлука се сметаат и следниве лица: 

1) лицата со стручна спрема на службеник 
(инженерите и техничарите) што во процесот на 
производството или на вршењето на услугите не-
посредно ракуваат со посложени машини, построј-
ки и автомати; 

2) извршниот персонал запослен во стопанските 
организации на речниот или поморскиот сообраќај, 
потоа во стопанските организации на воздушниот 
сообраќај (само шалтерскиот персонал, персоналот 
за прифаќање и опрема, персоналот на сообраќајно-
диспечерската служба и на сервисите на аеродро-
мите), на патниот сообраќај и укрцаниот персонал 
на бродовите од претпријатијата на поморското 
стопанство; 

3) лицата што во претпријатијата на луките 
или складовите непосредно учествуваат во проце-
сот на манипулирање со стоки во складовите или 
во бродовите, како што се: складиштари, бројачи, 
надзорници на товарење и др.; 

4) продаваниот и малцинскиот персонал кој 
со решение од надлежниот орган на трговско прет-
пријатие или дуќан е определен да врши редовен 
годишен или периодичен попис на инвентарската 
состојба, односно да врши попис на состојбата на 
инвентарот нареден од државен орган (финанси-
ска инспекција, пазаришна инспекција и др.). 

ГИ. Платите на службениците на стопанските 
организации за работата извршена преку времено, 
пресметани со пропишаното наголемување на та-

рифните ставови, се1 признаваат во цената на чи-
нењето под истите услови под кои се признаваат 
и платите за прекувремена работа на работниците, 
и тоа само за следниве службеници односно случам: 

1) за службениците чија работа непосредно и 
оперативно е сврзана за работниците што работат 
прекувремено, како што се инженерите и техни-
чарите во процесот на производството односно' на 
вршењето на услугите, поентерите, ев и денти чари -
те, нормирците на потони, работовсдителите, ма-
гационерите1, издавате лиге на материјали и алат 
и слично; 

2) за проектантите (инженерите и техничари^) , 
лаб оран гите, к о п и р а н и т е и цртаните запослени во 
самостојните проектантски организации и проек-
тантско! бирои на стопанските организации, за пре* 
кувремената работа што е остварена на работите 
е а проектирање; 

3) за стручните службеници на бироите за вр-
шење услуги на организирање технолошки процес 
и услуги на стопанско-сметковно работење, што 
непосредно работат на работите на вршење услуги 
на други стопански организации; 

4) за службениците на надворешнотрговските 
претпријатија, за време на работата на извршување 
определени задачи сврзани за срок, чие извршу-
вање е наредено од надлежните државни органи; 

5) за службениците на. стопански претпријатија 
што непосредно учествуваат при откупот на сел-
скостопански производи, за време додека трае се-
зоната на откупот. Времето на траењето на откупот 
на поодделни селскостопански производи претпри-
јатието го докажува со потврда од народниот одбор 
на општината на чие подрачје е вршен откупот; 

6) за службениците на сметководствено-книго-
водствената служба за време на. составувањето 
времени периодични пресметки и годишни завршни 
сметки односно за Бреме на работата на комисиите 
за преглед на завршните годишни сметки или за 
време на вонредни прегледи наредени од надле-
жните органи; 

7) за службениците што со решение од надле-
жниот срган на стопанската организација се опре-
делени да вршат редовен годишен и периодичен 
попис на инвентарската состојба, односно да вршат 
попис на состојбата на инвентарот нареден од др-
жавни органи, за времето што во решението за во-
ведувањето на прекувремената работа се предви-
дува дека ќе трае. 

IV. Според претходните точки не можат во це-
ната на чинењето да се признаат платите за пре-
кувремена работа на лицата кои според прописите 
за платите немаат право е а плата за прекувреме-
ната работа. 

V. Под условите од точ. I се признаваат во це-
ната на чинењето и платите за работа на работни-
ците на ден на неделен одмор и на дните на др-
ж а н и празници, како и на лицата кои според 
одредбите од точ. II се изедначени со работниците, 
и на службениците во случаите наведени во тон. 
ТИ од оваа одлука. 

VI. Директорот на претпријатието односно ра -
ководителот на погон или работилиште ќе се казни 
за прекршок според чл. 29 тон. 4 од Законот за 
инспекцијата на трудот — ако не го достави до 
околиската комисија за плати во стопанството и 
до секретаријатот за стопанство на народниот од-
бор на општината решението з а воведување пре-
кувремена работа и примерок од извештајот за из -
вршената прекувремена работа што е поднесен до 
работничкиот совет. 

VII. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да в а ж и Одлуката за условите под кои-
што платите за прекувремена работа и за работа 
во дните на државните и народните празници ќе 
се издвојуваат од вкупниот приход пред да се 
утврди добивката на стопанската одоаЈишција 
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(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/55 и дополненија 
бр. 53/56). 

VIII, Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 80 
8 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

104. 

Врз основа на чл. 105 од Уредбата за раеподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/5-8) и тон. 14 ст. 3 
од Одлуката за пресметување разликата во цените 
Шри увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА ДЕЛОТ НА ДИНАРСКИТЕ 
СРЕДСТВА ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗ НА СТОКИ И 
ДЕЛОТ НА ЗАШТЕДИТЕ ОСТВАРЕНИ ПРИ ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕТО НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ЗА 

ИЗВРШЕНИОТ УВОЗ И ИЗВОЗ 
1. Стопанските организации регистрирани за вр-

шење надворешнотрговски работи можат за наго-
лемување средствата за самостојно располагање и за 
наголемување платите на работниците^ и службени-
ците над платите според тарифниот правилник (за 
премии) да употребат дел од денарската против-
вредност на странските средства за плаќање што 
ќе ги остварат со извозот на стоки. 

