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БЕЛГРАД 

БРОЈ 48 ГОД. XIV 

810. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за -сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на Законот за средства-
та на стопанските организации, што го усвои Соју-
зната народна скупштина на седницата на Соју-
зниот собор од 26 ноември 195'8 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 26 ноември 
1958 година. 

П. Р. бр. 16 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар ; Стамболић е. p. ~~ 

/ З А К О Н 
/ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за средствата на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), во 
членот 13 по ставот 4 се додаваат нови ст- 5, 6 и 7, 
кои гласат: 

„Без оглед на одредбите од претходниот став, 
стопанската организација може нераспоредените 
сред(?тв1 "да ги користи како обртни средства. 

Ако стопанската организација ги користи не-
распоредените средства како обртни средства, на 
тие средства плаќа интерес по нормата по која го 
плака ""интересот на фондот на обртните средства. 

Сојузниот извршен совет може 'нормата од 
претходниот став да ја намали или укине, односно, 
ако интересот не е укинат, да определи посебна 
намена на средствата остварени со примена на оваа 
интересна норма." 

Досегашните ст. 5 и 6 стануваат ст. 8 и 9. 
По новиот став 9 се додава нов став 10, кој 

гласи*. 
„Стопанската организација може делот од чи-

стиот приход што произлегува од износот на по-

Ако делот од доходот 
над минималните лични 
доходи во однос на ми-
нималните лични дохо-

ди изнесува 

собното учество во доходот да го користи за испла-
та на личните доходи на работниците, без оглед на 
сроковите определени во претходниот став." 

Досегашниот став 7 станува став 11 и во него 
наместо зборовите: „од претходниот став" се ста-
ваат зборовите: „од ставот 9 на овој член". 

Член 2 
Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1959 

година. 

811. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за придонесот од доходот на стопанските орга-
низации, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 
година и на седницата на Соборот на производите-
лите од 26 ноември 1958 година. 

П. Р. бр. 15 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е- р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/57) членот 18 се менува и гласи: 

„Придонесот од доходот на стопанските органи-
зации се утврдува по следните норми, и тоа: 

се издвојува од делот на доходот над 
линималните лични доходи придонес од 

доходот во износ 
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Член 2 
Во членот 19 ставот 1 се менува и гласи: 
„Од доходот на трговските организации 'ћа го-

лемо и на мало во внатрешниот промет, освен тргов-
ските организации што претежно се занимаваат со 
промет на определени видови прехранбени артикли 
освен алкохолни го1Јалоци, како и од доходот на 

стопанските организации што исклучиво се занима-
ваат со работи на извоз и увоз на стоки, на заста-* 
пување на странски фирми, на меѓународно тргов* 
еко посредување, на контрола на квалитетот и 
квантитетот на стоки и на меѓународна шпедиција 
— се издвојува придонесот од доходот по следните 
норми, и тоа: 

Ако делот од доходот 
над минималните лични 
доходи наголемени за 
20% во однос на така 
наголемените лични до-

ходи изнесува 

се издвојува од делот на доходот над 
минималните лични доходи наголемени 

за 20% придонес во износ 

Во истиот член на крајот се додава нов став, 
кој гласи: 

„Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи трговските организации на мало од претход-
ниот став што се занимаваат со промет на определе-
ни видови производи, да го утврдуваат придонесот 
од доходот според членот 18 од овој закон." 

Член 3 
По членот 19 се додава нсво поглавје под наслов: 

„Ша, Посебно учество во доходот", со членови 19а 
и 196, кои гласат: 

„Член 19а 
На стопанските организации што во текуштата 

година ја зголемуваат нормата на доходот според 
минималните лични доходи на работниците во однос 
на таа норма во изминатата година, им се намалува 
придонесот од доходот за определен износ. 

Износот за кој се насолува придонесот од дохо-
дот претставува посебно учество на стопанската 
организација во доходот. 

За износот нг посебното учество во доходот се 
зголемува чистиот приход на стопанската органи-
зација-

Посебното учество на стопанската организација 
во доходот се определуваат со сојузниот општествен 
план или со одлука од Сојузната народна скуп-
штина. 

Со прописите од претходниот став може да се 
определи дел од посебното учество на стопанските 
организации во доходот да се употреби за форми-
рање заеднички Лондови заради давање средства 
за стопански развој на оние стопански организации 
кои поради недостаточна техничка опременост и 
други услови на работењето не можат да остварат 
посебно учество во доходот. * 

Член 196 
Заради споредување на доходот остварен во 

текуштата година со доходот остварен во измина-
тата година, ќе се изврши исправката на доходот 
предизвикана со следните прописи: 

1) за промените во височината на минималните 
лични доходи на работниците: 

2) за промените на нормите на интересот на 
фондот на основните средства, на интересот на фон-
дот на обртните средства и на земјарината; 

3) за промените на нормите на амортизацијата; 
4) за промените настанати со ревалоризација на 

есно^ните средства; 
5) за промените на нормите на придонесот од 

доходот на стопанските организации. 
Другите прописи со кои се влијае врз височи-

ната на доходот на стопанските организации можат 
да се земат предвид заради исправка на доходот 
само ако е тоа во тие прописи изречно определено. 

Без оглед на овластувањето за донесување на 
овие прописи, само Сојузниот извршен совет одно-

сно органот кого што тој посебно ќе го овласти може 
да пропише исправка на доходот на стопанските 
организации." 

Член 4 
Во членот 20 став 1 по зборовите: „според чл. 

18 и 19 на овој закон" се става запирка и се дода-
ваат зборовите: „навален за износот на посебното 
учество на стопанските организации во доходот спо-
ред членот 19а од овој закон,". 

Во истиот член во ставот 3 наместо: „40°/о" се 
става „60%". 

Членот 49 се менува—и-^тласи: 
„По исклучок од одредбите ва чл. 18 и 19 од 

овој закон ќе го издвојуваат придонесот од доходот 
по нормите определени во овој член следните сто-
пански организации: 

1) рудниците на јаглен; 
2) градежните претпријатија, градежните мон-

тажни претпријатија, градежните занаетчиски прет-
пријатија и дуќани и стопанските организации за 
производство на Градежни материјали; 

3) претпријатијата што се занимаваат со инду-
стриска експлоатација на шуми, стопанските орга-
низации за производство на режана граѓа (пиланите) 
и стопанските организации за производство на на-
мештај ; 

4) стопанските организации што се занимаваат 
со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, 
млеко, месо и риби; 

5) претпријатијата на мелничката индустрија; 
6) индустриските претпријатија за преработка 

на сурова кожа; 
7) железничките транспортни претпријатија; 
8) претпријатијата на патниот сообраќај; 
9) претпријатијата на малата крајбрежна пло-

видба и претпријатијата на речниот и езерскиот 
сообраќај; 

10) стопанските организации за производство на 
кг. де лио влакно (каделарите); 

11) трговските стопански организации на големо 
или на мало што претежно се занимаваат со промет 
на определени видови прехранбени артикли освен 
алкохолни пијалоци; 

12) угостителските стопански организации; 
13) занаетчиските стопански организации што 

се занимаваат со вршење услуги (услужното зана-
етчиство) ; 

ч14)уЛ10вин ските претпријатија и издавачките 
претпријатија, што Претежно се занимаваат со но-
винска или издавачка дејност, или и со едната и со 
другата дејност; 

15) претпријатијата за производство на грамо-
фонски плочи; 

16) претпријатијата за геолошко-истражувачки 
и консолидациони работи; 
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17) стопанските организации за вршење адми-
нистративни и интелектуални услуги. 

Придонесот од доходот на стопанските органи-
зации од претходниот став се утврдува по следните 
норми: 

Ако делот од доходот 
над минималните лични 
доходи во однос на ми-
нималните лични дохо-

ди изнесува 

се издвојува од делот на доходот над 
минималните лични доходи придонес од 

доходот во износ 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет во спогодба со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
ќе пропише кои од трговските организации што се 
занимаваат со промет на определени видови пре-
хранбени производи (промет на овошје и зарзават, 
млеко и млечни производи и ел.) го плаќаат придо-
несот според одредбите од овој член. 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи за стопанските организации од одделни гранки 
или за одделни групи стопански организации да 
важат одредбите од ставот 1 на овој член. 

Сојузниот извршен совет може да определи 
стопанските организации од определени групи или 
гранки од ставот 1 на овој член да го издвојуваат 
придонесот според членот 18 односно 19 од овој 
закон, ако се променат условите на нивното рабо-
тење поради кои е определено да го издвојуваат 
придонесот од доходот според овој член." 

Член 9 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Член б 
/ ћ о членот 52 се додава нов член 52а, кој гласи: 
„Како стопански организации за вршење адми-

нистративни и интелектуални услуги се подразби-
раат: проектантските организации, организациите 
за вршење книговодствени услуги, организациите 
за унапредување на организацијата и работењето 
на стопанските организации, стопанските органи-
зации за вршење финансиска ревизија и стопан-
ските организации за применета геофизика." 

Член 7 
По пленот 54 се додава нов член 54а, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да пропише 

придонесот од доходот да се утврдува врз основа 
на просечните минимални лични доходи според 
категориите на работниците, или може да пропише 
друг сличен начин за утврдување на придонесот 
од доходот на стопанските организации." 

