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602. 

Врз основа на членот 81 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕ-

ТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА НАРОДНАТА 
ОДБРАНА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Државниот секретаријат за работите на народ-
ната одбрана (во натамошниот текст: Државниот 
секретаријат) е сојузен орган на управата и орган 
на Врховниот командант на оружените сили, чиј 
делокруг е определен со одредбите од членот 10 на 
Законот за сојузните органи на управата, со Зако-
нот за Југословенската народна армија и со Зако-
нот за народната одбрана. 

Како орган на Врховниот командант Државни-
от секретаријат, врз основа на закон и во рамките 
на- овластувањата што му се дадени од страна на 
Врховниот командант, врши работи на командување 
со Југословенската народна армија, како и други 
работи што врз него ќе ги пренесе Врховниот ко-
мандант. 

Член 2 
Работите од делокругот н а . Државниот секре-

таријат ги вршат: државниот секретар, државните 
потсекретари, началникот на Генералштабот, на-
чалникот на Позадината, организационите единици 
на Државниот секретаријат, воените територијални 
органи, Командата на воената морнарица, Коман-
дата на военото воздухопловство, Командата на 
граничните единици, Командата на гардата и еди-
ниците и установите на Југословенската народна 
армија. 

Член 3 
Државниот секретаријат има право од органите 

на државната управа, установите, стопанските, дру-
гите самоуправни и општествени организации на 
кои им е доверено вршењето на работите на јавната 
служба, да бара податоци и извештаи што му се 
потребни за вршење на работите од својата над-
лежност. 

Со иста цел Државниот секретаријат има право 
да организира советување со органите и организа-
циите од претходниот став по прашањата од нив-
ниот делокруг што се во врска со работите на на-
родната одбрана. 

И. ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР 
Член 4 

На чело на Државниот секретаријат стои, со 
неговата работа раководи и го претставува државен 
секретар. 

Член 5 
Државниот секретар го организира вршењето 

на паботите во Државниот секретаријат и назна-
чува, унапредува и разрешува подофицери и воени 

службеници и службеници — граѓански лица на 
служба во Југословенската народна армија. Врз 
основа и во границите на овластувањата што ќе 
му ги даде Врховниот командант, државниот секре-
тар назначува и разрешува офицери и врши други 
работи од надлежноста на Врховниот к о м а н д а т 

Државниот секретар во границите на правата и 
должностите што му се дадени со Законот за Југо-
словенската народна армија, е највисок дисциплин-
ски старешина во Државниот секретаријат 

Член 6 
За вршењето на работите што на Државниот 

секретаријат му се ставени во надлежност со закон 
и со прописи на Сојузниот извршен совет, држан-
ниот секретар му одговара на Сојузниот извртен 
совет, а за вршењето на работите во областа на ко-
мандувањето, како и на другите работи што врз 
него ги пренесол Врховниот командант, му одговара 
на Врховниот командант. 

Член 7 
Во вршењето на работите од надлежноста на 

Државниот секретаријат, државниот секретар има 
право да донесува правилници, наредби и управни 
упатства за извршување на уредбите и на другите 
прописи на Сојузниот извршен совет и на прописите 
што ги донесува Врховниот командант, кога е тоа 
со тие прописи предвидено или е потребно заради 
извршување на тие прописи. 

Државниот секретар донесува решенија во у -
правната постапка и кога одлучува по одделни 
конкретни прашања, како и во други случаи пред-
видени со прописите, ако со оваа уредба, со посебни 
прописи или акти на државниот секретар не се 
овластени за тоа други старешини. 

Државниот секретар може, врз основа на посеб-
но законско овластување, да донесува правилници, 
наредби и упатства за извршување на закони. 

Државниот секретар има право, врз основа на 
посебно овластување од Врховниот командант, да 
донесува оперативни, тактички и други правила, 
наредби и упатства и други акти во областа на ко-
мандувањето и во другите работи што му ги има 
ставено во надлежност Врховниот командант. 

Член 8 
Во рамките на делокру10т на Државниот се-

кретаријат, државниот секретар Издава инструкции 
и објаснувања за применување на определени про-
писи, а во согласност со закон и со други прописи 
донесени врз основа на закон и од страна на над-
лежниот државен орган. 

Инструкциите и објаснувањата се задолжлтелпи 
за органите на Државниот секретаријат, како и за 
единиците и установите на Југословенската народна 
армија. 

Член 9 
Во Државниот секретаријат постојат двајца др-

жавни потсекретари. 
Државните потсекретари му помагаат на држав-

ниот секретар во вршењето на неговите работи и 
раководат со секторите на работите на Државниот 
секретаријат што ќе им ги определи државниот се-
кретар. 

За својата работа државните потсекретари му; 
одговараат на државниот секретар. 
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Член 10 
Државниот секретар во работите од надлежно-

ста на Државниот секретаријат како орган на у -
правата, во случај на негова отсутност или подолга 
спреченост, го заменува определен државен потсе-
кретар, Во работите на командувањето што Држав-
ниот секретаријат го врши како орган на Врховниот 
командант државниот секретар го заменува начал-
никот на Генералштабот. 

Во заменувањето на државниот секретар опре-
де • >ниот потсекретар односно началникот на Гене-
ралштабот ги има соодветните овластувања на др-
жавен секретар. 

Член И 
На државниот секретар во вршењето на негови-

те работи му помагаат и началникот на Генералшта-
бот, началникот на Позадината и началниците на 
Персоналната управа и на Финансиската управа. 

III. ОРГАНИЗАЦИОНА ПОДЕЛБА 
Член 12 

Основна организациона поделба на Државниот 
секретаријат е: 

1) Гсиералштаб на Југословенската народна 
армија 

2) Позадински сектор, 
3) Политичко-управен сектор, 
4) Сектор за работите на военото стопанство, 
5) Персонална управа, 
6) Финансиска управа, 
7) Кабинет на државниот секретар. 

1. Генералштаб 

Член 13 
Генералштабот на Југословенската народна ар -

мија, како заеднички генералштаб за копнената вој-
ска, воената морнарица и военото воздухопловство, 
во рамките на својот делокруг, а во однос на плано-
вите за одбрана на земјата и за подготвување на Ј у -
гословенската народна армија за одбрана на земјата, 
врши координација на работите на видовите, ро-
довите и службите на Југословенската народна ар-
мија и на организационите единици на Државниот 
секретаријат; ги врши работите што се однесуваат 
на подготвувањето и спроведувањето на плановите 
за одбрана .на земјата, на пополнувањето, органи-
зацијата, дислокацијата, мобилизацијата и концен-
трацијата на Југословенската народна армија и ра-
ководи со наставата во неа, како и со предвојнич-
ката обука и со вонармиското воено воспитување 
на граѓаните; ги проучува прашањата што се одне-
суваат н-л употребата на Југословенската народна. 
армија; врши и ја организира тактичко-техничката 
студија на наоружувањето и воената опрема и пред-
лага и ја ускладува политиката на наоружувањето; 
разработува и предлага насоки за системот на снаб-
дувањето; студира прашања од военото раководење, 
воената доктрина, стратегијата, оператиката и так-
тиката и да оа стручни мислења и предлози по тие 
прашања; предлага мерки и се грижи да се по- * 
стигне единство на концепцијата во поглед на од-
браната на земјата; го следи развојот на бојната 
готовност на Југословенската народна армија: под-
готвува предлози на организациони и други мерки 
и раководи со инспекцијата во таа област; ја про-
учува организацијата и развојот на странските ар-
мии; го следи развојот на воената наука и техника; 
подготвува нацрти на општи оперативни, тактички 
и технички прописи на видовите, родовите и служ-
бите; ја насочува научно-истражувачката и стрзгчна-
та работа во областа на историјата, географијата 
и другите науки, како и стручната воена издавачка, 
филмска и други помошни дејности: одржува одно-
си со странски армии и врски со странските воени 
претставништва во земјата, врши работи во врска 
со работата на воените претставници во странство 
и соработува на работите на организацијата и мо-
билизацијата на одбранбените сили на земјата. 