Средствата од претходниот став изнесуваат од 
0,25 до 10 премили од динарската противвредност на 
странските средства за плаќање според пресметков-
ниот курс што ги оствариле стопанските организации 
со извоз на стоки и и' ги продале на Народната 
банка. 

Нормите за поодделни производи и услуги одно-
сно за групи (производи и услуги ќе ги утврди во 
границите од претходниот став Управата за надво-
решна трговија по предлог од Сојузната надворешно-
тргозска комора. 

2. Ако извоз на стоки изврши производна сто-
панска организација со посредство на надворешно-
трговско претпријатие, од денарските средства од 
претходната, точка на производната стопанска ор-
ганизација и' припаѓа 70%, а на надворешнотртов-
с ш о претпријатие што го извршило извозот 30%, 
додека иа производната стопанска организација од-
носно на надворѕшнотрговското препријатие што ќе 
го извршат извозот во- свое име и за своја сметка — 
им припаѓа 70%, а 3'0% треба да уплатат во фондот 
за унапредување на надворешната тргови: а. 

3. Од делот на динарските средства од тон. 1 што 
ќе им припадне во смисла на одредбите од прет-
ходната точка производните стопански организации 
односно надвор еишотргоЕ ските претпријатија ќе 
употребат 70% за наголемување на средствата за 
самостојно располагање, а 20% за наголемување на 
платите на работниците и службениците над пла-
тите според тарифниот правилник. 

Стопанските организации ќе го предвидат во 
своите тарифни правилници начиниот за расподелба 
на средствата кои врз основа на одредбата од прет-
ходниот став можат да ги употребат за наголемува-
ње на платите на работниците и службениците над 
платите 'Според тарифниот правилник. 

Ако средствата предвидени за наголемувале на 
платите на .работниците и службениците Над платите 
според тарифниот правилните на се употребат во 
целост за таа цел, остатокот ќе се употреби за наго-
лемување на средствата за самостојно располагање. 

'4. Средствата предвидени за наголемување на 
платите на работниците и службениците над платите 
според тарифниот правилник можат да се употребат 
за оваа цел само ако стопанските организации, не 
земајќи го во обѕир овој износ, им исплатуваат ка 
работниците и службениците, полни плати во ви-
сочина на тарифните ставови предвидени со нивните 
тарифни правилници. Во спротивно, овој износ во 
целост ќе го уплатат во својот резервен фонд. 

5. Пред исплатата на платите над платите спо-
ред тарифниот правилник, што се исплатуваат од 
средствата утврдени според одредбите од оваа од-
лука, се пресметува на товар на тие плати одделен 
дополнителен придонес за фондовите на претприја-
тието и тоа според нормите кои со одделно реше-
ние ќе ги утврди Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет. 

6. Пресметувањето и исплатите на средствата 
од точ. 1 на оваа одлука се вршат врз основа на 
периодичните пресметки на вкупниот приход на 
стопанската организација. Исплатите што врз осно-
ва на тие пресметки ќе се извршат претставуваат 
аконтации до извршувањето на конечна пресметка 
врз основа на завршната сметка. 

7. Средствата што ќе им припаднат врз основа 
на точ. 14 од Одлуката за пресметување разликата 
во цените при увозот и извозот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/55), стопанските организации можат 
да ги употребат за целите и на начинот предвиден 
во точ. 2—6 од оваа одлука, но само ако на работите 
на извоз и увоз според периодичната пресметка и 
завршната сметка немаат загуби. 

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

P. п. бр. 89 
8 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

105. 
Врз основа на чл. 119 од Уредбата за распад елба 

на вкупниот приход на стопанските организации) 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД И ЗА 
ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА СРЕДИ1ШШТЕ ЗА-
ДРУГИ, ЗАДРУЖНИТЕ ДЕЛОВНИ СОЈУЗИ И 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУЌАНИТЕ НА ГРУПА 
ЗАДРУГИ И НА ЗАДРУЖНИ СОЈУЗИ ЗА 1955 

ГОДИНА 
1. Расло делбата на вкупниот приход на среди-

нските задруги, на задружните деловни сојузи и на 
претпријатијата и дуќаните основани од група, за -
други или од задружни сојузи се врши според од-
редбите од Уредбата за раоподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации, со тоа што во нив-
ните материјални трошоци влегува и придонесот 
(котизацијата) што му го плаќаат на задружниот 
сојуз. 

височината на ПРИДОНЕСОТ (котизацијата) од прет-
ходниот став ја утврдува највисокиот орган! на за-
дружниот сојуз кому што треба да се уплати (при-
донесот (коткзаиијата), со одобрение од надлежниот 
народен одбор на околијата, од извршниот одбор на 
автономната единица односно од републичкиот извр-
шен совет. 

2. Во материјалните трошоци на претпријатијата 
и дуќаните кои по 31 декември 1954 година се пре-
пржени во претпријатија и дуќани на група задруги 
или на задружни сојузи не влегува придонесот (ко-
тизацијата) за задружниот сојуз. 

Ако претпријатијата и дуќаните од претходниот 
став се преправени во погони на средишни задруги 
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или на задружни деловни сојузи, расно делбата на 
вкупниот приход на тие погони има одделно да се 
изврши во се како и ка ј (претпријатијата и дуќаните 
преправени во претпријатија и дуќани на група 
з а д р у т односно на задружни сојузи. 

3. Придонесот (котизацијата) што во смисла на 
тон. 1 од оваа одлука се уплатува за задружниот со-
јуз служи за [покритие на текуштите расходи и за 
издржување службата за унапредување на селското 
стопанство на задружниот сојуз. 

4. Пред пресметувањето и расподелбата на вкуп-
ниот приход на начинот утврден во точ. 1—3 од оваа 
одлука, срединските задруги, задружните деловни 
сојузи и претпријатијата и дуќаните на група за -
други и задружни сојузи го вршат пресметувањето 
според отворена сметка и ристорно во врска на сво-
ето работење со земјоделските задруги. 