Член 8 
Овој з а к о н ќ е _ с е п р и м е н у в а од 1 јан^ајзи 1959 

' година, со тоа ст on анЖит*е "бр ѓ а н и з аци и, "и тоа'.^ин-
дустриските претпријатија за преработка на сурова 
кожа, претпријатијата на мало на крајбрежната 
пловидба, претпријатијата на речниот и езерскиот 
сообраќај, занаетчиските стопански организации 
што се занимаваат со вршење услуги (услужното 
занаетчиство), новинските претпријатија и и з д а -
вачките др етпр и јат и ја гшто„ претежно се занимаваат 
со новинска, или издавачка дејност или и со едната 

Другата Д Ј Г Ј Н Г ^ Т Т Г ^ Г Т Л Р ^ ? ^ за производ-
ство на грамофонски плочи —Ј^^пресмет^ва^Х^ДДЖ-
донесот од доходот на стопанските организации за 

5 ЈјГ година^по .придонесот од 
ово] "закон што_ важеле од денот на 

почетокот на применувањето "на овој закон. ѓ 

Ако Сојузниот извршен совет во смисла на 
членот 49 став 3 од овој закон донесе прописи, тие 
можат да важат за целата 1958 година. 

812. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО ЗЕМЈИШТА И 

ЗГРАДИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на Законот за прометот 
со земјишта и згради, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 25 ноември 1958 година и на седницата на Собо-
рот на производителите од 25 ноември 1958 година. 

П. Р. бр. 13 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузна га народна скупштина, 
Петар Стамкочиќ, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕТОТ СО 

ЗЕМЈИШТА И ЗГРАДИ 
Член 1 

Членот 71 од Законот за прометот со земјишта 
и згради се менува и гласи: 

„Додека не се донесе Завари .за ^сопственоста на 
посебни делови од згради (член 7 став 2 од овој 
закон), не е допуштен прометот на физички де-
лови од згради, на идеални делови од згради ниту 
на цели згради, како ниту на градежни парцели, 
што се во сопственост на граѓани, приватни правни 
лица, општествени организации и други здруже-
нија на граѓани. 

Договор склучен спротивно на одредбата од 
претходниот став не произведува никакво правно 
дејство-" . 

Член 2 
Додека не се донесе Закан за сопственоста на 

посебни делови од згради, не смее по никој основ 
да се врши земјишнокнпжен пренос на сопствено-
ста на недвижности од претходниот член, по пред-
лог поднесен до земјишнокнижниот «уд по влегу-
вањето во сила на овој закон. 

Земјишнокнижен упис извршен -противно на 
' одредбата од претходниот став не произведува ни-
какво правно дејство. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на него-

вото усвојување од страна на Сојузната народна 
скупштина. 
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8 1 3 . 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОТКУП НА 

ПРИВАТНИТЕ АПОТЕКИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на За-
конот за откуп на приватните апотека, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 26 
ноември 1958 година. 

П. Р. бр. 14 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболиќ, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОТКУП НА ПРИВАТНИТЕ АПОТЕБИ 
Член 1 

Во Законот за откуп на приватните апотеки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/49) членот 6 се 
менува и гласи: 

„На .бившиот сопственик на апотека, односно 
на неговата вдовица што е неспособна за стопани-
сување или на децата што се неспособни за стопа-
нисување или се на редовно школување, ќе им се 
исплатува проценетата вредност на апотеката во 
месечни пати од најмалку 5.000 до најмногу 1F ООО 
динари. Височината на месечната рата се опреде-
лува со оглед на нивната имотна состојба и проце-
нетата вредност на апотеката-

Решение за височината на месечната рата од 
претходниот став донесува, на барање од заинтере-
сираното лице. органот на управата надлежен за 
работите на народното здравје во согласност со 
органот на управата надлежен за работите на фи-
нансиите на народниот одбор на општината на чие 
подрачје се наоѓа откупената апотека." 

Член 2 
По членот 10 се додава нов член ЈРч, кој гласи: 
„Бившите сопственици што пред 11 јуни 1949 

година и ги продале своите апотека на државата 
и за то добиле надоместок, можат овој надоместок 
д з го вратат одеднаш или во месечни рати. Висо-
чината на . месечните рати ја определуваат орга-
ните од членот 1 став 2 на овој закон, во грани-
ците пропишани ( во тој член. 

Нивиште сопственици на апотеки што одеднаш 
ќе го вратат недоместокот, како и оние за кои ќе 
бгле донесено решение за враќање на надоместо-
кот во месечни рати во смисла на претходниот став, 
се здобиваат со правата кои според членот 258 од 
Законот за пензиското осигурување им се призна-
ваат на бившите сопственици на апотека — фар-
мацеути или фармацеуте™ помошници што и ја 
подариле својата апотека на државата, под усло-
вите пропишани во тој член." 

Член 3 
4Овсј закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Среда, 8 декември 1958 

/ 8 1 4 ^ 1 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, • 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 26 
ноември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНОТО УЧЕСТВО ВО ДОХОДОТ И ЗА 
ЗАЕДНИЧКИТЕ РЕЗЕРВНИ ФОНДОВИ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Износ на посебното учество на стопанската 

организација во доходот во смисла на членот 19а 
од Законот за придонесот од доходот на стопански-
те организации претставува 50% од износот на 
разликата во придонесот од доходот која произле-
гува од примена на повисоката норма на придоне-
сот на доходот на стопанската организација во те-
куштата година спрема таа норма во изминатата 
година. 

2. Од износот од претходниот став стопанските 
организации ќе уплатат 10% во заедничките ре-
зервни фондови заради обезбедување средства за 
стопански развој и за зголемување на личните до-
ходи на работниците на оние стопански организа-
ции кои поради недостаточна техничка опременост 
и други општи услови на работењето не можат да 
остварат достаточен доход, ниту посебно учество 
во доходот. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
стопанските организации на одделни области од 
стопанството да уплатуваат во заедничкиот резер-
вен фонд дел од чистиот приход со тоа што тој 
дел да не може да биде поголем од 2% од вкуп-
ниот износ на остварениот чист приход на стопан-
ските организации по одбивање на делот за лични 
доходи на работниците и на делот за резервниот 
фонд на стопанската организација. 

Сојузниот извршен совет може да пропише 
уплатата во заедничките резервни фондови да се 
врши и од дpvги средства на стопанските органи-
зации. 

3. Заедничките резервни фондови се форми* 
раат, по правило, за одделни области од стопан-
ството, и тоа - единствени за целата стопанска об-: 
ласт или по народни републики односно околии^ 

4- Со заедничките резервни фондови управу-
ваат управни одбори што ги именуваат извршните 
совети односно народните одбори од редот на чле-
новите на управните одбори на стопанските комо-
ри, од редот на членовите на синдикалните орга-
низации, како и од претставници на органите на 
државната управа надлежни за односната стопан-
ска дејност, на затттгжчите и други општествени 
организации. 

Органите на управувањето му поднесуваат на 
соодветниот собор на производителите периодични 
извештаи за своето работење и завршна смг/r а. 

Соборите на производителите донесуваат пре-
пораки, како и упатства и други акти задолжи-
телни за органите на управувањето со фондовите. 
Завршните сметки на фондовите ги одобрува со-
борот на производителите на предлог од органот 
на државната управа надлежен за работите на фи-
нансиите. 

5- Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 
прописи за начинот на формирање на заеднички 
резервни фондови, за износот што стопанските 
организации ќе го уплатуваат во заедничките ре-
зервни фондови, за постапката за именување чле-
нови на управниот одбор, како и прописи за г ^ -
рилата за доделување средства, за начинот на 
управувањето и располагањето со средствата ед 
тие фондови и за припојувањето на заедин1; ,"чот 
резервен фонд на индустријата и рударството осно-
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ван до почетокот на применувањето на оваа одлука 
кон фондовите формирани според одредбите од 
оваа одлуки. 

6, Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лио? на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1969 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНО (А) ©8 

28 ноември 1958 година 
* Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

П а ш к ^ Р о м а ц , е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
заков за тоновите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 26 
ноември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВА-
ТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКО-

РОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за интересните норми на -сред-

ствата на стопанските организации, на средствата 
вложени кај банката и на краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58 и, 44/58) 
во точката I став 1 во одредбата под 1) по зборо-
вите: „мелничките претпријатија" се брише за-
пирката и се додаваат зборовите: „и мелниците во 
состав на трговските претпријатија за промет на 
жито,"; по збоорвите: „претпријатијата за произ-
водство на керамика," се додаваат зборовите: „прет-
пријатијата што се занимаваат со индустриска екс-
плоатација на шуми, стопанските организации за 
производство на режана граѓа (пиланите), стопан-
ските организации за производство на намештај,"; 
по зборовите: „претпријатијата ©а производство на 
тестенини4* се брише запирката и се додаваат збо-
ровите! „и погоните за производство на тестенини 
ако се во состав на претпријатијата за промет на 
»сито и мелнички претпријатија,*; а се бришат збо-
ровите! „претпријатијата за преработка на овошје, 
Зеленчук, маслини, млеко, месо и риба,", „ладилин-
иите," и „силосите, еушарите,". 

Во ставот 1 одредбата 1под 2) се менува и гласи! 
„2) градежните претпријатија, градежно-монта-

Јкните претпријатија, градежно-занаетчиските прет-
пријатија и дуќани, како и проект аптеките орга-
низации;". 

Во ставот 1 се бришат одредбите под 4), 5) и б), 
досегашната одредба под 7) станува одредба под 4) 
и по неа се додава нова одредба под 5), која гласи: 

„5) занаетчиските стопански организации што 
се занимаваат со вршење услуги (заслужното зана-
етчиство)*. 