Генералштабот ги врши работите на општото 
раководење со управите на родовите на копнената 
војска. 

Член 14 
На чело на Генералштабот стои и со неговата 

работа раководи началник на Генералштабот, ко ј 
за својата работа му одговара на државниот 
секретар. 

Генералштабот е поделен на управи и самостој-
ни одделенија. Со управите и самостојните одделе-
нија раководат началници, кои за својата работа 
му одговараат на началникот на Генералштабот^ 

Во рамките на управите можат да постојат од-
деленија и други организациони единици, а во рам-
ките на одделенијата отсеци и реферати. 

Член 15 
Родовите на Југословенската народна армија се 

определени со Законот за Југословенската народна 
армија. 

Работите на стручното раководење, како и с а -
ботите во врска со организирањето, развојот и упо-
требата на секој одделен род, ги врши однесената 
управа на родот. 

Управите на родовите на копнената вс.]ска се 
организациони единици на Државниот секретаријат. 

Член 16 
Со управите на родовите на копнената БОЈ ска 

раководат началници. 
Началниците на управите на родовите му се 

.потчинети на началникот на Генералштабот и на 
него му одговараат за својата работа. 

Во рамките на управите на родовите можат да 
постојат одделенија, отсеци и реферати. 

2. Сектори 
Член 17 

Позадинскиот сектор, како заеднички позадин-
ски орган за копнената војска, воената морнарица и 
военото воздухопловство, во рамките на својот де-
локруг: ги обединува и ги врши работите на под-
готвување и спроведување на плановите за снаб-
дување на Југословенската народна армија со мате-
ријални потреби; ги врши општите работи на упра-
вувањето и ракувањето со подвижниот општона-
роден имот даден на користење на Југословенската 
народна армија и работите на контрола на мате-
ријалното работење во Југословенската народна ар-
мија; подготвува нацрти на правни, оперативни, 
тактички и технички прописи од својот делокруг;1 

соработува со Генералштабот во подготвувањето и 
спроведувањето на плановите за одбрана на земјата 
и на координацијата на пополнувањето, дислока-
цијата и концентрацијата на материјалните резерви, 
како и на другите работи од својот делокруг. 

Позадинскиот сектор ги обединува и ги врши 
работите на општото раководење >со санитетската, 
интендантската, техничката, сообраќајната, ветери-
нарната и други позадински и помошни служби и 
ја насочува стручната издавачка дејност од својот 
делокруг. 

Член 18 
Политичко-управниот сектор ги врши работите 

што се однесуваат на општото раководење со мо-
рално-политичкото воспитување, со културно-проч 
светното и општото образование на припадниците 
на Југословенската народна армија; врши работи на 
општото раководење со установите, службите и по-
мошните дејности за културно-просветно и поли-
тичко образование на припадниците на Југословен-
ската народна армија; вцши управни и други правни 
работи на Државниот секретаријат, како и работи 
на општото раководење со .работите на воено-суд-
ската управа. 

Политичко-управниот сектор ги врши работите 
на општото раководење со правната служба и со 
службата за безбедност. 

Член 19 
Секторот за работите па военото стопанство ги 

врш;и работите што се однесуваат на организацијата 
и развојот на воената индустрија; ги изучува мож-
ностите на стопанските организации што работат за 
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воени потреби; ги врши работите во врска со под-
готвувањето на инвестициони планови на тие орга-
низации и се грижи за проширувањето на нивните 
капацитети; соработува на работите на организира-
ње и мобилизација на одбранбените сили на зем-
јата што се однесуваат до снабдувањето на Југо-
словенската народна армија со материјални потреби 
за случај на мобилизација и војна; ги врши рабо-
тите што произлегуваат од правата дадени на Др-
жавниот секретаријат спрема стопанските органи-
зации што работат за воени потреби; подготвува 
градежни програми и ги врши општите работи на 
управувањето со недвижниот општонароден имот 
даден на користење на Југословенската народна 
армија. 

, Секторот за работите на военото стопанство ги 
врши работите на општото раководење со граде-
жната служба, како и работите на општото раково-
дење со воено-техничката истражувачка дејност во 
Југословенската народна армија и со односните те-
хнички служби. 

Член 20 
Со секторите раководат државните потсекре-

тари односно началникот на Позадината кои за 
својата работа му одговараат на државниот се-
кретар. 

Секторите, секој во рамките на својот делокруг, 
ја обединуваат работата и ги координираат ра-
ботите на видовите, родовите и службите на Ју -
гословенската народна армија и на оргаш1зационите 
единици на Државниот секретаријат. 

Работите на секторите ги вршат управите и 
самостојните одделенија. Со управите и самостој-
ните одделенија раководат началници, кои за сво-
јата работа му одговараат на раководителот на 
секторот, на кој му се потчинети. 

Во рамките на управите можат да постојат 
одделенија, отсеци и реферати, а во рамките на 
одделенијата — отсечи и реферати. 

. Член 21 
Службите на Југословенската народна армија 

се определе ни со Законот за Југословенската на-
родна армија. 

Работите на раководењето, како и работите во 
врска со организирањето, развојот и дејноста на 
секоја одделна служба ги врши односната управа 
односно одделение. 

Управите односно оделенијата што раководат 
со одделни служби во рамките на секторот се ор-
ганизациони единици на Државниот секретаријат. 

Член 22 
Со управите односно одделенијата од претход-

ниот член раководат началници. Началниците на 
тие управи односно оделенија за својата работа 
му одговараат на раководителот на секторот, на 
кој му се потчинети. 

Во рамките на управите од претходниот став 
можат да постојат одделенија, отсеци и реферати, 
а во рамките на одел ени јата — отсеци и реферати. 

3. Персонална управа 
Член 23 

Персоналната управа ги врши работите што 
се однесуваат на пополнувањето на Југословен-
ската народна армија со старешинскиот состав, на 
разместувањето, произведувањата, унапредувањата, 
оценувањата, одликувањата и други односи во слу-
жбата; на евиденцијата и статистиката на старе-
шинскиот состав и службениците — граѓански лица 
на служба во Југословенската народна армија; 6а 
работите што се однесуваат на планирањето и из -
борот на лица за школување; на остварувањето 
на правата од социјалното осигурување на воените 
лица и нивните фамилии, како и на други органи-
зациони и административни работи на персонал-
ната служба. 

Персоналната управа го проучува платниот си-
стем и ги врши сите работи во врска со тоа, ја 

цени законитоста на актите за службеничките од-

носи на воените лица и службениците — граѓански 
лица на служба во Југословенската народна ар-
мија, како и другите работи во врска со спрове-
дувањето на Законот за јавните службеници. 

Со Персоналната управа раководи началник, 
кој за својата работа му одговара на државниот 
секретар. 

Работите на Персоналната управа се вршат по 
одделенија и други организациони единици. Во рам-
ките на одделение можат да постојат отсеци и ре-
ферати. 

4, Финансиска управа 
Член 24 

Финансиската управа ја подготвува финансиска-
та документација за потребите на Југословенскава 
народна армија; подготвува предлог на претсметка 
на приходите и расходите и на завршна сметка на 
Државниот секретаријат; ја врши службата за при-
ходи и расходи; ги врши работите на организаци-
јата, ускладувањето и раководењето со финанси-
ската служба; ги врши работите на контрола на 
финансиското работење во Југословенската народна 
армија и на финансиската инспекција над стопан-
ските организации што работат за роев и потреби. 