5. Составувањето, прегледувањето и одобрува-
њето на завршните сметки на ср е дишните задруги, 

(га задружните деловни сојузи и на претпријатијата 
' и дуќаните на група задруги и на задружни сојузи 
( се врши според одредбите од Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1955 година 

* („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/56). 
6. Поблиски прописи за извршување на оваа од-

лука, по потреба, донесува сојузниот државен се-
к р е т а р за работи на народното стопанство. 

7. Оза»а одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
(применува за 1955 година. 

Р. п. бр. 86 
8 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ' Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Родољуб Челиковиќ, е. р. 

4. Ова®' одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „.Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 82 
8 март 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Гхотлретсе^ чтел, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаков:^';, е, p. 

106. 

Врз основа на чл. 106 ст, 2, ,а во врска со чл. 108 
ст. 1 од Законот за здравственото осигурување на 
работниците и службениците, Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА УЧЕНИ-
ЦИТЕ НА СТРУЧНИ УЧИЛИШТА СО ПРАКТИЧНА 

ОБУКА 
1. Учениците на стручни училишта со практична 

обука (индустриски, рударски, селскостопански, уго-
стителски и др.), кои покрај теоретската обука во 
училиштата имаат и редовна практична обука во 
ученички работилници, на работилипгта или на дру-
ги места, имаат право на здравствено осигурување 
според одредбите на оваа одлука. 

2. Учениците на стручни училишта со практична 
обука ги имаат сите праза од здравственото осигу-
рување предвидени со Законот за здравственото оси-
гурување на работниците и службениците, под усло-
вите про-пишзни за учениците во стопанството. 

Здравственото осигурување на овие ученици го 
спроведуваат околиските заводи за социјално оси-
гурување. 

3. Придонесот за учениците на стручни учили-
шта со практична обука се пресметува и плаќа, 
според нормата на придонесот пропишана за соци-
јално осигурување на учениците во стопанството, 
од вкупниот износ на наградите што сене ученици 
ти примаат за време на практичната обука. 

Обврзник ка придонесот е ученичката работил-
ница — а.т:з р сб е-ти кг, тео установа со сзмосто^но фи-
нансирање, го N I P ОТРГНУО — училиштето односно ор-
ганизацијата или установата што го издржува учи-
лиштето. 

107. 

Врз основа на чл. 49 од Уредбата за- постио и про-
ценка на основните средства на здравствените уста-
нови („Службен* лист на ФНРЈ'*, бр. 49/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-

СТВА ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во здравствените установи со самостојно фи-

нансирање (во натамошниот текст: установите) амор-
тизацијата се уплатува за сите основни средства што 
на нив им се дадени на управување. 

2. Амортизацијата се пресметува со примена на 
пропишаните норми на годишното отпишз^вање и на 
нормите на инвестиционото одржување врз основи-
цата за амортизација. 

3. При пресметувањето на амортизацијата сите 
установи ги применуваат нормите на годишното от-
пишување и нормите на инвестиционото одржување 
определени со Уредбата за полис и проценка на 
основните средства на здравствените установи и со 
Табелата на нормативите на просечниот век за тра-
ење и на нормите на отпишувањето и инвестиционото 
одржување. 

4. Основица за амортизација на основните сред-
ства со кои установите располагале на 31 декември 
1954 година е нивната основна вредност утврдена со 
проценка Брз основа на Уредбата за попис- и про-
ценка на основните средства на здравствените уста-
нови. 

Основица за амортизација на основните средства 
кои како нови се прибавени ио 31 декември 1654 
година е нивната набавна цена, зголемена за трошо-
ците на допремата и монтажата. 

Основица за амортизација на основните средства 
отстапени на установата без надоместок или со дело* 
мичен надоместок, како и на оние основни средства 
што веќе биле во употреба, е нивната основна вред-
ност утврдена со проценка, ако биле проценети спо-
ред одредбите од Уредбата за попис и проценка на 
основните средства на здравствените установи и од 
Решението за проценка на основните средства на. 
стопанските претпријатија и за формирање Цен-
трална комисија за проценка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 58/52). Ако овие основни средства не 
биле проценети според тие прописи, основицата за 
амортизација се утврдува со дополнителна про-
ценка. 

Дополнителната (проценка ја врши стручна коми-
сија која за таа цел ја формира управникот на 
установата. Оваа проценка се врши според одред-
бите од чл. 15—24 од Уредбата за попис и проценка 
на основните средства на здравствените установи, 
со тоа што основната вредност (основицата за амор-
тизација) се утврдува според пазарните цени. 

5. Амортизацијата за основни средства влегува 
во структурата еа надоместокот на здравствените 
услуги. 

6. Уплатата на амортизацијата се врши во еднак-
ви месечни износи, според состојбата на основните 
средства на крајот на претходната година, и тоа на ј -
доцна до десеттиот ден на текуштиот месец за изми-
натиот месец. 
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Месечните уплати на амортизацијата се пресме-
туваат камо аконтации при конечната пресметка на 
амортизацијава, кеја се £рши на крајот на годината. 

Амортизацијата за основните средства што се 
разгледувани или отуѓени ЕО текот на годината, се 
пресметува и уплатува до крајот на годината, а амор-
тизацијата за основните средства набавени во текот 
на годината се пресметува и уплатува од почетокот 
на наредната година. 

Негативната разлика меѓу уплатените аконтации 
од ст. 1 ка оваа точка и конечната пресметка се 
уплатува во соодветниот фонд во смисла на точ. 7 
од оваа одлука, а позитивната разлика се повлекува 
од фондот во корист на редовната сметка на уста-
новата ка ј банката. Ова пресметување ќе се изврши 
до крајот на јануари следната година. 