Во ставот 2 одредбата под 1) се менува и гласи: 
„1) стопанските организации за производство 

на градежни материјали;". 
Во ставот 2 одредбата под 2) се брише. 
Во ставот 2 одредбата под 3) се менува и гласи: 
„3) претпријатијата на крајбрежната линиска 

Пловидба во поморскиот сообраќај — за сите основ-
ни средства, освен »а патничките бродови;"* 

Во ставот 2 во одредбата под 4) по зборовите: 
„издавачките и новинеките претпријатија," се до* 
даваат зборовите: „претпријатијата за производ* 
ство на грамофонски плочи,", а наместо зборовите: 
„филмските претпријатија" се додаваат зборовите: 
„прегори ј ати јата за производство на филмови". 

Во ставот 2 досегашните одредби под 3), 4) и 5) 
стануваат одредби под 2), 3) и 4). 

Во ставот 3 одредбата под 1) се менува и гласи: 
„1) железничќо-транопортните претпријатија, 

претпријатијата на 'воздушниот и јавниот патен 
сообраќај — за сите основни средства, а претпри-
јатијата на поморокиот, речниот и езерскиот соо-
браќај — за патничките бродови;". 

Во ставот 3 наместо досегашните одредби под 2) 
и 3) се додаваат шест нови одредби, кои гласат: 

„2) стопанските организации што се занимаваат 
со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, 
мле:со, месо и риби — за сите основни средства; 

3) трговските претпријатија на големо и мел-
ничките претпријатија — за магацините за скла-
дирање на производи* силосите, механизираните 
складови и сушарите; 

4) трговските претпријатија на мало и дуќани 
што се занимаваат претежно со промет на прехран-
бени производи освен алкохолни пијалоци и пе-
карите — за сите основни средства; 

5) претпријатијата ладилници и мразарници за 
производство на мраз од морска вода — за сите 
основни средства; 

6) трговските претпријатија и селскостопанеки-
те организации што во својот состав имаат ладил-
ници како самостоен погон — за тие ла дил ници; 

7) стопанските организации со камиони со ра-
зладни уреди — за тие камиони;". 

Досегашната одредба под 4) став 1 станува од-
редба под 8), а досегашната одредба под 6) станува 
одредба под 9>-

Досегашната одредба под 4) став 2 станува по-
себен став 4 од точката I, се менува и гласи: 

„Општите земјоделски задруги плаќаат интерес 
на фондот на основните средства по единствената 
норма што се утврдува со општествениот план на 
општината или со посебна одлука на општината 
во границите на општата норма на интересот на 
фондот на основните средства и на нормите на ин-
тересот на фондот на основните средства утврдени 
со оваа одлука, и тоа според дејностите што ги вр-
шат односно погоните што ги имаат. Приходот од 
овој интерес влегува во фондот на основните сред-
ства на општата земјоделска задруга што го плаќа 
интересот." 

Досегашната одредба под 5) станува посебен 
став од точката I, со тоа што по зборовите: „уго-
стителските претпријатија и дуќани" се брише^ за-
пирката и зборовите: „трговските претпријатија и 
дуќани на мало, што претежно се занимаваат со 
промет на прехранбени производи освен алкохолни 
пијалоци", а по зборовите: „утврдува општинскиот 
народен одбор во границите" се додаваат зборо-
вите: „на општата норма на интересот на фондот 
на основните средства и". 

2. По точката II се додава кова точка Па, која 
гласи: 

„Па. Сојузниот извршен совет може да донесе 
прописи на средствата на фондовите на стопански-
те организации и на нивните нераспоредени сред-
ства банката да плаќа интерес кога стопанската 
организација ќе се обврзе дека нема да ги троши 
тие средства во определен срок." 

3. По точката IV се додава нова точка IVa, 
која гласи: 

„IVa. Се овластува сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите да донесува по-
блиски прописи за спроведување на оваа одлука." 

4- Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за законодавство и организација да 
издаде пречистен текст на оваа одлука. 

« 
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5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службе« лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

На претпријатијата на поморскиот, речниот и 
езерскиот сообраќај ќе се применува оваа одлука 
од 1 јануари 1959 година, а на претпријатијата што 
се занимаваат со индустриска експлоатација на 
шуми, на стопанските организации за производство 
на режана граѓа (пиланите) и на стопанските орга-
низации за производство на намештај ќе се приме-
нува оваа одлука до крајот на 1959 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 67 

28 ноември 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

816. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од- 26 
ноември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕД-
СТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА И ЗА ПОНИ-
СКИТЕ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ 

ДЕЈНОСТИ 

1. Во Одлуката за ограничување користењето 
на средствата на амортизацијата и за пониските 
норми на амортизацијата за стопанските организа-
ции од определена дејности („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57), во точката ЈИ под 1 по зборо-
вите: „претпријатијата на индустријата на вриења," 
се ставаат зборовите: „претпријатијата на инду-
стријата на кожа и обувки,"; по зборовите: ,.гра-
фичките погони на новинските и на иовинско-из-
давачките претпријатија," се ставаат зборовите: 
„претпријатијата за производство на грамофонски 
плочи,"; а наместо зборовите: „трговските претпри-
јатија и дуќани што се регистрирани и претежно 
вршат промет во струката на овошје, зеленчук и 
преработки од овошје и зеленчук или во струките 
на прехранбени продукти" се ставаат зборовите: 
„трговските стопански организации на големо или 
на мало што претежно се занимаваат со промет на 
прехранбени продукти освен, алкохолни пијалоци". 

2. Точката VII се брише. 
3. Во точката X се додава нов став 2, кој гласи: 

Општинскиот народен одбор може да ги осло-
боди од плаќање на амортизацијата сезонските 
угостителски претпријатија и дуќани за работата 
вон сезоната." 

4. Во точката ХИ се додава нов став, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет може да пропише 

износот на амортизацијата кој стопанската органи-
зација не може да го троши според одредбите од 
оваа одлука, да може да се употреби за намалува-
ње на износот на заемот што стопанската органи-
зација го добила од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за определени видови инвестиции." 

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1959 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 65 

28 ноември 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на # Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 
знакон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 ноември 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 26 
ноември 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И 
ЗЕМЈАРИНАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
I. Во Одлуката за отстапување на придонесот 

од доходот и земјарината на стопанските органи-
зации од определени дејности („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57) во точката 6 став 1 по одредбата 
под 5 се додава нова одредба под 6, која гласи: 

„6) претпријатијата на малата крајбрежна пло-
видба — — — — — — 75°/о". 

И. Во точката 7 по зборовите: „Новинско-изда-
вачктие и издавачките претпријатија" се додаваат 
зборовите: „и претпријатијата за производство на 
грамофонски плочи". 

III. По точката 8 се додаваат седум нови точки, 
кои гласат: 

„9- Стопанските организации што се занимаваат 
со конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, 
млеко, месо и риби, претпријатијата ладилници и 
претпријатијата за геолошки истражувања не пла-
ќаат придонес од доходот на стопанските органи-
зации. Делот од доходот што му одговара на изно-
сот на придонесот од доходот на стопанските орга-
низации, овие претпријатија го внесуваат во својот 
фонд на основните средства и во фондот на обрт-
ните средства. 

10. Градежните претпријатија, градежномонта-
жните претпријатија, градежно-занаетчиските прет-
пријатија и дуќани, како и претпријатијата за про-
изводство на тули, ќерамиди и вар, внесуваат во 
својот фонд на основните средства и во фондот на 
обртните средства 50°/о од износот на пресметаниот 
придонес од доходот. 

И. Трговските стопански организации што се 
занимаваат претежно со промет на големо или на 
мало на овошје и зеленчук и млеко, трговските 
организации што се занимаваат со прометот на 
нафта и -нејзини деривати од делот на доходот што 
му одговара на износот на придонесот од доходот 
3,0%, ќе употребат за својот фонд на основните 
средства и" за фондот на обртните средства, а 30°/о 
внесуваат во општествениот инвестиционен фонд 
на општината. 

12. Угостителските претпријатија и дуќани 50°/о 
од делот на доходот што му одговара на износот 
на придонесот од доходот внесуваат во својот фонд 
на основните средства и во фондот на обртните 
средства,, а 510% од овој придонес му припаѓа на 
општествениот инвестиционен фонд на општината. 
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13- Занаетчиските претпријатија и дуќани што 
се занимаваат со вршење услуги (услужно занает-
чиство) од делот на доходот што му одговара на 
износот на придонесот од доходот 30°/о ќе употре-
бат за својот фонд на основнитечфедства и за фон-
дот на обртните средства, а 70°/о внесуваат во оп-
штествениот инвестиционен фонд на општината за-
ради финансирање на инвестициите најмалку во 
соодветен износ за унапредување на услужното 
занаетчиство. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да пропише одредбите од претходниот став да се 
применуваат делумично или во целост и на оддел-
ни видови занаетчиски претпријатија и дуќани 
што се занимаваат со производство (производно 
занаетчиство). 

14. Паушалниот износ што и припаѓа на феде-
рацијата од претпријатијата и дуќаните што вршат 
пресметување со општествената заедница во пау-
шален износ, а за чии дејности е според одредбите 
од оваа одлука предвидено отстапување на дел од 
придонесот од доходот, му се отстапува на опште-
ствениот инвестиционен фонд на општината, и тоа: 
100°/о — од угостителските претпријатија и дуќани 
и од занаетчиските претпријатија и дуќани што се 
занимаваат со вршење услуги, а 50% — од тргов-
ските стопански организации што се занимаваат 
претежно со промет на овошје и зеленчук и млеко. 