Со Финансиската управа раководи началник, 
кој за својата работа му одговара на државниот 
секретар. 

Работите на Финансиската управа се вршат по 
одделенија и други организациони единици Во 
рамките на одделение можат да постојат отсечи и 
реферати. 

5. Кабинет на државниот секретар 
Член 25 

Кабинетот на државниот секретар ги подготву-
ва прописите и мерките што ќе му ги довери др-
жавниот секретар и соработува со други органи-
зациони единици на Државниот секретаријат во 
подготвувањето и правното ускладување на пропи-
сите и мерките; соработува со други државни ор-
гани во изработка на прописи што се однесуваат 
до народната одбрана, врши управни, координани-
они и други работи што ќе му ги довери државниот 
секретар и го уредува „Службени војни лист". 

Член 26 
Со работите на Кабинетот на државниот се-

кретар раководи началник според упатствата од 
државниот секретар. Началникот на Кабинетот 
својата работа му одговара на државниот секретар. 

Работите на Кабинетот на државниот секретар 
можат да бидат поделени на посебни организа-
циони единици. Раководителите на овие организа-
циони единици за својата работа му одговараат на 
началникот на Кабинетот. 

Член 27 
Општото одделение на Државниот секретари-

јат ги врши општите административни и технички 
работи и сметководствената служба во Државниот 
секретаријат како и работите на одржување и обез-
бедување на зградите и просториите на Државниот 
секретаријат и другите помошни дејности во Др-
жавниот секретаријат. 

Член 28 
Административното одделение на Државниот 

секретаријат раководи со административната слу-
жба и врши други општи управни -работи што ќе 
му ги стави во делокругот државниот секретар. 

Член 29 
Со Општото одделение и со Административното 

одделение раководат началници. 
Началниците на Општото и на Административ-

ното одделение му се потчинети на началникот на 
Кабинетот, според чии упатства работат и на кот му 
одговараат за својата работа. 

Во рамките на Општото и на Администпатгтп-
ното одделение можнт да постојат отсеци, реферати 
и други организациони единици. 
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в . Воен совет 
Член 30 

Во Државниот секретаријат постои Воен совет 
Како советодавен орган на државниот секретар. 

Воениот совет му дава на државниот секретар 
мислења и предлози во работите од надлежноста 
на Државниот секретаријат. 

Воениот совет, покрај државниот секретар, го 
сочинуваат началникот на Генералштабот, државни-
те потсекретари, началникот на Позадината, коман-
дантите на армиските области, на воената морна-
рица и на военото воздухопловство, како и други 
воени раководители што ќе ги именува државниот 
секретар. 

Воениот совет го свикува и на неговите сед-
ници претседава државниот секретар. 

Началникот на Генералштабот е потпретседател 
на Воениот совет. 

IV. ОВЛАСТУВАЊА НА СТАРЕШИНИТЕ НА ОР-
ГАНИЗАЦИОНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ДРЖАВНИОТ 

СЕКРЕТАРИЈАТ 
Член 31 

Началникот на Генералштабот, државните пот-
секретари, началникот на Позадината и раководи-
телите на организационите единици во Државниот 
секретаријат имаат право во областа на командува-
њето да издаваат наредби, наредувања и други акти 
на командување за кои овластувањето им произле-
гува од Законот за Југословенската народна армија, 
од дисциплинските и други прописи или акти на 
Врховниот командант односно државниот секретар. 

Член 32 
Началникот на Генералштабот, државните пот-

секретари и началникот на Позадината: 
1) донесуваат управни упатства за применување 

на прописите што ги има донесено Врховниот коман-
дант или државниот секретар, ако со тие прописи 
се овластени за тоа; 

2) донесуваат решенија во управната постапка 
и кога одлучуваат за одделни конкретни прашања 
од делокругот на Генералштабот односно секторот, 
како и во други случаи предвидени со посебни про-
писи, ако за донесување на решение за одделни од 
тие- прашања со закон или со други прописи не е 
овластен друг старешина; 

3) издаваат стручни упатства (инструкции) во 
врска со организацијата и стручното вршење на слу-
жбата, како и за начинот на вршење на работите 
од делокругот на Генералштабот односно секторот; 

4) одобруваат планови и преземаат мерки што се 
однесуваат на работите од делокругот на Генерал-
штабот односно секторот, ако за одобрување на 
одделни од тие мерки со закон или со друг пропис не 
е овластен дрзгг старешина; 

5) му поднесуваат на државниот секретар пред-
лози на прописи и на други акти и мерки што ги 
подготвува Генералштабот односно секторот, а ги 
донесува друг државен орган, Врховниот командант 
или државниот секретар; 

6) вршат распоред на подофицерите, офицерите 
и воените службеници, како и на службениците — 
граѓански лица на служба во Југословенската на-
родна армија на работните места во рамките на 
Генералштабот односно секторот, ако со актот за 
назначување не им е определено работно место. 

Државниот секретар може вршењето на одделни 
работи од претходниот став да го задржи за себеси. 

Член 33 
Објаснеше ата за примена на оперативните и 

тактичките правила ги дава началникот на Генерал-
штабот,-ако со одделни од тие правила или со други 
прописи не е овластен за тоа друг старешина. 

Об ја снени јата за примена на правните прописи 
— ги дава началникот на Политичко-управниот сектор, 

ако со одделни од тие прописи не е овластен за тоа 
друг старешина. 

Објаснение ата за примена на тактичките и тех-< 
ничките правила од областа на позадинските слу-
жби ги дава началникот на Позадината, ако со 
одделни од тие правила не е овластен за тоа друг, 
старешина. 

Член 34 
Началниците на управите во рамките на дело-

кругот на управата: 
1) издаваат стручни упатства (инструкции) во 

врска со организирањето и стручното вршење на 
службата и за начинот на вршење на работите од 
делокругот на управата; 

2) донесуваат првостепени решенија во одделни -
управни работи од делокругот на управата, како 
и кога одлучуваат за одделни конкретни прашања, 
ако за тоа се овластени со прописи односно ако за 
тоа не е овластен друг старешина; 

3) одобруваат планови и преземаат мерки што 
се однесуваат на работите од делокругот на упра-
вата, ако за одобрување на одделни од тие работи 
односно за преземање на одделни од тие мерки не 
е овластен друг старешина; 

4) подготвуваат и им предлагаат на државниот 
секретар, на началникот на Генералштабот, на Др-
жавен потсекретар односно на началникот на По-
задината прописи и други акти и мерки што ги 
донесуваат повисоките старешини или други др-: 
жавни органи; 

5) вршат распоред на подофицерите, офицери-
те и воените службеници, како и на службениците 
— граѓански лица на службе во Југословенската 
народна домија, на работните места во рамките на 
управата, ако со актот за назначување не им е 
определено работно место; 

6) ја вршат редовната текушта преписка. 
Овластувањата од претходниот стаје тон. 1 до 

6 ги има и началникот на Кабинетот на државниот 
секретар, како и началниците на самостојни одде-
ленија. 

Државниот секретар може вршењето на оддел-
ни работи од ставот 1 на овој член да го задржи 
за себеси. 

Член 35 
Државниот секретар или старешина кого тој ќе 

го овласти решава по жалбите против првостепените 
решенија донесени во управната постапка од стра-
ва на командите на армиските области, воената 
морнарица, военото воздухопловство, граничните 
единици и гард ата, ако тие решенија не се доне-« 
суваат по овластување од државниот секретар. Про-
тив првостепените решенија донесени од страна на1 

овие команди по овластување од државниот се-« 
кретар може да му се изјави приговор на држав-
ниот секретар. 