7. Амортизацијата за ССЈ.ЗЗНИ средства се упла-
тува во амортизациониот фо:-:д на установата. 

По исклучок, за градежните објекти кои според 
одредбите од Уредбата за попис и проценка на основ-
ните средства на здравствените установи спаѓаат во 
категоријата 1, делот на амортизацијата пресметан 
како годишно отпишување се уплатува во инвести-
циониот фонд на установата, додека делот на амор-
тизацијата пресметан како инвестиционо одржување 
се уплатува ЕО амортизациониот фонд на установата. 

8. Како инвестиционо одржување се сметаат ра-
ботите на основните средства што се нужни за нигно 
физичко и техничко одржување во текот на векот на 
траењето, а се вршат, по правило, во временски ин-
тервали подолги од една година. 

9. Средствата на амортизациониот фонд мРжат 
да се користат исклучиво за замена на физички до-
траените или научно-медицински застарените основ-
ни средства, како и за инвестиционо одржување на 
основните средства. 

10. Средствата на инвестициониот фонд можат 
да се користат зач адаптации и подигање здрав-
ствени објекти и за подобрување опременоста на 
установата со основни средства. Расходите и при-
ходите на овој фонд се предвидуваат со одделна 
претсметка ка инвестициониот фонд. На претсмет-
ката на фондот дава согласност органот надлежен за 
давање согласност на претсметката на приходи ге и 
расходите на установата. 

11. За отпишаните основни средства амортизаци-
јата, по правило, не се пресметува и не се уплатува. 

Органот надлежен за давање согласност на прет-
сметката на здравствената установа може да опре-
дели, за сите или за поодделни отпишани основни 
средства, додека се во редовна употреба, да се пре-
сметува и плака амортизација. 

12. Установите кои »поради својот сезонски ка -
рактер работат еден дел од годината, можат да пре-
сметуваат и уплатуваат намалена амортизација 
сразмерно со времето на работата на установата, а 
по одобрение од органот надлежен за давање согла-
сност на претсметката и на цените на установата. 

13. Книговодствените отпишувања за 1955 го-
дина ќе се извршат според нормите определени со 
Уредбата за попис и проценка на основните сред-
ства на здравствените установи и со Табелата на 
нормативите на просечниот век за траење и на нор-
мите на отпишувањето и инвестиционото одржување. 

14. Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Секретаријатот за на-
родно здравје и социјална заштита на Сојузниот из-
вршен совет со согласност од сојузниот државен се-
кретар за работи на народното стопанство. 

15. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ'4, а ќе се при-
менува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 83 
8 март 1856 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

108. 

Врз основа на одделот 3 главата XXVI на Со-
јузниот општествен план за 1955 година и точ. 1 
од Одлуката за продолжување важењето на опште-
ствените планови од 1Ѕ55 за 1956 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 57/55), Сојузниот извршен совег 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ ЗА ДОГОВАРАЊЕ НА ИСПОРА-
КИТЕ НА ЈАГЛЕН ЗА И ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1256 

ГОДИНА 

I. Рудниците на јаглен се должни при догова-
рањето на испораките на јаглен за II тримесечје 
на 1956 година со договарањето да го опфатат 
своето целокупно производство на јаглен во тоа 
тримесечје, освен оние количини што им се по-
требни за сопствена потрошувачка. 

e II. Потрошувачите на јаглен можат со рудни-
ците на јаглен да договараат испораки само на 
оние количини што им се потребни за редовна 
потрошувачка во II тримесечје на 1956 година, со 
запаси предвидени со оваа одлука. 

ill. Потрошувачите на јаглен можат да дого-
вараат, покрај количините на јаглен што им обе-
збедуваат редовна потрошувачка на јаглен во I I 
тримесечје на 1956 година, уште и количини за 
следниве запаси: 

1) железничките транспортни претпријатија. 
Југословенското речно бродарство и поморскиот 
сообраќај — за залае од 15 дена; 

2) индустријата на градежни материјали — за 
залае од 15 дена; 

3) Рудникот и топилницата на бакар „Бор" и 
Рудникот и топилницата на олово „Трепча" — за 
залае од 12 дена; 

4) железарите — за залае од 10 дена; 
5) фабриките за шеќер — за залае од 45 дена; 
6) индустриските претпријатија — за залае од 

8 дена; 
7) плинарите — за залае од 21 ден; 
8) другите стопански организации — за залае 

од 8 дена. 
Заедницата на југословенското електростопан-

ство ќе ги определи количините на јаглен што 
поодделни термоелектрани смеат да ги имаат на 
залае, со тоа што вкупниот залае на сите термо-
електрани да не смее да изнесува повеќе од коли-
чините потребни за 10 дена работа. 

Водоцрлните станици на водостопанството мо-
жат да ги договараат само оние количини јаглен 
што се сметаат како нормални за обезбедување на 
нивната непречена работа. 

Трговските претпријатија и дуќани што купу-
ваат јаглен за широка потрошувачка, како и 
здравствените и социјалните установи, можат да 
ги договараат само оние количини јаглен што се 
сметаат како нормални за снабдување на граѓаните 
односно на установите. 

Договори за испораки на јаглен погоден за 
работа на гасгенератори рудниците на јаглен се 
должни да склучат првенствено со оние потрошу-
вачи што тој јаглен го трошат за гасгенератори. 

IV. Договарањето за испорака на јаглен за 71 
тримесечје на 1955 година ќе се врши од 15 до 2Ј 
март 1956 година, со тоа што првите три дена ќе се 
врши само договарање за испораки на гасгенера-
тсоски јаглен наменет за употреба во гасгенератори, 
& првенствено со железарите и со фабриките за 
стакло и керамика. 