15. Сојузниот извршен совет може да пропише 
елсктростопанските организации здружени во елек-
тростопанска заедница да уплатат во целост или 
делумично дел од доходот што му одговара на из-
носот на придонесот од доходот во фондот за по-
кривање на куеоците на електростопанска заедница. 

16- Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите." 

IV. Досегашната точка 9 станува точка 17. 
V. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува при утврдувањето на расподелбата на 
доходот во завршната сметка за 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) бб 

28 ноември 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

818. ^ 
ВрЗ^основа на точката И став 3 од Одлуката за 

интересните норми на средствата на стопанските 
организации, на средствата вложени кај банката и 
на краткорочните кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57, 26/58, 44/58 и 48/58), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ НА 
ФОНДОТ НА ОВРТНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Нормата на интересот на фондот на обртни-

те средства изнесува 2,5% за следните стопански 
организации: 

1) стопански организации што се занимаваат со 
конзервирање на овошје, зеленчук, маслинки, мле-
ко, месо и риби; 

2) претпријатија што се занимаваат со инду-
стриска експлоатација на шумите, стопански орга-
низации за производство на режана граѓа (пила-
ни) и стопански организации за производство на 
намештај; 

3) издавачки претпријатија за издавачката д а -
ност* новински претпријатија, преттфијатија За 
производство на грамофонски плочи и специјали-
зирани претпријатија за производство, на учила; 

4) претпријатија за снимање на филмови и 
претпријатија за техничка изработка и обработка 
на филмови; 

5) трговски претпријатија на , мало и дуќани 
што се занимаваат претежно со промет на прехран-
бени артикли, освен алкохолни пијачки; 

6) пекари; 
7) претпријатија за производство на кад ел но 

влакно (ка д ел ари) -
2. Се овластува сојузниот Државен секретари-

јат за работите на финансиите да донесува, по по-
треба, поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на Одлуката за инте-
ресните норми на средствата на стопанските орга-
низации, на средствата вложени кај банката и на 
краткорочните кредити, а за претпријатијата што 
се занимаваат со индустриска експлоатација на 
шумите, за стопанските организации за производ-
ство на режана цраѓа (пиланите) и за стопанските 
организации за производство на намештај ќе се 
применува до крајот на 1959 година. 

Р. п. бр. 375 
22 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Законик, е. p. Едвард Кардељ, е p. 

819. 

^ Врз основа на членот 69 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФРНЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НОВОГОДИШНА НАГРАДА НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ НА ДРЖАВ-
НИТЕ ОРГАНИ И НА УСТАНОВИТЕ НА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБИ 
1. На службениците и работниците што се во 

постојан работен однос со сојузните државни орга-
ни и установи? како и на службениците и работни-
ците на организациите и установите со самостојно 
финансирање спрема кои сојузните органи го вршат 
правото на основувач, а на кои се применуваат од-
редбите од Законот за јавните службеници, ќе им 
се исплатат за 1958 година на име новогодишна на-

' града 50% од месечната нето плата-
2. На хонорарните службеници на органите, 

установите и организациите од претходната точка 
им прапаѓа новогодишна награда ако е хонорарната 
служба нивно редовно и главно занимање и ако се 
запослени со полно редовно работно време. 

3. Новогодишната награда ќе им се исплати на _ 
службениците и работниците што на 25 ноември 
1958 година се затекнале во работен однос со наве-
дените органи, установи и организации. 

4. Како плата, во смисла на оваа одлука, се 
подразбира основната и положајната плата и посе-
бниот додаток. 

5. Наградата ќе се исплати во декември 1958 
година. 

6. Придонесот за социјално осигурување и при-
донесот за станбена изградба нема да се пресме-
туваат и да се плаќаат на наградите исплатени спо-
ред оваа одлука. 

7- Новогодишната награда на службениците на 
сојузните органи и установи ќе се исплати на товар 
на средствата од сојузниот буџет за 1958 година, а 
на службениците и работниците на организациите 
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и установите со самостојно финансирање од точка-
та 1 на оваа одлука — од средствата наменети за 
лични расходи односно од средствата на фондовите 
за наградување на работниците и службениците. 

8. Извршните совети на народните републики и 
на автономните единици и околиските и општин-
ските народни одбори можат да одлучат на товар на 
расходите на нивните буџети да им се исплати на 
службениците и работниците на соодветните органи 
и установи, како и на службениците и работниците 
на организациите и установите со самостојно фи-
нансирање, а на кои се применуваат одредбите од 
Законот за јавните службеници, новогодишната на-
града под условите и до височината што се пред-
видени со оваа одлука. 

9. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите да донесе упатство 
за утврдување на основиците и за пресметување на 
придонесот за буџетите од личниот доход на награ-
дите според оваа одлука, со тоа да може да опре-
дели плаќање на тој придонес во паушален износ. 
Овој Секретаријат се овластува да може да издава 
и други упатства за спроведување на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 376 
28 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Едвард Кардељ, е- p. 

820. 
Врз основа на членот 18 став 2 и членот 24 

став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 22/58), во врска со 
членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58), а на предлог од Југосло-
венската инвестициона банка, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА НА ДОМАШЕН 
ПРИПЛОДЕН ДОБИТОК ОД РЕОНИТЕ ЗАФАТЕ-
НИ СО СУША ВО 1958 ГОДИНА И ЗА АДАПТА-
ЦИЈА НА ОБЈЕКТИ ЗА НЕГОВО СМЕСТУВАЊЕ 

1. Југословенската инвестициона банка може во 
текот на 1958 година, заради ублажување на после-
диците од сушата настанати во 1958 година, да 
дава без конкурс заеми од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд за набавка на домашен при-
плоден добиток од реоните зафатени со суша во 
1958 година и за адаптација на објекти за сместу-
вање на набавениот добиток-

2. Барање за добивање заеми според оваа на-
редба можат да поднесуваат селскостопанските ор-
ганизации (земјоделски стопанства, земјоделски за-
други, селскостопански установи со самостојно фи-
нансирање, сточарски деловни сојузи, економии и 
самостојни погони на околиски деловни сојузи) кои 
од страна на Заедницата на производителите на 
добиток и на производи од добиток на ФНРЈ, со 
согласност од Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за селско стопанство и шумарство ќе 
бидат определени да ' можат да набавуваат дома-
шен добиток од реоните зафатени со суша во 1958 
година. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
селско стопанство и шумарство ќе ги определи ре-
оните кои треба да се сметаат како реони што се 
зафатени со суша во оваа година, во кои може да 
С* ^ к у п у в а добиток според оваа наредба. 

Заеми според одредбите од оваа наредба можат 
да добијат само оние заемобаратели што имаат сло-* 
бодни објекти за сместување на добиток (кои при 
евентуална адаптација можат да ги употребат за 
сместување на набавеггиот добиток), обезбедена 
крмна база и расположива сточна храна за исхрана 
на тој добиток. 

3. Заемите според оваа наредба ќе се одобру-
ваат со срок за враќање до пет години, а со инте-
ресна норма од 2% годишно. 

4. Заем за адаптација на објекти за сместува-
ње на добитокот кој се набавува од заемот, може 
да се даде само за најнужни работи. 

5. Кон барањето за заем заемобарателот е дол-
жен да поднесе: 

1) потврда од органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на сел-
ското стопанство дека располага со шталски про-
стор за сместување, дека т * а обезбедена крмна 
база и дека располага со сточна храна за исхрана 
на добитокот што сака да го набави според одред-
бите од оваа наредба; 

2) документација од која ќе се види обемот и 
цената на нужните работи ако со барањето бара 
заем и за адаптација на објекти за сместување на 
добитокот, и тоа: 

а) технички опис на градежните работи, 
б) градежна скица на објектот што се адаптира, 

со премерот и претсметката; 
3) гаранција од територијално надлежната оп-

штина за уредно отплатување на заемот. 
6. Заемите според оваа наредба ќе ги одобру-

ва Југословенската инвестициона банка не впу-
шта јќи се во оценување на кредитната способност 
на заемобарателот, со тоа одобрените заеми да мо-
жат да се користат до 31 декември 1958 година. 

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

Бр- 07-22633/1 
15 ноември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

821. 

Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 
краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/58), сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ШТЕД-
НИТЕ ВЛОГОВИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ УПОТРЕ-

БУВААТ ЗА ДОЛГОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 

1. Комуналните банки и штедилниците можат 
до 30% од средствата присобрани како штедни 
влогови, да ги употребуваат за долгорочно кредити-
рање. 

2. Средствата од точката 1 на оваа наредба ко-
муналните банки и штедилниците можат да ги упо-
требуваат за одобрување кредити со срок за вра-
ќање до пет години. 