Против првостепените решенија донесени ОДЈ 
страна на Генералштабот, секторите, управите или 
одделенијата на Државниот секретаријат може да: 
му се изјави приговор на државниот секретар. 

V. ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ, 
СПРЕМА ВОЕНИТЕ ТЕРИТОРИЈАЛНИ ОРГАНИ, 
КОМАНДИТЕ НА ВИДОВИТЕ И НА ДРУГИТЕ 
ЕДИНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 

Член 36 
Воените територијални органи: командите на 

армиските области и на воените подрачја, како и 
воените отсеци, ги вршат организациските и моби-* 
лизациските работи што им се ставени во дело--
кругот со Законот за народната одбрана, како И 
другите работи што ќе им ги стави во делокругот 
државниот секретар. Тие работи воените терито-t 
риј алии органи ги вршат врз основа на упат-» 
ствата, наредбите и наредувањата од државниот 
секретар. 

Надзор над работата на воените територијални 
органи врши Државниот секретаријат непосредно, 
односно повисокиот воен територијален орган над 
понискиот, 



Среда, 6 август 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 31 — Страна 833 

Член 37 
По жан бите против првостепените решенија на 

понизок воен територијален орган решава непо-
средно повисокиот воен територијален oipraH. Про-
тив решенијата на овој последниов жалба не е 
допуштена. 

ГГо жалбите против првостепените решенија на 
командата на армиската област, како воен терито-
ријален орган, решава државниот секретар или 
с т а ^ ш и н а кого тој ќе го овласти, 

Член 38 
Командите на армиските области и на воените 

подрачја како трупни команди, Командата на во-
ената морнарица, Командата на военото воздухо-
пловство, Командата на граничните единици и Ко-
мандата на гардата и на нив потчинетите единици и 
установи во однос на копнената војска, воената мор-
нарица односно военото воздухопловство, ги вршат 
управните работи од делокругот на Државниот се-
кретаријат, доколку вршењето на одделни од тие 
роботи Државниот секретаријат не го задржи за 
себеси. Тие команди о д н о в о единици и установи 
на Југословенската народ:: армија управните ра-
боти, како и работите во врска со подготовките на 
Југословенската народна армија за одбрана и во 
врска со нејзината бојна готовност, ги вршат врз 
основа и во рамките на овластувањата што им се 
дадени од страна на државниот секретар. 

Државниот секретар го врши правото на кон-
трола над работата на командите, единиците и уста-
новите од претходниот став. 

Член 39 
Командата на граничните единици ги врши 

работите на обезбедување на државната грани-
ца врз основа на закон и други прописи и на про-
писите на Врховниот командант, а согласно со 
упатствата, наредбите и наредувањата од држав-
ниот секретар. 

VI. ОДНОС НА ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
СПРЕМА ВОЕНИТЕ СУДОВИ, ВОЕНОТО ОБВИ-
НИТЕЛСТВО, ВОЕНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО, 
КОМИСИЈАТА ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУЧНИ 
ИСТРАЖУВАЊА И СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СО-

ВЕТОТ ЗА НАРОДНА ОДБРАНА 
Член 40 

Државниот секретаријат ги врши работите на 
судската управа и во рамките на тие работи му дава 
предлози и мислења на Врховниот командант во по-
глед на организацијата и работата на судовите, на 
именувањата и разредувањата на судии и судии 
поротници, ги решава кадровските и персоналните 
прашања на судиите, судиите поротници и судскиот 
персонал, се грижи за материјалното обезбедување 
и за сместувањето на воените судови, се грижи за 
правилното вршење на работите на меѓународна 
правна помош, врши и други работи на судската 
управа, надзор над работите на судската управа 
според Законот за воените судови, како и админи-
стративни работи во врска со помилувањето на ли-
ца осудени од страна на воени судови. 

Член 41 
Државниот секретаријат му дава насоки за ра-

бота на Военото обвинителство и донесува прописи 
за внатрешната организација и за работењето на 
воените обвинителства, му предлага и му дава ми-
слења на Врховниот командант во поглед на нив-
ната организација, именувањето и разрешувањето 
на воениот обвинител на Југословенската народна 
армија, се грижи за материјалното обезбедување 
на воените обвинителства, ги решава нивните кад-
ровски и персонални прашања, ги врши и другите 
права и должности во однос на Военото обвинител-
ство, што му се определени со Законот за военото 
об в и н и те л ст в о. 

Чле4* 42 
Државниот секретаријат му дава упатства на 

воениот правобранител за застапување на федера-
цијата во поглед на нејзините имотни права и об-

врски што произлегуваат од работењето и од други 
дејности на Државниот секретаријат и на единици^ 
те и установите на Југословенската народна арми-
ја, како и во поглед на вршењето на другите права 
и должности што според Законот за јавното право-
бранителство опаѓаат во неговата надлежност. 

Државниот секретар го назначува и го разре-
шува воениот правобранител, r донесува прописи за 
работата на Военото правобранителство и ги врши 
другите права и должности што му се дадени со 
Законот за јавното правобранителство. 

Член 43 
Државниот секретаријат донесува прописи за 

организацијата и работата на Комисијата за меди-
цински научни истражувања, и ги определува за-
дачите и врши надзор над нивното извршување; 
11 обезбедува на Комисијата административна и 
техничка служба и врши надзор над извршување-
то на* претсметката на Комисијата, како и други 
надзорни права што му се дадени со закон и со 
актот за основување на Комисијата. 

Со работата на Комисијата раководи претседа-
тел, кој ги потпишува и ги извршува заклучоците 
на Комисијата. Претседателот е наредбедавец за 
претсметката на Комисијата. Државниот секрета-
ријат к ги дава задачите на Комисијата преку 
претседателот, кој е должен за извршувањето на 
тие задачи и за целокупната работа на Комисијата 
да му поднесува извештаи на Државниот секрета-
ријат. 

Член 44 
Државниот секретаријат, по СВОЈ а иницијатива" 

или на барање од Секретаријатот на Советот за на-
родна одбрана, му дава на овој податоци за рабо-
тите на организирање и мобилизација на изворите и 
силите на земјата за одбрана што се во врска со 
организацијата и мобилизацијата на оружените 
сили; соработува со Секретаријатот на Советот ?а 
народна одбрана во стручното подготвување на ма-
теријали за работа на Советот и во спроведувањето 
на неговите одлуки и мерки; соработува во реша-
вањето на кадровските и персоналните прашања на 
Секретаријатот и ги врши другите права и дол-
жности што му се дадени со Законот за народната 
одбрана. 

VII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 46 

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 263 

12 јули 1958 година 
Белград 

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

603. 

Врз основа на членот 34 став 2 и членот Ј 35 
став 1 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗАЕДНИЧКОТО ВЛОЖУВАЊЕ НА ОСНОВ-
НИ И ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Стопанските организации од исти или разни 

стопански дејности можат да вложуваат средства 
во предмети што сочинуваат заеднички основни или 
обртни средства. 

Стопанските организации можат да вложуваат 
средства и во општествените инвестициони фондови 
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Член 2 
Вложувањето во предмети што сочинуваат за -

еднички основни или обртни средства се врши од 
фондот на основните средства или од фондот на 
обртните средства на стопанските организации. 

Вложувањата во предмети од претходниот став 
можат да се вршат и од другите основни средства 
односно обртни средства ако е тоа во согласност 
со договорот за здобивање со тие средства. 

Член 3 
Вложувањето во општествените инвестициони 

фондови може да се врши само за стопанските ин-
вестиции, и тоа од фондот на обртните средства 
и од фондот на основните средства, освен средства-
та на амортизацијата. 