V. Управата за државни материјални резерви 
должна е да се грижи за извршувањето на оваа 
одлука. 

Управата за државни материјални резерви 
може со свое решение: 

1) да нареди поодделни рудници на јаглен да 
се должни да склучуваат договори за испорака на 
јаглен со определени корисници; 
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2) да ги намали веќе договорените количини на 
јаглен, ако поради недостиг н а јаглен не можат 
да се намират потребите на поодделни корисници 
чија работа е од значење за стопанството или за 
снабдувањето на населението; 

3) да определи поодделни рудници на јаглен да 
се должни првенствено со определени корисници 
да извршат договарање за испорака, на јаглен. 

Налозите од ст. 2 Управата за д р ж а в н и мате-
ријални .резерви може на стопанските организации 
да им ги соопшти и по телеграф и л и телефон, но 
е должна најдоцна во срок од 3 дена од таквото 
соопштение да им испрати свое писмено решение. 

Против решението од ст. 2 под 2 може да се 
из ј ави жалба до Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет во срок од три дена од денот 
на приемот на писменото решение. Ж а л б а т а не го 
запира извршувањето на решението. 

Одборот за стопанство на Сојузниот извршен , 
совет ќе именува комисија за решавање на ж а л -
бите од претходниот став. 

Органите на здружувањето н а стопанските орга-
низации (коморите и здруженијата) , службите на 
Државниот секретаријат за работи на народната 
одбрана и пазаришните инспекции на државните 
секретаријата за работи на народното стопанство 
сје должни по барање од Управата з а д р ж а в н и 
материјални резерви да достават до таа -управа 
потребни податоци и предлози со цел за правилно 
извршување на задачите од ст. 1, 2 и 3 од оваа 
точка. 

VI. Решенијата н а Управата за државни мате-
ри јални резерви од претходната точка задолжителни 
се за стопанските организации на кои се однесуваат. 

VII. Ако поради решение на Управата за д р ж а в -
ни материјални резерви од точ. V од оваа. одлука 
стопанската организација не може да ги изврши 
договорните обврски спрема поодделен содоговарач, 
ќе се смета дека до неизвршување на договорот 
дошло поради виша сила. 

VIII. Рудниците на јаглен по барање од Упра-
вата за државни материјални резерви се должни да 
и ' испраќаат извештаи з а количините на јаглен што 
во текот на договарањето ти бараат потрошувачите, 
з а договорените количини, к а к о и з а производството, 
испораките и з а л а е т е на јаглен. 

Потрошувачите на јаглен по барање од Управата 
за државни материјални резерви должни се да ќ 
испраќаат извештаи за состојбата на испораките и 
н а з а л а е ш е н а јаглен. 

Сроковите за доставување извештаи од прет-
ходните ставови, к а к о и обрасците на извештаите 
ги пропишува Управата за државни матери]лни 
резерви. 

IX. Стопанската организација — потрошувач што 
ќе склучи договор за испорака на количина јаглев 
поголема од онаа што и е потребна за редовна по-
трошувачка и залае, рудникот на јаглен што не ќе 
го склучи целокупното производство од II триме-
сечје на 1&56 година иако з а истото постои побару-
вачка, стопанската организација — потрошувач и 
рудникот на јаглен1 ако во пропишаниот срок не 
достават извешта ј според одредбата од точ. VIII, 
к а к о и одговорното лице во таа организација, ќе се 
казнат според одредбите од чл. 92 точ. 3 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпоиј атија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55). 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
потпишувањето, 

Р. п. бр. 97 
13 март 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

С сир ѕтар. Потпретседател, 
јВељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић е. р. 

109. 
Врз основа на чл. 79 тон. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА С Л У Ж Б Е Н А Т А О Б Л Е К А НА ЦАРИНСКИТЕ 

С Л У Ж Б Е Н И Ц И 

1. Службениците на царинарници што в р ш а т 
прегледи на транспортни средства (од железнички-* 
от, патниот, помор е ж от, речниот и цивилниот во -
здушен сообраќај), на стоки и патници, царинења 
на стоки, чување и спроведување на возни и пловни) 
објекти и стоки, што работат на царински п р е к р -
шоци и контрола (ревизија) на извршените ц а -
рински прегледи, шефер,ите и куририте н а царинар-
ници се должни за време на вршењето на службата 
да носат службена облека. 

2. Службената облека мора да биде во опреде-
лен крој и боја. 

3. Службената облека е зимска и летна. Летна-
та облека се состои — за машките: од палто, пан-
талони и шапка, — а за жените: од блуза, пола 
и бере. Зимската облека се состои — за машките: 
од палто, панталони, ш а п к а и шинел, — а за ж е -
ните: од палто, пола, бере и шинел. 

Со службената облека на службениците им 
припаѓаат и обувки, кои за зимската облека се 
длабоки, а за летната плитки и изработени од црна 
бокс кожа. 

Иа службениците што вршат преглед на транс-
портни средства им се доделува покра ј службената 
и работна облека (комбинезон или мантил). 

За вршење служба на отворен простор н а слу-; 
жбениците им се ставаат на располагање кабаници 
за дожд од непропустлив материјал. 

4. На службениците од точ. 1 на оваа одлука 
службената облека им се дава на бесплатна упо-
треба, со определен срок за траење. 

По истекот на определениот срок за траење 
службената облека преминува во сопственост на 
лицето што ја добило облеката на бесплатна упо-
треба. 

Работната облека и кабаниците за дожд се и н -
вентарски предмети. 

5. Срокот за траење на поодделни делови на 
службената облека изнесува: 

— за шинел — 5 години; 
— за зимска облека — 2 години; 
— за летна облека — 2 години. 
Срокот за траење на обувките изнесува една 

година. Срокот за траење се смета од денот к о ш 
облеката односно обувките се добиени. 