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

Бр. 08-2204/2 
24 ноември 1958 година 

Белград * 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е- р. 
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822, 
Врз основа на членот 11 оддел 11 точка 3 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОДРЕДУВА-
ЊЕ ИМЕТО, ОЗНАКАТА И ЛУКДТА НА ПРИ-
ПАДНОСТА НА БРОДОВИТЕ И КАЈАЦИТЕ НА 

ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 
Член 1 

Во Правилникот за одредување името, ознаката 
и лу ката на припадноста на бродовите и кајаците 
на трговската морнарица на ФНРЈ („Службен лист 
иа ФНРЈ", Сир. 34/51) членот 4 се менува и гласи: 

„Луката на припадноста за бродовите во опште-
ствена сопственост ја одредува стопанската орга-
низација или органот на државната управа што 
(има право да го користи бродот, а за бродовите во 
сопственост на општествени организации или ф и - ' 
зички лица — бродоооПственикот. v 

Луката на припадноста за сите бродови (освен 
ел патничките бродови на големата и малата к р а ј -
брежна пловидба), како и за техничките пловни 
објекти, се одредува според седиштето на стопан-
ската или општествената организација на која и 
припаѓа бродот, или на органот на државната 
управа кој управува со бродот. Ако седиштето на 
стопанската или општествената организација или 
на органот не се наоѓа на брегот, како лука на 
припадноста за бродовите може да се одреди која 
и да е лука на југословенскиот брег. 

За брод на долгата или големата крајбрежна 
пловидба што е овластен да плови и по пловни 
реки луката на припадноста може да се одреди 
и според местото на бреговите на домашните реки 
пловни за односниот брод. 

За патнички брод на големата или малата к р а ј -
брежна пловидба како лука на припадноста може 
да се одреди која и да е лука на југословенскиот 
брег. 

За бродовите и техничките пловни објекти во 
сопственост на приватни лица луката на припад-
носта се одредува сп<5|ред живеалиштето на соп-
ственикот, а ако тоа место не е на брегот, тогаш 
според седиштето на органот надлежен за уписот. * 

Како лука на припадноста за ка ј ак се одре-
дува онаа лука на подрачјето на органот надлежен 
за уписот во која кајакот се задржува редовно." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Името на бродот мора да биде испишано на 

обете страни од прамецот и на крмата. 
Ознаката на кајакот и на техничкиот пловен 

објект мора да биде испишана на обете страни од 
правецот, а ако кајакот односно техничкиот пло-
вен објект има и име, тоа може да биде испишано 
само на крмата. 

Ознаката на спортскиот ка јак мора да биде 
испишана на внатрешната страна од бранобранот, 
и тоа, по правило, к а ј главното ребро, а ако нема 

"бранобран — на највидното место на внатрешната 
страна од оплатата на кајакот. 

Луката на припадноста мора да биде испишана 
на крмата под името на бродот односно под името 
на техничкиот пловен об-јект. Луката на припад-
носта не се означува на кајаците. 

Името односно ознаката и луката на припад-
носта мораат да бодат испишани со боја која се 
истакнува видно на подлогата со која е бојосан 
бродот односно кајмакот. 

Името и лук ата на припадноста на бродот со 
крсташка крма мораат да бидат испишани на об?те 
страни од крмата. 

Големината на буквите со кои се испишу Fa 
името на бродот односно ознаката на кајакот и на 
техничкиот пловен објект мора да биде во сразмера 
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со големината На бродот односно на кајак от или 
на техничкиот пловен објект, но толкава да може 
името односно ознаката да се прочита и од пого-
лема оддалеченост. Големината на буквите мора да 
изнесува најмалку 10 см. 

Како спортски к а ј а к (едрилица), во смисла на 
овој член, се смета спортската едрилица што има 
интернационална или национална класа." > 

Член 3 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Со цел за спроведување на овој правион;.:*, 

во Управата за поморство и речен сообраќај ќе се 
води евиденција за имињата на бродовите и за 
ознаките на техничките пловни објекти на тргов-
ската морнарица на ФНРЈ" . 

Член 4 
Во целиот правилник зборовите: „Министер-

ството на поморското на ФНРЈ" се заменуваат со 
зборовите: „Управата за поморство и речен сообра-
ќај". 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1432 

26 ноември 1958 година 
Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 

Пеко Дапчевић е. р. 

823. 
Врз основа на членот 21 оддел II точка 2 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Сојузната 
управа за патишта пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА РЕДОВНИ МЕЃУ-

РЕПУБЛИЧКИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ 
1. Редовна автобуска линија што преминува 

преку територии на две или повеќе народни репу-
блики може да се отвори и да се одржува само по 
дозвола од Сојузната управа за патишта-

^ 2. Како редовна автобуска линија се смета ли-
нијата на која со автобуси се врши превоз на пат-
ници по однапред утврдениот итинерер и објаве-
ниот ред на возењето и ценовникот на возењето. 

На редовната меѓурепуб личка автобуска линија 
сообраќајот може да се одржува во текот на целата 
година (постојана линија) или во определен вре-
менски период во текот на годината (сезонска ли-
нија). 

3. Дозвола за отворање и одржување на редов-
на меѓурепубличка автобуска линија може да и се 
издаде само на стопанска организација што има 
право да врши јавен превоз на патници во патниот 
сообраќај. 

4. Барањето за добивање дозвола стопанската 
организација и го упатува на Сојузната управа за 
патишта преку органот на управата надлежен за 
работите на патниот сообраќај на онаа народна ре-
публика во која се наоѓа седиштето на стопанската 
организација што бара дозвола. 

Барањето за добивање дозвола треба да ги со-
држи: називот на стопанската организација што 
бара дозвола и нејзиното седиште, означувањето на 
крајните точки на линијата, видот на линијата (по-
стојана или сезонска), а ако се бара дозвола за се-
зонска линија — и временскиот период за одржу-
вање на линијата, образложението на потребата од 
одржување на линијата, и можностите на барателот 
на дозволава за уредно и безбедно одржување на 
линтд јата. 

Кон барањето за добивање дозвола барателот 
е должен да го приложи: 

1) редот на возењето во пет примероци; 
2) ценовникот на возењето во пет примероци; 
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3) мислењето од Здружението на патниот со-
обраќај на ФНРЈ. 

5. Редот на возењето што се прилага кон бара-
њето се составува според образецот кој е составен 
дел од ова упатство, и треба да го содржи: редо-
следот на станиците, километражата од почетната 
до крајната станица и времето на пристигањето на 
автобусот на секоја станица и на тргнувањето од 
НО"1 

Ценовникот на возењето се , составува според 
тарифите за превоз на патници пропишани во на-
родната република во која се наоѓа седиштето на 
барателот на дозволата. Ако тие тарифи не се про-
пишани, ценовникот се составува во согласност со 
органот на управата надлежен за работите на пат-
ниот сообраќај на народната република во која е 
наоѓа седиштето на барателот на дозволата. 

Мислењето на Здружението на патниот сообра-
ќај на ФНРЈ треба да го содржи гледиштето на 
Здоужени£то за исполнувањето на условите и за 
објективните можности за отворање и одржување 
на линијата што се бара, податоците за способно-
ста на барателот да ја одрекува линијата, особено 
со оглед на неговиот расположив возен парк и 
стручната опрема на персоналот, како и другите 
податоци што можат да бидат од корист при ре-
шавањето за барањето. 

6. Барањето за добивање дозвола му се пре-
дава на органот на управата надлежен за работите 
на патниот сообраќај на народната република во 
која се наоѓа седиштето-на барателот на дозволата, 
а овој орган со свое мислење без одлагање 6 го 
доставува на Сојузната управа г*а патишта. 

7. Пред да го реши барањето за добивање дозво-
ла, Сојузната управа за патишта ќе прибави ми-
слење за исполнувањето на условите за отворање 
на линијата и од републичките органи на управата 
надлежни за работите на патниот сообраќај на 
оние народни републики преку чии територии би 
се еп шел сообраќајот. 

8. Дозволата за одржување на редовната меѓу-
републичка автобуска линија содржи: назив на 
стопанската организација на која i/i се издава до-
зволата и нејзино седиште, вид на линијата (по-
стојана или сезонска), времеважење на дозволата, 
услови за одржување на линијата, како и број под 
кој е запишана дозволата во регистарот на дозво-
лите. Дозволата се издава според образецот кој е 
составен дел од ова упатство. 

При издавањето на дозволата Сојузната управа 
за патишта го потврдува редот на возењето и це-
новникот на возењето, кои можат да се менуваат 
само по одобрение од Сојузната управа за патишта, 
и топ, по правило, само еднаш годишно. 

0. Кога на стопанската организација 'ќ се из-
дава првпат дозвола за отворање и одржување на 
определена меѓурепубличка автобуска линија, до-
зволата и се издава како привремена, со важење 
од три до шест месеци. Важењето на привремената 
дозвола може да го продолжува Сојузната управа 
за патишта. 

По истекот на времеважењето на привремената 
дозвола Сојузната управа за патишта може на сто-
панската организација да п издаде постојана до-
звола. Постојаната дозвола важи пет години од де-
нот на издавањето, а по истекот на тоа време може 
да се продолжи. 

10. Стопанската организација што пред влегу-
вањето во сила на ова упатство има добиено од 
надлежниот републички орган на управата дозвола 
за одржување редовна меѓурепубличка автобуска 
линија, може да ја одржува линијата врз основа 
на таа дозвола, но само до истекот на нејзиното 
важеле , 

одржување на линијата по истекот на вре-
мер~;кењето на поранешната дозвола стопанската 
организација е должна да прибави дозвола според 
ова упатство од страна на Сојузната управа за 
патишта. * 

11. Секоја стопанска организација што на де-
нот на влегувањето во сила на ова упатство има 
дозвола за- одржување редовна меѓурепубличка ав-
тобуска линија издадена од страна на републичкиот 
орган на управата, е должна во срок од еден ме-
сец од денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство да ја извести Сојузната управа за патишта за 
тоа кој орган и ја има издадено дозволата, за која 
л и н т а и со кое времеважење. 