' Делот на средствата од фондот нач обртните^ 
средства односно од фондот на основните средства' 
што може да се вложува во општествените инве-
стициони фондови го утврдува Сојузниот извршен 
совет со посебна одлука. 

' Член 4 
Вложувањето во предмети што сочинуваат за-

еднички основни средства може да се врши само 
заради здобивање со предмети чија употреба е во 
непосредна врска со стопанската дејност на сто-
панските организации што вршат вложувања. 

Вложувањето во предмети што сочинуваат за-
еднички обртни средства може да се врши само 
заради здобивање со материјалите кои стопанските 
организации што вршат заедничко вложување ги 
користат во своето редовно работење. 

Член б 
Предметите што се заеднички основни односно 

.обртни средства ги сочинуваат основните средства 
односно обртните средства на стопанските органи-
зации што вршат вложување — во височина на 
вредноста на вложените,, средства. 

Член 6 
Вложувањето во бин^ествените инвестициони 

фондови стопанските организации можат да го вр-
шат како заем или, со давање средства без обврска 
за враќање. 4 

Наплатениот интерес на средствата што сто-
панската организација му ги дава како заем на 
општествениот инвестиционен фонд, му припаѓа на 
фондот од кој се дадени средствата на заем. 

За износот на средствата дадени без обврска за 
враќање се намалува фондот на стопанската орга-
низација од кој се дадени тие средства. 

Член 7 
Обврските спрема општествената заедница, како 

и обврската за плаќање амортизација, за предме-
тите во кои е извршено заедничко вложување, ги 
извршува секоја стопанска организација за делот 
што го вложила, а според прописите што важат за 
таа стопанска организација. 

Член 8 
Вложувањето на средства во предмети што со-

чинуваат заеднички основни односно обртни сред-
ства, како и користењето на тие предмети, се ре-
гулира со договор меѓу стопанските организации 
што ги вложуваат средствата. 

За склучувањето на договор од претходниот 
став, како и за склучувањето на договор за заем 
односно за давање средства на општествените ин-
вестициони фондови без обврска за враќање, ре-
шава работничкиот совет на стопанската органи-
зација. 

Член 9 
Договорот за вложување на средства во пред-

мети што сочинуваат заеднички основни односно 
обртни средства треба да содржи особено: 

1) вредност на средствата што ги вложува се-
која стопанска организација; 

2) начин и услови за користење на средствата 
што се заеднички вложени; 

3) учество на стопанските организации што вр-
шат заеднички вложувања во трошоците за одржу-
вање на предметите во кои се вложени средствата; 

4) права и обврски на договорните страни во 
случај на неизвршување на преземените договорни 
обврски; 

А) начин на престанокот на договорот; 
б) начин за ликвидација на заедничките сред-

ства по престанокот на договорот. 
Во договорот што го склучува стопанската ор-

ганизација за давање средства на општествениот 
инвестиционен фонд на определена политичкоте-
риторијална единица стопанската организација мо-
ж е да ја утврди намената за која ги дава средства-
та, како и да ги определи другите долови или да 
11 остави на политичкотериторијалната единица таа 
да ја утврди намената, со тоа што дадените сред-
ства да можат да се употребат само за инвестиции 
во стопанството. 

Член 10 
Стопанските организации што вложуваат во 

предмети што сочинуваат заеднички основни или 
обртни средства можат да се »договорат тие пред-
мети да се користат во сразмера со вредноста на. 
вложените средства или на друг начин кој е во со-
гласност со стопанската дејност и со интересите на 
стопанските организации што вршат заедничко вло-
жување. 

Со договорот може да се утврди предметите од 
претходниот став да ги користи само една стопан-
ска организација без обврска за плаќање на по-
себен надоместок или со определен надоместок, ако 
за такво користење на предметите имаат стопански 
интерес другите стопански организации што вршат 
заедничко вложување. 

Член 11 
Со парична казна до износот на вложените 

средства ќе се казни за стопански престап стопан-
ска организација: 

1) ако врши вложување во предметите што 
сочинуваат заеднички основни средства што не се 
во непосредна врска со нејзината стопанска дејност; 

2) ако врши вложување на обртни средства во 
материјалите што не ги користи во своето редовно 
работење, како и ако врши вложување на тие сред-
ства во други предмети на обртните средства; 

v3) ако на општествениот инвестиционен фонд му 
дава на заем или без обврска за враќање средства 
што не можат да се употребат за тоа, или ако дава 
средства во износ поголем од износот утврден со 
посебен сојузен пропис, или ако дава средства за 
^стопанските инвестиции. 

За стопански престап од претхониот став ќе се 
казни и одговорното лице во стопанската органи-
зација со парична казна од 2.000 до 100.000 динари, 
ако дејствието не претставува кривично дело. 

Одговорното лице нема да се казни за стопан-
ски престап од претходниот став ако добило налог 
Да изврши такво дејствие, па писмено укажало на 
неговата незаконитост, а дејствието го извршило 
дури откога добило нов налог, во писмена форма, 
за извршување на дејствието. 

Директорот односно неговиот заменик ќе се к а -
зни за стопански престап од ставот 1 на овој член 
со парична казна до 50.000 динари ако не го запрел 
извршувањето на незаконитиот заклучок на орга-
нот на управувањето на стопанската организација 
и за тоа не го известил надлежниот орган. 

Член 12 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

средствата што ги вложуваат стопанските органи-
зации што се здружуваат во деловно здружение 
во смисла на одредбите од Законот за здружува-
њето во стопанството. 

Член 13 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 270 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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604. 

Врз основа на членот 167 од Законот за Југо-
словенската народна армија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/55) и членот 135 став 2 од Основниот 
бакан за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО И ФИНАНСИСКОТО РА-
БОТЕЊЕ ВО ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА 

АРМИЈА 
Член 1 

Во Уредбата за материјалното и финансиското 
работење во Југословенската народна армија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/56) во членот 5 по 
ставот 1 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од претходниот став, изведува-
њето на градежни и бродоградежни работи се 
врши според посебни прописи за градењето, како 
и според посебни прописи за работите во режија, 
ако со тие прописи е предвидена поинаква по-
стапка отколку што е онаа што е предвидена со 
оваа уредба." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 2 

Во членот 8 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Командите на воените единици односно упра-

вите на воените установи се распоредуваат, по пра-
вило, во материјално-финансиски органи од I, II, 
XII и IV степен. К а ј материјално-финансиските ор-
гани од IV степен можат да постојат и помошни 
материјално-финансиски органи. 

Кои команди на воени единици и управи на 
воени установи ќе работат како материјално-фи-
нансиски органи од кој степен, како и нивната 
надлежност, ја определува државниот секретар за 
работите на народната одбрана." 

Член 3 
Во членот 21 ставот 1 се менува и гласи: 
„Предлогот на претсметка се составува врз 

основа на предлози на годишни материјално-фи-
нанстлски планови на воените единици и установи." 

Член 4 
Во членот 33 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Државниот секретар за работите на народната 

одбрана може да одобри создавање на обврски во 
претходната година за наредната година и пред 
одобрувањето на претсметката, ако е тоа неопходно 
за обезбедување на животните и борбените потреби 
на воените единици и установи." 

Член 5 
Во членот 34 на крајот од ставот 4 се додава 

нова реченица, која гласи: 
„За воените објекти, за објектите на опште-

ствениот стандард и за бродоградежните објекти 
чија- градба се договара за повеќе години, како 
одобрение за склучување на договор се смета прет-
ходно одобрената инвестициона програма." 

Член 6 
Во членот 45 на крајот од ставот 1 место то-

чката се става запирка и се додава текстот, кој 
гласи: 

„како и за набавки, работи и услуги што се 
договораат по пат на непосредна спогодба." 