6. Упатството за кројот, богата и ознаките на 
службената облека ќе го пропише директорот н а 
Управата за царини со согласност од Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана и од 
сојузниот Државен секретаријат з а внатрешни р а -
боти. 

7. Царинскиот службеник кој но«« службена 
облека што по кројот, бојата и ознаките не одго-
вара на упатството што ќе биде донесено според 
точ. в од оваа одлука, ќе се казни дисциплински 
за прекршок на службената должност. 

8. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе директорот на Управата за ца-
рини. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

P. п. бр. 83 
8 март 1966 година 

Белград 

Сојузен извршен сззет 
Секретар, По^т-р - хс ~»* / - j 

Вељко Зенови«, с . р. Родољуб 'ч^шмоиѓ,' е р. 
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Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА НА ПЕРСОНАЛОТ 

НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
1. Службениците на цивилното воздухопловство 

запослениЈВО одделение за обезбедување воздушна-
та пловидба, во извршна служба на ВОЗДУХ опловно-
упраените органи и во инспекција за "безбедност 
на воздушната пловидба сз задолжени за време на 
служоата да носат службена облека. Службена 
облека се задолжени да косат службениците на 
должностите: стартер, радисте леграфист, радиого-
ниометрист, р а диотехничар, радиоинженер, аеро-
дромски или сб ла стен контролор на летањето, и н -
спектор на воздушна пловидба, на летачки персо-
нал или на воздухопловен материјал, управник на 

• воздухопловно пристаниште, к у т а р на воздухо-
пловно пристаниште и стручен службеник на одде-
ление за обезбедување воздушната пловидба. 

2. На работниците што вршат поправки и одр-
ж у в а њ е техничкиот уред за безбедност на возду-
шната пловидба им припаѓа работна облека. 

3. На хснорарните службеници не им припаѓа 
ни службена ни работна облека. 

4. Службената облека мора да биде во опреде-
лен крој и боја. 

5. На персоналот од точ. 1 и 2 на оваа одлука 
службената односно работната облека им се дава 
на бесплатна употреба со определен срок за траење. 

По истекот на определениот срок за траење 
службената облека преминува во сопственост на 
лицето што ја добило облеката на бесплатна упо-
треба. 

Работните облеки се инвентарски предмети. 
6. Службената облека е зимска и летна. 
Зимската облека се состои од: капа, блуза, пан-

талони и шинел. 
Летната облека се состои од: капа, блуза и пан-

талони. 
7. Срокот за траење на поодделни делови на 

службената облека изнесува: 
— за шинел — 5 години; 
— за зимска облека — 2 години^ 
— за летна облека — 2 години; 
— за работна облека — 1 година. 
Сроковите за траење на поодделни делови на 

службената облека се сметаат од денот кога обле-
ката е примена. 

8. Упатството за кројот, бојата, к а к о и за озна-
ките на службената облека ќе го пропише дирек-
торот на Управата за цивилно воздухопловство во 
согласност со Државниот секретаријат за работи н а 
народната одбрана и со сојузниот Д р ж а в е н . секре-
таријат за внатрешни работи. 

9. Сроковите за траење на службената односно 
работната облека за персоналот од тон. 1 и 2 н а 
оваа одлука, к о ј според досегашните прописи имал 
право иа службена односно работна облека, ќе се 
сметаат од денот кога истекол срокот з а траење 
на примената облека. 

10. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе директорот на Управата з а цивил-
но воздухопловство. 

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист н а ФНРЈ" . 

P. п. бр. 84 
8 март* 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен севет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко 3ековиќ, е. р. Родољуб Полакомиш, е. р. 

111 . 

Б р з основа на чл. 2 од Основната у р е д б а в а 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 51/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЦЕНТАРОТ З А МЕДИЦИНСКО-НАУЧНО 

ИСТРАЖУВАЊЕ И ЛЕКУВАЊА НА ЛЕПРАТА 
1. Се оснива Центар за медицинско-научно ис-

т р а ж у в а њ е и лекување на лепрата (во натамошниот 
текст: Центар). 

Центарот е здравствена установа со самостојно 
ф и к с и р а њ е . 

2. Задача на Центарот е да ги проучува и испи-
тува методите и мерките за лекување и сузбивање 
на лепрата, да организира и врши лекување на 
лица оболени од лепра, к а к о и да организира про-
на јдување случаи на оболување од лепра. 

3. Имотот со кој управува Центарот се состои од 
основни средства што федерацијата ќе ти даде з а 
инвестиции и опрема на Центарот, од сопствени 
средства што ќе ги оствари Центарот во текот на 
работењето, како и од обртни средства што ќе ги 
даде федерацијата при почетокот на работењето на 
Центарот. 

Финансиските средства за инвестиции и опрема 
на Центарот, к а к о и обришите средства, ќе се обез-
бедат на товар на сојузниот буџет. 

4. Со Центарот управува управен одбор. 
Управниот одбор го сочинуваат: 
а) четири члена што ги именува секретарот за 

народно здрав је и социјална заштита на Сојузниот 
извршен совет; 

б) два члена што ги избира работниот колектив. 
Управникот на Центарот е член на управниот 

одбор според свој ота положба. 
5. Управникот на Центарот го назначува управ-

ниот одбор со согласност од секретарот за народна 
здрав је и социјална заштита на Сојузниот и з в р т е н 
совет. 

6. Внатрешната организација и работата на Цен-
тарот са определува со правилата, што ги донесува 
управниот одбор со согласност од секретарот за н а -
родно здрав је и социјална заштита на Сојузниот 
извршен совет. 

7. Државен орган надлежен за работите и за 
задачите на Центарот е Секретаријатот за народно 
здрав је и социјална заштита на Сојузниот извршен 
совет. 

Секретаријатот може на Центарот да му дава 
определени задачи во границите на неговиот де-
локруг. 