12. На стопанската организација што не се при-
држува за условите определени во дозволата, Со-
јузната управа за патишта може привремено или 
трајно да п ја одземе дозволата. 

Дозволата може да се одземе ако стопанската 
оранизација не се придржува за условите ниту по 
повторената опомена и предупредување дека до-
зволата ќе ft биде одземена. 

13. Ова. упатство влегува во сила цо истекот на 
еден месец од денот на објавувањето во „Службен 
лист на ФНРЈ". 

Бр. 599 
22 ноември 1958 година 

Белград 
Дир е кт ор 

на Сојузната управа за патишта, 
инж. Василије Др^гоииќ, е. р. 

Федеративна Народна 
Република Југославија 

Секретаријат на Сојузниот 
извршен совет за 
сообраќај и врски 
Сојузна управа за 

патишта 
Бр. : 

195— год. 
Белград 

(Образец на Дозволата 
за одржување редовна 
меѓурепубличка авто-
буска линија — фор-
мат 2il0 X 297 мм) 

Врз основа на членот 21 од Уредбата за прене-
сување работите во надлежност иа сојузните и ре-
публичките органи на управата, Сојузната управа 
за патишта и издава 

Д О З В О Л А 
на стопанската организација (претпријатие) 

назив 
Седиште 

постојана 
за одржување на редовната — меѓуре-

сезонска 
пуб личка автобуска линија 

Срокот на важењето, на оваа дозвола е од 
до , 

За одржување на линијата според оваа дозвола 
важат следните 

у с л о в и : 
1. Корисникот на оваа дозвола мора да се придр-

жува за редот на возењето и за ценовникот на 
возењето. 

2. Автобусите што сообраќаат на горе споменатата 
линија мораат да обезбедат потполна сигурност за 
превоз на патниците и да им дадат потребно 
удопство. 

3. Сообраќајниот персонал (возачите, контролорите 
и кондуктерите) мора да располага со соодветна 
стручна спрема и да има правилен однос спрема 
корисниците на превозот. 

4. Редот на возењето и ценовникот на возењето, за-
верени од Сојузната управа за патишта, се сов-
ета вен дел од оваа дозвола. Важечкиот ред на 
возењето треба да се објави на сите станици од 
линијата. 

3. При сообраќајот на горе споменатата линија, за«* 
бранет е секој превоз надвор од итинерерот пред-
виден со оваа дозвола. 
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Дозволата е заведена во регистарот на издаде-
ните дозволи за редовни меѓурепублички автобуски 
линии на Сојузната управа за патишта под број — 

6. Оваа линија треба да се одржува за сето 
време на важењето на оваа дозвола. 

Таксата според тарифниот број од 
Таксената тарифа на Законот за таксите е напла-
тена и прописно поништена на барањето, дозволата 
и прилозите. 

(печат) 
Директор 

на Сојузната управа за 
патишта, 

(Образец на Редот на возе-
њето за редовна меѓурепу-
бличка автобуска линија — 
формат 210 X 297 мм) 

Р Е Д Н А В О З Е Њ Е Т О 
НА РЕДОВНАТА МЕЃУ РЕПУ В ЛИЧКА АВТОБУ-
СКА ЛИНИЈА 

* 

, Врз основа | ia точката 5 од Одлуката за здрав-
ствената заштита и за придонесот за социјално оси-
гурување за младинците — учесници во изградба 
на патот „Братство-Единство" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр.' 85/58), Сојузниот завод за социјално 
осигурување донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКОЛИСКИОТ ЗАВОД 

. ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО Н И Ш Д А К О 
НАДЛЕЖЕН ЗА РАБОТИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА НА МЛАДИНЦИТЕ — УЧЕСНИЦИ ВО 
ИЗГРАДБАТА НА ПАТОТ „БРАТСТВО-ЕДИН-

СТВО" НА РЕЛАЦИЈАТА ПАРАФИН—НИШ— 
ЛЕСКОВАЦ 

1. Работите од точката 1 став 2 и точката 2 од 
Одлуката за здравствената заштита и за придоне-
сот за социјално осигурување за младинците — 
учесници во изградбата на патот „Братство-Един-
ство" на работилницата на релацијата Параќин— 
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Ниш—Лесковац ги врши Околискиот завод за со-
цијално осигурување во Ниш. 

2. Придонесот за младинците — учесници во 
изградбата на патот „ВратствогЕдинство" на рабо-
тилницата на релацијата Параќин—Ниш—Лесковац 
инвеститорот на работите му го плаќа на Околи-
скиот завод за социјално осигурување во Ниш. 

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

Бр. 10029 
15 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 
Директор, Претседател, 

Зденко Хас, е. р. Мара Нацева, е- р. 

825. 

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Стручното здружение на орга-
низациите за јавна чистотија на градовите на ФНРЈ, 
со потврда од Сојузниот извршен совет, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЈАВНА ЧИСТО-

ТИЈА НА ГРАДОВИТЕ НА ФНРЈ 

I. Општи одредби 

Член 1 . 
Одредбите од овој правилник важат за слу-

жбениците на Стручното здружение на организа-
циите за јавна чистотија на градовите на Ф Н ^ Ј (во 
натамошниот текст: здружението). 

Службеници на здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
здружението вршат стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз 
основа на закон не е определено поинаку, одредбите 
од овој правилник важат и за помошните службе-
ници и техничкиот персонал (работниците) запосле-

- ни во администрацијата на здружението. 

Член 2 
На службениците на здружение!о се примену-

ваат одредбите од првиот дел и другите соодветни 
одредби од Законот за јавните службеници на на-
чинот пропишан со овој правилник 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за 
работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), кои според членот 15 од тој закон се однесу-
ваат на сите лица во работен однос, важат и за 

службениците на здружението, ако со Законот за 
јавните службеници не е определено поинаку-

11. Систематизација 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на здружението. Со актот за системати-
зацијата се определуваат звањата и другите усло-
ви на стручноста потребни за одделни работни места. 

Намачувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
здружението ја утврдува управниот одбор на здру-
жението. 

ВО ЗАМИНУ-
ВАЊЕ к м СТАНИЦА 

ВО ВРАЌАЊЕ 

1 2 | 3 4 5 

к м СТАНИЦА 

6 | 7 8 | 9 10 
к м 

1 _ 

1 

— 

к м 

1 

1 _ 1 _ 
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Ш- Зналца и плати 
Член 4 

На службениците Ла здружението им се опре-
делуваат звањата и платите според одредбите од 
Законот за јавните службеници и од другите про-
писи што важат за службениците на" органите на 
државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници запослени во здружението се опре-
делуваат според Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и на помошните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарот на здружението му се определува 

основната плата спрема звањето и годините на слу-
жбата, според одредбите од Законот за јавните 
службеници што в а ж а т за службениците на орга-
ните на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на здружението може положајот 
секретар на здружението да го'распореди до V п л а -
тен разред. 

На службеникот на положај секретар на здру-
жението што според одредбата од претходниот став 
е распореден во платен разред му припаѓа основната 
плата според положајот, без оглед на звањето, ако 
е тоа за него поповолно. 

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на управниот одбор На здружението. 

Член 6 
Определени службеници на здружението имаат 

положај според одговорноста и посебните овласту-
вања-

Положаите во здружението се установуваат со 
прописите за организацијата на администрацијата 
на здружението и со актот за систематизацијата на 
службеничките места. Со тие прописи се определу-
ваат и условите за назначување на положаи. 

Член 7 
Положај на плата имаат сите службеници на 

здружението распоредени во платни разреди. 
За одделни положаи во здружението се 

утврдуваат положај ните плати, и тоа за положајот 
секретар на здружението — до 27.400 динари месеч-
н о ^ за службениците на другите положаи и р а -
ботни места, и тоа: 

1) за определени раководни места за кои со 
систематизацијата е определено звањето советник 
како најниско до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено звањето виши референт како 
најниско до 21 900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт 
за кои со систематизацијата е определено звањето 
виши референт како најниско до 16.300 динари ме-
сечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено звањето референт 
како најниско до 10-200 динари месечно. 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр-
дено за определени работни места на самостоен 
референт за кои со систематизацијата е определено 
звањето виши референт како на јниско ,да се бараат 
службеници со високи стручни квалитети, п о л о ж а ј -
ната плата може, во согласност со управниот одбор 
на здружението, да се определи до износот за р а к о -
водните места за кои со систематизацијата е опре-
делено звањето советник како најниско. 

Член 8 
Положајната плата на приправниците изнесува 

месачно, и тоа: 
1) на приправник за звање од IV група — 1.600 д.Ј 

на приправник за звање од ЈП група — до 3.200 д.ј 
3) на приправник за звање' од I I група — до 5.000 д.ј 
4) на привравник за звање од I група — до 6-800 fi.J 

Положај ната плата на службениците што вршат 
дактилографски работи се утврдува според звањата 
што постојат за тие службеници, со тоа што поло* 
жајната плата на дактилограф од 1а класа не може 
да изнесува повеќе од 6.800 динари месечно. 

Член 9 
Положајната плата за секој положај или секое 

работно место во здружението Ја определува до 
износите од чл. 7 и 8 на овој правилник секретарот? 
на здружението. 

Член 10 
Положај ната плата на секретарот на здруже* 

нието ја определува управниот одбор на здруже« 
нието. 

Службеничките места во здружението се пополн 
нуваат врз основа на конкурс* 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
технички персонал. 