Член 7 
Во членот 50 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„По исклучок од ст. 1 и 2 на овој член, држав-

ниот секретар за работите на народната одбрана 
може за одделни воени единици и установи да 
одобри срок за исплата до 10 дена, а за држење 
на парите до 15 дена." 

Член 8 
Во членот 88 се додава нов став 3, кој гласи: 
„По исклучок, ако се врши набавка на сложени 

технички средства за кои писмените - понуди не 
можат да се разгледаат и да се испитаат во срок 
од пет дена по извршеното јавно наддавање, по-
стапката од претходниот став ќе се изврши на ј -
доцна во срок од еден месец." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 9 

Членот 92 се менува и гласи: 
„Склучувањето на непосредна погодба може да 

му се довери на едно лице за вредноста на на-
бавката, работата или услугата во височина на 
сумата што ја определува државниот секретар за 
работите на народната одбрана, со тоа што таа 
сума да не може да биде поголема од 100.ООО ди-
нари. Во сите други случаи, каде што во смисла 
на членот 91 од оваа уредба непосредната погодба 
може да се врши и над износот од 100.000 динари, 
склучувањето на непосредна погодба и се дове-
рува на комисија што ја определува надлежниот 
наредбодавец." 

Член 10 
Членот 114 се менува и гласи: 
„Материјалните средства со кои треба побли-

ску да се истакне квалитативната состојба можат 
да се делат на потребен број категории." 

Член 11 
Во членот 119 на крајот од ставот 1 место то-

чката се става запирка и се додава текстот, кој 
гласи: 

„односно .според документот според кој е про-
пишана пресметката на потрошувачката." 

Член 12 
Во членот 123 по ставот 3 се додава нов став 4, 

кој гласи: 
„По исклучок од ставот 1 на овој член, држав-

ниот секретар за работите на народната одбрана 
може во исклучителни случаи, кога е тоа од гле-
диштето на народната одбрана оправдано или кога 
тоа го бара јавниот интерес, да одлучи материјал-
ните средства што се расходувани или што из-
легле од употреба (застарени, одвишни и др.), да 
се принесат од воениот имот врз државни гргани 
или врз стопански и општествени организации и 
без надоместок." 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 266 
12 јули 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

605. 
Врз основа на одредбите од членот 2 тон. 11 и 

48 на Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
донесува 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРАТКОРОЧНИ КГЕДИТИ НА 
НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ, АВТОНОМНИТЕ ЕДИ-
НИЦИ, ОКОЛИИТЕ И ОПШТИНИТЕ ЗА ПОКРИ-
ВАЊЕ НА БУЏЕТСКИТЕ РАСХОДИ ПОРАДИ НЕ-
РАМНОМЕРНО ПРИТЕЧУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

НА БУЏЕТИТЕ 
1. Банката што го извршува буџетот на народ-

ната република, автономната единица, околијата и 
општината (во натамошниот текст: на политичко-
територијалната единица) може на П О Л И Т И Ч К О Т Р П И -
торијална единица да ft одобри краткорочен кредит 
ако таа не е во можност од остварените приходи 
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на буџетот да ја подмири исплатата на личните и 
редовните материјални расходи поради нерамно-
мерен прилив на приходите. 

2. Вкупната височина на краткорочните креди-
ти од претходната точка на подрачјето на народни-
те републики не може да биде поголема од 25°/« од 
износот што во Сојузниот општествен план е пред-
виден како минимален план на буџетската потро-
шувачка. Овие износи за секоја народна републи-
ка ги утврдува сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите, за подрачјата на околиите 
републичкиот државен секретаријат за работите на 
финансиите, а за општините секретаријатот за ф и -
нансии на околискиот народен одбор, 

Краткорочниот кредит за покривање на расхо-
дите но буџетот на една политичкотериторијална 
единица не може да биде поголем од разликата 
меѓу износот што за таа политичкотериторијална 
единица ќе биде определен врз основа на одредбата 
ед претходниот став, намален за износите на сред-
ствата предвидени во нејзиниот буџет за: дотации 
за фондовите освен за фондот за патишта и за 
фондот на водите, дотации за стопанските органи-
зации и за нивна санација, како и за дотации за 
општествените организации. 

3. Банката на која од страна на околиски наро-
ден одбор ќ е поднесено барање за одобрување кре-
дит е должна пред одобрувањето да прибави согла-
сност од републичкиот државен секретаријат за 
работите на финансиите, а банката на која 6 е под-
несено барање за одобрување на краткорочен кре-
дит од страна на општински народен одбор — пред 
одобрувањето да прибави согласност од секретари-
јатот за работите на финансиите на околната . 

Краткорочни кредити за покривање на расхо-
дите поради нерамномерен прилив на приходите по 
буџетот на народна република банката може да 
одобри ако претходно прибави согласност од сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите. 

Банката што бара согласност е должна на над-
лежниот секретаријат за работите на финансиите 
да му достави преглед на одобрените расходи во 
годишниот буџет по делови и на предвидените при-
ходи во буџетот по видови, како и преглед на по-
следната состојба за извршувањето на буџетот на 
политичкотериторијалната единица расчленет на 
напред наведениот начин. 

4. Потребата и височината на кредитите во рам-
ките на износите предвидени во точката 2, репу-
бличкиот државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите односно секретаријатот за работите на 
финансиите на околиски народен одбор ги оценува 
врз основа на предвидената и остварена динамика 
во плановите за наплата на приходите на буџетот 
во односниот период, како и врз основа на нормал-
ната динамика во вршењето на неопходните буџет-
ски расходи. 

Поблиски упатства за правилно спроведување 
на одредбата од претходниот став од страна на се-
кретаријатот за работите на финансиите на околи-
јата донесува републичкиот државен секретаријат 
за работите на финансиите. 

Државниот секретаријат за работите на финан-
сиите на НР Србија може овластувањата што ги 
има според одредбите од претходните точки да ги 
пренесе врз Секретаријатот за работите на финан-
сиите на Автономна Покраина Војводина, односно 
врз Секретаријатот за работите на финансиите на 
Автономната Област на Косово и Метохија. 

5. Без согласност од точката 3 на оваа наредба 
банката може да одобрува краткорочни кредити до 
височината потребна за исплата на личните расхо-
ди, стипендиите, постојаните социјални помошти 
и трошоците за службени патувања само БО перио-
дот на привременото финансирање, ако буџетот на 

политичкотериторијалната единица не можел да 
биде донесен поради тоа што не е донесен опште« 
ствениот план на повисоката политичкотеритори* 
јална единица. 

По донесувањето на буџетот кредитот одобрен 
врз основа на претходниот став мора да се усогла-
си со условите предвидени во оваа наредба. 

6. Политичкотериторијалните единици на кои им 
е одобрен краткорочен кредит за покривање на бу* 
детските расходи поради нерамномерно притечу* 
вање на приходите не можат до потполната отпла-
та на одобрениот кредит да вршат исплати на име 
на следните видови буџетски расходи: 

а) за нестопански инвестиции; 
б) за додатоци за фондовите, освен за фондот за 

патишта, за фондот на водите и за фондот за сти-
пендии; 

в) за дотации за стопанските организации и за 
нивна санација; 

, г) за дотации за општествените организации; 
д) за набавки на инвентар и опрема; 
ѓ) за расходи на новите установи што ќе се осно-

ват во текот на годината. 
Исплатите на име на расходите предвидени под 

а) до ѓ) не можат да се вршат ниту на товар на 
средствата на буџетската резерва. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите може, по исклучок од одредбите на 
претходните ставови, да одобри и финансирање на 
одделни видови расходи предвидени во првиот став 
од оваа точка според републичкиот буџет ако врз 
основа на анализи може да се утврди дека прихо-
дите според републичкиот буџет ќе се остварат во 
предвидениот износ и дека одобрениот кредит ќе 
може да и се врати на банката до крајот на но-
ември. 