8. За спроведувањето во живот на ова решение 
ќе се г р и ж и Секретаријатот за народно здравје и 
социјална заштита на Сојузниот извршен совет во 
соработка со Сојузниот завод за народно здравје. 

9. Ова решение влегува во сила со денот па об-
јавувањето в о „Службен лист на ФНРЈ" . 

P . п. бр. 85 
8 март 19-56 година 

Белград 
Сојузен изврше« совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Родољуб Чолаковић с р. 

112. 
4 Врз основа на чл. 8 точ. в, во врска со чл. 35 

точ. 2 од Уредбата за стручните школи (.,Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 39/52), а во согласност со Сове-
тот за просвета и култура на Народна Република 
Соби ја, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А ИЗМЕНИ И ДОГШДКГШ^ЈА ИА РЕШЕНШТТГО 
ЗА ОСНШЗ А'" SFT'D 'ТАТА ИЛ И К О ЈТ jV7" А 

ЗА ВНАТРЕШНА УПРАВА 
1. Во Решението за осчшзањето и оабот^т^ но 

Школата за внатрешна управа („Службен лист на 
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ФНРЈ", бр. 31/53) по точката 3 се додава нова точка 
За, која гласи: 

„По исклучок од точ. 3 на ова решение, во Шко-
лата за внатрешна управа можат да се примаат и 
службеници од ресорот на внатрешните работи, кои 
активно учествувале во Народноослободителната 
борба почнувајќи од 1941, 1942 или 1943 година, на 
фронтот или на задачи во тилот, ако претходно за-
вршиле три односно четири класа средна школа за 
•општо образование и положиле мала матура." 

2. Во точката 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Наставата во Школата за внатрешна управа за 

лицата од точ. 3 на оза решение трае две години, а 
за жицата од точ. За од решението — четири години." 

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

Бр. 242 
17 февруари 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. p. 

И З . 

По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 
од Законот за здруженијата, соборите и другите јав-
ни собранија, врз основа на чл. 13 од истиот закон, 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ О Б И В А Њ Е Т О И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА С Л А В И С Т И Ч К И ^ ! ДРУШТВА 

НА Ф Н Р Ј 

Се одобрува, според поднесените правила, осни-
ван, ето и работата на Сојузот на славистички^ 
друштва на ФНРЈ , со седиште во Белград, а со 
дејност на целата територија на Југославија 

11/3 бр. 1801 
31 јануари 1956 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

6) од 30 динари, средновековен стеќак на некро-4 
полата на Радимља во Херцеговина — карминско-
ј орг сз ане ста; 

7) од 35 динари, глава од первазот на катедра-
лата во Шибеник — маслинестозелена; 

8) ед 40 динари, фрагмент од циб ориј ата на ка-
тедра лата во Котор — бакреноцрвсна; 

9) од 50 динари, детаљ од триптихот на Никола 
Божидаревиќ од црквата на Данчите во Дубровник 
— кафеава; 

10) од 70 динари, барокна фигура од црквата на 
Марија Снежна во Белец (Хрватско Загорје) —» 
темножолтозелена; 

11) од 10р динари, автопсртре на сликарот Ри-
хард Јакопин — црној оргованеста; 

12) од 200 динари, споменик „Мир" од Антун 
Ау гу станчиќ, — темносина. 

На сите марки напечатено е „Југославија", и 
тоа наизменично: на едната со латиница, на втората 
со кирилица. Називот на мотивот е напечатен на 
секоја марка со латиница. Ознаките на вреди оста-
напечатени се во разни агли на марката. 

Овие марки ќе бидат во продажба к а ј сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за фрашшрање 
поштенски пратки ќе важат до 31 декември 1957 
година заклучно. 

Бр. 1965 
24 февруари 1966 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

114. 

Врз основа на чл. 53 ст. 2 точ. 3 од Уредбата 
за „ организацијата, иселувањето и управувањето со 
Југос ловенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА СЕРИЈА ПРИ-
ГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД 
ЈУГОСЛОВЕНСКАТА УМЕТНОСТ НИЗ ВЕКОВИ 

На 24 март 1956 година ќе се пушти во промет 
серија пригодни поштенски мао ки со мотиви од 
југословенската уметност низ векови. 

Серијата на овие марки има 12 вредности со 
следните мотиви, во следните бои: 

1) од 5 динари, црква св. Донат во Задар — 
темносивоаина; 

2) од 10 динари, плоча со ликот на хрватски 
крал во Сплит — црнозелена; 

3) од 15 динари, грифон од порталот на црквата 
Богородица во манастирот Студеница — сепија; 

4) од 20 динари, фигури од мајстор Радован на 
порта лот на црквата во Трогир — кафеавокар-
минска; 

5) од 25 динари, детаљ од фреска од манастирот 
Соооќаки — црнокафеава; 

115. 

Брз основа на точ. 2 од Одлуката за највисо-
ките откупни цени на тутунот од родот на 1956 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/56), Соју-
зниот уред за цени донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ ЗА ПООД-
ДЕЛНИ ВИДОВИ И КЛАСИ ТУТУН ОД РОДОТ 

НА 1956 ГОДИНА 

1. Овластените стопански организации ќе вршат 
договарање и купување на тутунот од родот на 1956 
година според следниве највисоки цени определени 
за поодделни видеви и класи тутун: 

А) за македонските типови тутун: 
Тип „ЈАКА" 

I Категорија Дин. за кг 
Класа I 1.900 

II 1.500 -
Ш а 1.100 
IIT6 880 
IVa 650 
IV6 430 
V 220 

VI 90 , 

II Категорија 
Класа I 700 

I I 610 
I I I 420 
IV 2£0 
V 150 

VI 80 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун 5 
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Тип „ПРИЛЕП" 