Член 12 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во здружението го спроведува според одред-
бите од Законот за јавните службеници конкурсната 
комисија, која се формира кај здружението. 

Конкурсната комисија ја формира на време од 
една година управниот одбор на здружението. 

Член 13 
Секретарот на здружението го избира и го раз-

решува, врз основа на членот 162 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58), собранието на здружението. 

Решението за изборот на секретарот на здру-
жението го издава претседателот на управниот од-
бор на здружението. За другите службенички односи 
на секретарот на здружението решението го доне-
сува претседателот на управниот одбор на здруже-
нието' 

* 

Член 14 
Раководните службеници во здружението ги 

назначува на положај и одлучува за нивното разре-
шување од положајот управниот одбор на здруже-
нието. Решението за назначување и разрешување 
на овие службеници го издава секретарот на здру-
жението. 

Решенијата за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став ги донесува 
секретарот на здружението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секрета« 
рот на здружението. 

Член 15 
Свечената изјава од членот 47 став 1 од Законот 

за јавните службеници секретарот на здружението 
ја дава пред претседателот на управниот одбор на 
здружението. 

Службениците на здружението свечената изјава 
од п|&тходниот став ја даваат пред секретарот МА 
здружението. 

Член 16 
Здружението може да запосли хонорарни слу* 

жбеници под условите од Законот за јавните елу« 
жбеници-

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на здружението* 

IV. Назначување на службеници 
Член 11 
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V. Стручно образование на службениците 
Член 17 

Здружението може само во исклучителни случаи 
да запослува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи дел од приправничкиот 
стаж приправникот да помине во овие организации 
и установи. Времето поминато на работа во тие орга-
низации и установи се признава како приправнички 
стаж. 

Во с£ друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците во органите 
на државната управа. 

Член 18 
За службениците на здружението во се важат 

соодветните одредби од Законот за јавните слу-
жбеници за стручното образование на службениците 
на органите на државната управа во текот на слу-
жбата-

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за стручно образование на службениците 
на здружението. Во спогодба со органи на државна-
та управа, со самостојни установи и организации 
здружението може да упатува свои службеници на 
семинарите и курсевите што тие органи, установи 
и организации ги организираат со цел за стручно 
образование на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 19 

За напредување на службениците на здруже-
нието важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците на 
органите на државната управа. 

Член 20 
Службениците на здружението се оценуваат 

според одредбите од Законот за јавните службеници 
што се однесуваат на службениците на органите на 
државната управа. 

Секретарот на здружението, службениците рас-
поредени од Иг платен разред нагоре, приправни-
ците и хонорарните службеници не се оценуваат-

Службениците на здружението ги оценува коми-
сијата што ја определува управниот одбор на здру-
жението или по негово овластување — секретарот 
на здружението. Управниот одбор на здружението 
го определува претседателот на комисијата- Секре-
тарот на здружението е член на комисијата по 
својот положај. 

VII- Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 21 
За повреда на службената должност и за штета 

причинета во врска со вршењето на службената 
должност службеникот на здружението одговара 
дисциплински и материјално според одредбите од 
Законот за јавните службеници. 

- Член 22 
За дисциплинска неуредност на службениците 

на здружението решава секретарот на здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност службеникот има право на жалба до 
второстепениот дисциплински суд. 

Член 23 
Казните за дисциплинските престапи на слу-

жбениците на здружението ги изрекнуваат дисци-
плинските судови-

Дисциплински будови се: 
1) дисциплинскиот суд при здружението, како 

првостепен; 
2) вишиот дисциплински суд при здружението, 

. како второстепен. 

Претседателот и еден член на секој дисциплин-
ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на здружението. Вториот член и 
неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Член 24 
Свечената изјава од членот 101 став 2 од За-

конот за јавните службеници ја даваат претседате-
лот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
нивните заменици, пред претседателот на управ-
ниот одбор на здружението 

Секретарот на дисциплинскиот суд го m re r iy-
ва секретарот на здружението. 

Член 25 
Казните за дисциплинска неуредности и дисци-

плински престапи на претседателот и членовите 
на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно член на дисци-
плинскиот суд, ги изрекнува непосредно повисокиот 
дисциплински суд. 

Казните за дисциплински неуредно«™ и ди-
сциплински престапи на претседателот и членори-
те на вишиот дисциплински суд ги изрекнува Со-
јузниот виши дисциплински суд. 

VIIL Комисија за отк.? 
Член 26 

За давање согласност на откачите на службе-
ниците на здружението се формира комисија за 
откази. Претседателот и еден член на комисијата 
ги именува и ги разрешува управниот одбор на 
здружението- Вториот член и неговиот заменик ги 
делегира соодветниот орган на синдикатот. 

IX. Други одредби 
Член 27 

Ако со овој правилник не е определено поина-
ку, одредбите од главите XV до X V n од Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа во сб се 
применуваат на службениците на здружението. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Службениците што на 3& декември 1957 година 
се затекнале во служба на здружението ќе се пре-
ведат со I јануари 1958 година во соодветните зва-
ња и платни разреди, согласно со одредбите од чл. 
198 и 199 од Законот за јавните службеници. 

Член 29 
Управниот одбор на здружението ќе ја утврди 

систематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на здружението најдоцна до крајот на 
1958 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла- на претходниот став, состојбата во администра-
цијата на здружението затечена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за јавните службе-
ници се смета како пр гумена систематизација.-

Член 30 
Овој. правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 384 
12 ноември 1958 година 

Белград 
Потпретседател 

на Управниот одбор 
на Стручното здружение на орга-
низациите за јавна чистотија на 

градовите на ФНРЈ, 
Љубодраг Лазаревиќ, е. р. 
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826. 
В^з основа она членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист па ФНРЈ", бр. 53/57) 
Управниот одбор на Стручното здружение на водо-
водите и канализациите на ФНРЈ, со потврда од 
Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ВОДОВОДИТЕ И КАНАЛИЗАЦИИТЕ НА 

- ФНРЈ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за слу-

жбениците на Стручното здружение на водоводите 
и канализациите на ФНРЈ (во натамошниот текст: 
здружението). 

Одредбите од овој правилник важат и за слу-
жбениците на стручните секции кои здружението, 
во смисла на членот 158 од Законот за здружува-
њето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 1/58), ги основало за одделни народни репуб-
лики. 

Службеници на здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
здружението вршат стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз 
основа на закон не е определено поинаку, одред-
бите од овој правилник важат и за помошните 
службеници и техничкиот персонал (работниците) 
запее лени во администг змијата на здружението. 

Член 2 
На службениците на здружението се примену-

ваат одредбите од првиот дел и другите соодветни 
одредби од Законот за јавните службеници иа н а -
чинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за ра-* 
ботипте односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) што според членот 15 од тој закон е« одне-
суваат на сите лица во работен однос, важат и за 
службениците на здружението, ако со Законот за 
јавните службеници не е определено поинаку. 

П. Систематизација 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
нич 'чте места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на здружението. Со актот за системати-
зацијата се определуваат звањата и другите усло-
ви на стручноста потребни за одделни работни 
мест а 

Т-Тазначувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата зтврдени со 
систематизациј ата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
здружението ја утврдува управниот одбор на здру-

Ш« Звања и плати 
Член 4 

На службениците на здружението им се опре-
делуваат звањата и платите според одредбите од 
Законот за јавните службеници и од другите про-
писи што взжат за службениците на органите на 
државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници запослени во здружението се опре-
делуваат според Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и на помошните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарот на здружението му се определува 

основната плата спрема звањето и годините на слу*: 
жбата, според одредбите од Законот »а јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на здружението може положајот 
секретар на здружението да го распореди до V пла-
тен разред. 

На службеникот на положај секретар на здру-
жението што според одредбата од претходниот став 
е распореден во платен разред му припаѓа основната 
плата според положајот, без оглед на звањето, ако 
е тоа за него поповолно. 

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на управниот одбор на здружението. 

Член 6 
Определени службеници на здружението имаат 

положај според одговорноста и посебните овласту« 
вања-

Положаите во здружението се установуваат со 
прописите за организацијата на одминистрацијата 
на здружението и со актот за систематизацијата на 
службеничките места. Со тие прописи се определи« 
ваат и условите за назначување на положаи. 

Член 7 
Положај на плата имаат сите службеници на 

здружението распоредени во платни разреди. 
За одделни положам во здружението се утвр-

дува положајната плата, и тоа за положајот се^ 
кретар на здружението до 27.400 динари месечно* 
а за службениците на другите положаи и работни 
места, и тоа: 

1) за определени раководни места за кои со 
систематизацијата е определено звањето советник 
како најниско до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено звањето виши референт како 
најниско до 21.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт 
за кои со систематизацијата е определено звањето 
виши референт како најниско до 16.300 динари ме-
сечно; 

, 4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено звањето референт 
како најниско до 10.200 динари месечно. 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр* 
дено за определени работни места на самостоен 
референт за кои со систематизацијата е определено 
звањето виши референт како најниско да се бараат 
службеници со високи стручни квалитети, положај-* 
ната плата може, во согласност со управниот одбор 
на здружението, да се определи до износот за рако-
водните места за кои со систематизацијата е опре-* 
делено звањето советник како најниско. 