7. Краткорочни кредити според оваа наредба 
можат да се одобруваат до крајот на септември. 
Политичкотериторијалките единици се должни одо-
брените краткорочни кредити да & ги вратат на 
банката најдоцна до крајот на ноември во годината 
во која е одобрен кредитот. 

Ако одобрениот кредит не биде намирен до до-
говорениот срок односно во срокот предвиден во 
претходниот став од оваа точка, банката своето по-
барување ќе го наплати сукцесивно од текуштиот 
прилив на приходи според буџетот на политичко-
територијадната единица, по одбивање на износите 
што се потребни за исплата на платите на службе-
ниците и работниците, стипендиите и постојаните 
социјални помошти. 

8. На краткорочните кредити одобрени според 
оваа наредба се плаќа интерес по норма 9Д 6°/о го-
дишнб. 

9. Краткорочните кредити одобрени врз основа 
на постојните прописи за покривање на буџетските 
расходи според буџетот за 1958 година треба да се 
сообразат кон условите предвидени во оваа наредба 
во срок од еден месец од денот на влегувањето во 
сила на оваа наредба. По овој срок банката ќе го 
запре натамошното користење на кредитите што не 
ќе бидат сообразени кон условите предвидени во 
оваа наредба. 

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

Бр. 05-15622/58 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 
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606. 

Врз основа иа одредбата од членот 2 точ. 48 и 
49 од Уредбата за пренесуваше работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58), чле -
нот 34 од Уредбата за краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/56) и членот 8 од 
(Уредбата за употреба на средствата за инвестиции 
дао 1958 година („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/58), 
let во врска со одредбата на одделот 1 главата XXVI 
» а Сојузниот општествен план за 1956 година и Од-
луката на Сојузниот извршен совет за кредитите за 
јобртни средства на установите со самостојно Фи-
нансираше („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 
УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО 

ФИНАНСИРАЊЕ 
1. Средствата што установите со самостојно 

финансирање ги издвојуваат од своите фондови 
к а к о обртни средства врз основа на одредбата од 
членот 2 на Уредбата за употреба на средствата 
за инвестиции во 1958 година, првенствено треба да 
се употребат за намирување на обврските спрема 
банката по основот на одобрените кредити за обрт-
ни средства односно кредити за покривање на не-
опходните запаои на материјали и стоки. 

Како установи со самостојно финансирање што 
формираат обртни средства за своето работење во 
смисла на членот 2 став 2 од Уредбата за употреба 
на средствата за инвестиции во 1958 година, се сме-
таат сите установи со самостојно финансирање што 
к а ј банката имаат одобрени кредити за обртни 
средства односно кредити за покривање на неоп-
ходните запаси на материјали и стоки. 

2. На установите со самостојно финансирање 
што до 31 декември 1958 година ќе преминат на ра-
ботење според прописите што важат за стопански-
те организации и што ќе бидат- регистрирани како 
стопански организации, делот од одобрениот кре-
дит за обртни средства односно за покривање на 
неопходните запаси на стоки и материјали кој не 
може да се намири од средствата наведени во точ-
ката 1 на оваа наредба, ќе им се одобри како посе-
бен кредит за обртни средства во смисла на чле-
нот 17а став 2 од Уредбата за фондот на обртните 
средства на стопанските организации, а под усло-
вите предвидени во одредбата на членот 176 од таа 
уредба. 

3. Установите со самостојно финансирање што 
до 31 декември 1958 година не ќе преминат на ра-
ботење според прописите што важат за стопански-
те организации можат, покрај средствата наведени 
во точката 1 од оваа наредба, за отплата на одо-
брените кредити за покривање на- неопходните за -
паси на материјали и стоки да употребат и сред-
ства од 6%-ната буџетска резерва ако, врз основа 
на одредбата од одделот 2 главата XXIV на Соју-
зниот општествен план за 1958 година и врз осно-
ва на прописите за примена на оваа одредба, се 
Должни да формираат ваква резерва. 

Ако средствата на установа со самостојно ф и -
нансирање од точката 1 и од претходниот став на 
оваа точка не ќе бидат достаточни за намирување на 
кредитите одобрени љза покривање на неопходните 
запаси на материјали и стоки, основувачот на уста-
новата е должен за износот на ненамирениот кре -
дит да ќ обезбеди на установата заем од средства-
та на својот инвестиционен фонд. 

Кредитите за покривање на неопходните запа-
си на материјали и стоки што им се одобрени на 
установите од ставот 1 на оваа точка треба да се 
намират до крајот на декември 1958 година. 

4. На здравствените установи и аптеките, што 
работат како установи со самостојно финансира-

ње, банката и натаму ќе им одобрува кредити за 
покривање на неопходните запаси на материјали и 
стоки според важечките прописи ако за тоа не им 
се достаточни средствата наведени во точката 1 од 
оваа наредба. 

• 5. Народната банка може, по потреба, да донесе 
поблиски упатства за спроведување на оваа наредба 
со согласност од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите. 

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

Вр. 05-15621/58 
17 јули 1958 година 

Белград 
Државен секретар, 

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

607. 
Врз основа на општата забелешка 5) кон Та-

рифата за данокот на промет („Службен лист ка 
ФНРЈ" , бр. 16/56), а во врска со планот 1 од Уред-
бата за измени и дополненија на Тарифата за да-
нокот на промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
29/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТАТА НА РАЗЛИКАТА ВО ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ НА СОЛ 
1. Увозниците и трговските претпријатија што 

се занимаваат со увоз и продажба на сол на го-
лемо се должни да ја уплатат разликата меѓу да-
нокот на промет според даночните ногшгг чоог -
шани во точката 1 од членот 1 на Уредбата за 
измени и дополненија на Тарифата за данокот пи 
промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 29/58) и да -
нокот на промет според даночните норми опреде-
лени со тар. број 15 од Тарифата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/56). 

2. Разликите на данокот според претходната 
точка ќе се пресметаат на сите количини сол зате-
чени на залае к а ј споменатите стопански органи-
зации на денот на објавувањето на оваа наредба, 
а на кои данокот на промет е уплатен од страна 
на производителот или увозникот според поране-
шните даночни норми. 

3. Обврзниците споменати во точката 1 од оваа 
наредба ќе и поднесат на управата за приходи на 
општинскиот народен одбор надлежна за Н И В Н Ј Т О 
седалиште извештај за пресметаната и уплатена 
разлика во данокот на промет во срок од 10 дена 
од влегувањето во сила rfa оваа наредба. Во изве-
штајот мораат да се наведат податоците за видот 
и количината на солта, како и пресметка на ра -
зликата во данокот за секој вид сол. 

4. Општинската управа за приходи е должна 
по приемот на извештајот за пресметаната и упла-
тена разлика во данокот на промет да ја провери 
исправноста на пресметката врз основа на книго-
водствените податоци и со преглед на загасите. 
Доколку таа при проверката ќе утврди неисправ-
ност на извршената пресметка, ќе преземе по-
требни мерки против стопанската организација 
и одговорните лица во стопанската организација 
и ќе ја наплати утврдената разлика. 

5. Разликата во данокот на промет треба да се 
уплати во корист на редовните приходи од данокот 
на промет. 

6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФШМ". 

Бр. 12—16405/1 
28 јули 1958 година 

Белград 
Го заменува. Државниот секретар 

^за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј 
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608. 