I Категорија 

Класа I 1.750 
II 1.350 

Ш а 1.000 
Шб 800 
IVa 580 
IV6 430 
V 220 

VI 90 

II Категорија 

Класа I 640 
II 560 

III 400 
IV 270 
V 140 

VI 80 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун 5 

Тип „ОТЉА" 
I Категорија 

Класа I 900 
На 750 
Нб 650 

Ш а 550 
Ш б 430 
IVa ЗЅО 
IV6 230 
Va 180 
V6 150 

VI 80 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун 5 

В) за х&рцеговачкиот тип тутун (Јадранско^ 
подрачје) 

ДО за типот „Житковац" 
I К а т е г ^ ије 
Класа јјјѓ 

П 
III 
IV 
V 

VI 

сои 
500 
380 
220 
80 

Класа 1а 900 
16 780 

Па 715 
Пб 575 

Ш а 495 
III6 385 
IVa 325 
IV6 240 
Va 200 
V6 140 

VI 80 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун 5 

типот тутун од подрачјето н\ 

Класа I 450 
I I 340 

I I I 250 
IV 170 
V 100 

VI 70 
Мувлосани тутуни 50 
Никотин ски тутун 5 

Г) за типот „Бајина Башта' 

Класа I 630 
II 530 

III 360 
IV 209 
V 1F,0 

VI 75 
Мувлосани тутуни 50 
Никотином тутун 

II Категорија 
Класа I 550 

I I 450 
III 320 
IV 220 
V 130 

VI 70 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун 5 

Ѓ) за војвоѓанскиот тип тутун 
Класа I 230 

II 185 
• I I I 145 

IV 120 
V 85 

VI 60 
Мувлосани тутуни 50 
Никотински тутун: 5 

Е) за тутунот од подрачјето на Истра 
1) Сув тутун 

Категорија А 
Класа I 1.000 

II 800 
III 600 
IV 400 
V ЗОО 

VI 200 

Категорија В 
Класа I 800 

II 600 
I I I 400 
IV ЗОО 
V 200 

VI 150 
Мувлосан тутун 120 
Ситен тутун I класа 100 
Ситен тутун II класа 70 

2) Зелен тутун 
I Полна кондиција 50 

I степ. оштетуваше 40 
I I „ „ 20 

III „ „ и 
II Полна кондиција 36 

I степ. оштетување 25 • 
И „ и 10 

III 8 
III Полна кондиција 25 

I степ. оштетување 12 
И „ „ 8 

III „ „ 4 
2. Цените од точ. 1 на ова решение важат франко 

вагон или магацин на откупната станица, по избор 
на купувачот. 

Тутуните во кис ал ки (кгкалапепи) ќе се откупу-
ваат, и тоа: тутунпте I и II класа по цената за 
III класа, а другите класи за една класа подолу, 
освен VI класа. 
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Невообичаено важните- тутуни, покрај тоа што со 
вештачење ќ~ —- -ната о д в и т к а влага, 
ке со откупу за една класа подолу. 

Тутунов j штитела тутуново лисје 
што се Heyrioi^-^ливи за изработка на тутунски пре-
работки, а можат да се употребат за фабрикација 
на никотин, ќе се откупуваат по цените предвидени 
за никотинске! тутун од тон. 1 на ова решение. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
измешани со тутунот, нивната тежина утврдена со 
вештачење ќе се одбие од тежината на тутунот. 

Тутуните од ^договорени типови ќе се откупу-
ваат по цената за една класа пониска од оние што 
важат за видот на ^договорениот тип тутун. 

3. Овластените стопански организации ќе купу-
ваат тутун по цените од точ. 1 на ова решение, 
а спрема квалитетните узанси за поодделни видови 
и класи тутун, кои узанси ги утврдува Соју-
зната индустриска комора во спогодба со Сојузот 
на селскостопанските комори на Ф Н Р Ј и со Сојузот 
на трговските комори на ФНРЈ , а во согласност со 
Сојузниот уред за цени. 

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

Бр. 163 
9 март 1956 година 

Белград 
Директор 

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

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а [на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИКОТ ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОН-
РЕДНИОТ И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТСКИТЕ СОЦИЈА-
ЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕТО НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН 
АМБАСАДОР НА Ф Н Р Ј ВО СОЈУЗОТ НА СОВЕТ-

СКИТЕ СОЦИЈАЛИСТИЧКИ РЕПУБЛИКИ 
I 

Се отповикува 
Добривое Видиќ од должноста на извонреден 

и ополномоштен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Сојузот на Советските 
Социјалистички Републики. 

II 
Се назначува 
Вељко Миќунсвиќ, досегашен државен потсе-

кретар за надворешни работи на Федеративна Н а -
родна Република Југославија во Белград, за извон-
реден и сполномоштен амбасадор на ФНРЈ во Соју-
зот на Советските Социјалистички Републики. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во оила веднаш. 

У. бр. 2 
3 март 1256 година 

Белтрад 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Титоѕ ек р. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

5 94. Уредба за измени и дополненија на Уред-
"" бата за (платите на работниците и службе-

ниците на стопанските организации — — 133 
95. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за управување со основните средства 
на стопанските организации — — — —• 141 

96. Уредба за дополнение на Уредбата за упра-
вување со станбените згради — — — —• 141 

97. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за земјарината — — — — — — 142 

98. Уредба за Сојузниот завод за физичка 
култура — — — — — — — — 143 

99. Уредба за измена на Уредбата за посадата 
на бродовите на трговската морнарица 
на ФНРЈ — — — — — — — — — 143 

100. Одлука за начинот на ликвидацијата на 
југоеловенско-италијанските побарувања 
и долгувани — — — — — — — — 143 

, 101. Одлука за условите под кои трошоците 
за службени патувања на работниците и 
службениците на стопанските организации 
се признаваат како материјални трошоци 144 
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