Член 8 
Положај ната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: 
1) на приправник за звање од IV група — 1.600 д. | 
2) на приправник за звање од III група — до 3.200 Д.Ј 
3) на приправник за звање од I I група — до 5.000 д.Ј 
4) на приправник за звање од \ група — до 6-800 д Ј 

Положај ната плата на службениците што вршат 
дактилографски работи се утврдува според звањата 
што постојат за тие службеници, со .тоа што поло* 
жајната плата на дактилограф од 1а класа не може 
да изнесува повеќе од 6.800 динари месечно. 

Член 9 
Положајната плата за секој положај или секое 

работно место во здружението ја определува до 
износите од чл. 7 и 8 на овој правилник секретарот 
на здружението. 
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Член 10 
Положајната плата на секретарот на здруже-

нието ја определува управниот одбор на здруже-
нието. 

IV. Назначување на службеници 
Член 11 

Службеничките места во здружението се пополн 
нуваат врз основа на конкурс-

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
технички персонал. 

Член 12 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во здружението го спроведува според одред-
бите од Законот за јавните службеници конкурсната 
комисија, ко ј а се формира к а ј здружението. 

Конкурсната комисија ја формира на време од 
една година управниот одбор на здружението. 

Член 13 
Секретарот на здружението го избира и го раз -

решува врз основа на членот 162 од Законот за здру-
жувањето во стопанството собранието на з д р у ж е -
нието. 

Решението за изборот на секретарот на здру-
жението го издава претседателот на управниот од-
бор на здружението. За другите службенички односи 
на секретарот на здружението решението го доне-
сува претседателот на управниот одбор на здруже-
нието-

Член 14 
Раководните службеници во здружението ги 

назначува на положај и одлучува за нивното разре-
шување од положајот управниот одбор на здруже-
нието. Решението за назначување и разрешување 
на овие службеници го издава секретарот на здру-
жението. 

Решенијата за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став ги донесува 
секретарот на здружението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секрета-
рот на здружението. 

Член 15 
Свечената из јава од членот 47 став 1 од Законот 

за јавните службеници секретарот на здружението 
ја дава пред претседателот на управниот одбор на 

* здружението. 
Службениците на здружението свечената из јава 

од претходниот став ја даваат пред секретарот на 
здружението. 

Член 16 
Здружението може само во исклучителни случаи 

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници-

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 17 

Здружението може само во исклучителни случаи 
да запослува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи дел од приправничкиот 
стаж приправникот да помине во овие организации и 
установи. Времето поминато на работа во тие орга-
низации и установи се признава како приправнички 
стаж. 

Во с£ друго за приправниците в а ж а т соодвет-
ните одредби од Законот за јавните слл^жбеници и 
°Д другите прописи за приправниците во органите 
на државната управа. 

Член 18 
За службениците на здружението во се важат 

соодветните одредби од Законот за јавните слу-
жбеници за стручното образование на службениците 
на органите на државната управа во текот на слу-
жбата . 

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за стручно образование на службениците 
на здружението. Во спогодба со органи на д р ж а в -
ната управа, со самостојни установи и организации 
здружението може да упатува сво pi службеници на 
сеадинарите и курсевите што тие органи, установи и 
организации ги - организираат со цел за стручно 
образование на своите с д ^ ^ г е ч и ц и . 

VI. Напредување и оценување на с л у ж б е н и т е 
Член 19 

За напредување на службениците на здруже-
нието важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците на 
органите на државната управа. 

Член 20 
Службениците на здружението се оце уваат 

според одредбите од Законот за јавните службеници 
што се однесуваат на службениците на органите на 
државната уѕрава . 

Секретарот на здружението, службениците рас-
поредени од Нг платен разред нагоре, приправни-
ците и хонорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на здружението ги оценува коми-
сијата што ја определува управниот одбор на здру-
жението или по негово овластување — секретарот 
на здружението. Управниот одбор на здружението 
го определува претседателот на комисијата- Секре-
тарот на здружението е член на комисијата по 
својот положај . 

v VII. Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 21 
За повреда-на службената должност и за штета 

причинета во врска со вршењето на службената 
должност службеникот на здружението одговара 
дисциплински и материјално според одредбите од 
Законот за јавните службеници. 

Член 22 
За дисциплинска неуредност на службениците 

на здружението решава секретарот на здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност службеникот има право на жалба до 
второстепениот дисциплински суд. 

Член 23 
Казните за дисциплинските престапи на слу-

жбениците на здружението ги изрекнуваат дисци-
плинските судови-

Дисциплински судови се: 
1) дисциплинскиот суд при здружението, како 

прв с т е п е н ; 
2) вишиот дисциплински суд при здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на здружението. Вториот член и 
неговиот заменик ги дедегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Чден 24 
Свечената из јава од членот 101 став 2 од З а -

конот за јавните службеници ја даваат претседате-
лот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
нивните заменици, пред претседателот на управ-
ниот одбор на здружението 

Секретарот на дисциплинскиот суд го имену-
ва секретарот на здружението. 
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Член 25 
Казните за дисциплински неуредност и дисци-

плински престапи на претседателот и членовите 
на дисциплинскиов суд од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно член на дисци-
плинскиот суд, ги изрекнува непосредно повисоки-
ДИГ'ТТЧПЛИНС1Ш суд-

Казните за дисциплински неуредност и ди-
сциплински престапи на претседателот' и членови-
те на вишиот дисциплински суд ги- изрекнува Со-
јузниот риттти дисциплински суд. 

УШ. Комисија за откази 
Член 26 

За давање согласност на отказите на службе-
ниците на здружението се формира комисија за 
откази. Претседателот и еден член на комисијата 
ги именува и ги разрешува управниот одбор на 
здружението- Вториот член и неговиот заменик ги 
делегира соодветниот гр^грч на синликчтот. 

IX. Други одредби 
Член 27 

Ако со овој правилник не е определено поина-
ку, одредбите од главите XV до X V n од Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа во сб 
се применуваат на службениците на здружението. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Службениците што на 31 декември 1957 година 
се затекнале во служба на здружението ќе се пре-
ведат со 1 јануари 1958 година во соодветните зва-
ња и платни разреди, согласно со одредбите од чл. 
198 и 199 од Законот за Јавните службеници. 

Член 29 
Управниот одбор на здружението ќе ја утврди 

систематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на здружението најдоцна до крајот на 
1958 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата во администра-
цијата на здружението затечена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за јавните службе-
ници се смета како привремена с и с т е м а т с к и ] а. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1§58 година. 

Бр. 333 
12 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор 
на Стручното здружение на водово-

диве и канализациите на ФНРЈ, 
инж. Константин Васиљевић е. p. 

г̂ ѕ̂ѕугаиетѕи 

С О Д Р Ж И Н А : 
/""" , « Страна 
81ј0.-Указ за пропатување на Законот за из-

) мена на Законот за средствата на сто-
панските оргнизации — — — — — 1089 

за измоча на Законот за средства-
та на стогтпт'°~'"ттт£ организации — — — 1089 

Страна 
811. Указ за прогласување на Законот за из-

мени и дополненија на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските орга-
низации — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за придонесот од доходот на стопан-

/Оските организации 
812. / 

1089 

_ _ _ _ _ _ 1089 
Д^каз за прогласување на Законот за из-
мена на Законот за прометот со земји-
шта и згради 
Закон за измена на Законот за прометот 
со "земјишта и згради — — — 

813, Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за откуп 
на приватните апотеки 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за откуп за приватните атхотеки — 

814,/Одлука за посебното учество во доходот 
и за заедничките резервни фондови на 
стопанските организации 

815, Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за интересните норми на средства-
та на стопанските организации, на сред-
ствата вложени к а ј банката и на крат-
корочните кредити 

818. Одлука за4 измени и дополненија на Од-
лука за ограничување користењето на 
средствата на амортизацијата и за пони-
ските норми на амортизацијата за стопан-
ските организации од определени дејности 

817. Одлука за дополненија на Одлуката за 
отстапување на поидонесот од доходот и 
земјарината на стопанските организации 
од определени дејности 

818- Одлука за пониската нопма на интересот 
на фондот на обртните средства на опре-
делени стопански организации — 

819. Одлука за доделување новогодишна на-
града на службениците и работниците на 
државните органи и на установите на 
јавните служби — 

820. Наредба за давање инвестиционите зае-
ми ми без конкурс од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за набавка на 
домашен приплоден добиток од реоните 
зафатени со суша во 1958 година и за 
адаптација на објекти за негово сместу-
вање — — — — — — — 1096 

821. Наредба за височината на средствата од 
штедните влогови што можат да се упо-
требуваат за долгорочно кредитирање — 1096 

822. Правилник за измени на Правилникот за 
"одредување името, ознаката и дуката на 
припадноста на бродовите и кајаците на 
трговската морнарица на Ф Н Р Ј — — 1097 

823. Упатство за издавање дозволи за редовни 
меѓурепублички автобуски линии — — 1097 

824. Решение за определување на Околискиот 
завод за социјално осигурување во Н и ш 
како надлежен за работите на здравствен 
на заштита на младинците — учесниците 
во изградбата на патот „Братство—Един-
ство" на релацијата Парафин—Ниш—Ле-

— 1091 

— 1091 

_ — 1092 

1092 

— 1092 

— 1093 

1094 

— — — 1094 

— 1095 

_ _ _ _ _ _ 1095 

ековац 1099 

825. Правилник за службениците на Струч-
ното здружение на организациите за јав-
на чистотија на градовите на ФНРЈ — 1099 

826. Правилник за службениците на Струч-
ното здружение на водоводите и канали-
зациите на Ф Н Р Ј — — — — — — 1 1 0 2 