Врз основа на чл. 14 и 24 став 2 од Уредбата 
за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 31/56) и точката 4 од Решението за 
доделување средства од стопанските резерви на 
федерацијата за изградба на кошево* за пченка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58) сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите, 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из -
вршен совет за селско стопанство и шумарство, 
издава. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ОДОБРУВАЊЕ 
ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА 
ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИЗ-

ГРАДБА НА КОШЕВИ ЗА ПЧЕНКА 

I. Југословенската инвестициона банка (во на-
тамошниот текст: банката), врз основа на Решени-
ето за доделување средства од стопанските резер-
ви на федерацијата за изградба на кошеви за 
пченка (во натамошниот текст: решението), ќе одо-
брува без конкурс инвестициони заеми за изград-
ба на кошеви за пченка врз основа на барање што 
ќе го поднесат стопански организации наведени во 
точката 3 од решението. 

Барањето за заем се поднесува на обрасците 
ЗУИ — 1, 2, 3, 5, 9 и И што ги има издадено Ј у -
гословенската инвестициона банка (трето издание), 

II. Заемите според оваа наредба ќе се одобру-
ваат за изградба на еден или повеќе кошеви, чија 
поединечна пресметковна вредност не го премину-
ва износот од 3 милиони динари. 

III. Заемите според оваа наредба ќе се одобру-
ваат со срок за враќање до 5 години, а со интересна 
норма од 3°/о годишно. 

IV. Кон барањето за заем заемобарателот е 
должен да поднесе: 

1) документација во смисла на Наредбата за до-
кументацијата што се поднесува место инвестици-
ониот елаборат кон барањата за заеми за инвести-
ции во селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр, 28/57 и 16/58); 

2) потврда од органот на управата за работите 
на селското стопанство односно за работите на сто-
ковниот промет на надлежниот народен одбор н а 
општината за количината на пченка од сопствено 
производство во 1958 година, односно за количина-
та на пченка за која се предвидува дека заемо-
барателот ќе ја откупи во 1958 родина и за сега 
расположливиот смештаен простор за пченка. 

V. Корисниците на заемот се должни во трошо-
ците на инвестициите да учествуваат со сопствени 
средства во височина од 75%, како и да депонираат 
гарантен к?нос во височина од 5%. 

VI. Заеми според оваа наредба ќе им одобрува 
банката на заемобарателите од точката 3 на реше-
нието не навлегувајќи РО оцената на нивната кре-
дитна способност, со то£ што барателите на заем 
се должни да обезбедат гаранции од народниот од-
бор на општината за уредно отплатување на заемот. 

v n . Филијалите на Југословенската инвестици-
она банка ќе примаат барања за заем според оваа 
наредба во срок од 30 дена од денот на објавува-
њето на оваа наредба во „Службен лист на ФНРЈ",-

со тоа одобрените заеми да можат да се користат 
најдоцна до 81 декември 1958 година. 

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

Бр. 07-16243/2 
30 јули 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот 
секретар за работите на 

финансиите 
Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

609. 

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55, 22/56, 
6/58 и 23/58), а во врска со членот 7 оддел I став-
А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување ра-: 
ботите во надлежност на сојузните и републи-
чките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/58), со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите и 
од сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, Комитетот за надворешна тр-
говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени пр изводи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", -бр. 21 и 13/58) во точката I оддел 3 
во гранката 120 — Хемиска индустрија, текстовите 
на редните броеви 7 под в), 10 и 14 под а) се ме-
нуваат и гласат: 

„7. Разни соли: 
в) манган хлорид — — — — — 1,50"« 

Во истиот реден број по одредбата под в) се 
додава нова одредба, која гласи: 

«г) други соли — — — 2,50"; 
„10. Средства за заштита на растенијата, како 

и хемикалии и суровини за нивно производство; 
а) динитроортокрезол — — — . 1,50 
б) фунгициди, хербициди, хормо-

нални препарати, средства про-
тив никулчавост, средства за си-
лажа и ел., освен никотинот, ни-
котин сулфатот, ДДТ и фунги-
цидите на база на жива, како 
и хемикалии и суровини за нивно 
производство и за производство 
на други средства за заштита на 

растенијата — — — — — — 1,00 
в) ДРУГО — — — 2,00" 

„14. Органски киселини и анхидриди: 
а) киселини (винска*, лимонска, сул-

фосалицилна и млечна*) — — 2.50", 
а по редниот број 51 се додава нов реден 6po.i 52, 
кој гласи: 

„52. Волманови соли — — — — — 1,50". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лис^ на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој 
ден. 

П. бр. 829 
29 јули 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија. 

Љубо Бабиќ, е. р. 
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основа н а членот 34 точка 1 од Уредбата за 
надворешнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ' ' , бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58), со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет и од Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за селско стопанство и шумарство, Комитетот 
за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИ-
РАЊЕ ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во точката 1 под б) од Наредбата за регули-
рање извозот на определени производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57) во текстот „од гранката 
214 (Сточарство)" по зборот „телиња" наместо точка 
се става точка и запирка, а по овој текст се додава 
нов текст, кој гласи: 

„од гранката 313 (Лековити растенија): вртипоп.". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
П. бр. 815 

12 јули 1958 година 
Белград 

Претседател на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Љубо Бабиќ, о. р. 

611. 

Врз основа на членот 11 од Законот за печатот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/46) и членот 2 
став 2 од Законот за измена на Законот за печатот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/48), сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „ПАРИ МАЧ" 
г 2 забранува внесувањето во Федеративна На-

род^а Република Југославија и растурањето во 
земјата на списанието »Paris Match« бр. 482 од 
5 јули и бр. 483 од 12 јули 1958 година. 

И/З.бр. 18162/1 
28 јули 1958 година ° • 

Белград 
Го заменува Државниот 

секретар за внатрешни работи 
Државен потсекретар, 
Андрија Пејовиќ, е. р. 

612. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-
стување на Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет за донесување наредба за постап-
ката за утврдување на минималните лични доходи 
на работниците на стопанските организации („Слу-
жбен лист н»а ФНРЈ", бр. 11/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИ-
МАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ 

НА СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Уводна одредба 

1. Според оваа наредба се утврдуваат минимал-
ните лични доходи на работниците но селскосто-
панските организации запослени на селскостопан-

ски дејности на селскОстопаиските организации и 
минималните лични доходи на работниците запо-
слени во општите земјоделски задруги. 

За утврдување на минималните лични доходи 
на работниците на селскостопанските организации 
запослени на неселскостопански дејности важат во 
се одредбите од Наредбата за постапката за утвр-
дување на минималните лични доходи на работ-
ниците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/58). 

2. Како селскостопански дејности во смисла на 
оваа наредба се сметаат сите дејности на селско-
стопанските организации и на општите земјодел-
ски задруги, без оглед дали се вршат непосредно 
или преку погони, освен следните: индустриските 
погони со самостојна пресметка; трговија на 
мало; угостителството; мелницуте (вклучувајќи ги 
тука и мелниците на реки и потоци); шпиританите; 
каделарите; кланиците; каменоломите; варџилни-
ците со постојано производство; индустриските ту-
лани; градежните погони (режиските Одбори); ж е -
лезничките и другите транспортни погони што вр-
шат јавен сообраќај; рударските погони; шумар-
ството; производството на уреди и справи за ве-
штачки дожд и слично; шеќераните; пиланите; ма-
с л а р и ћ (освен масларите за производство на масло 
од маслинки); дејностите со кви се занимаваат ко-
муналните стопански организации (освен млекари-
те); работилниците што не служат за селскостопан-
ското производство и занаетчиските работилни-
ци за вршење лични услуги (берберски, шивачки 
и слично). 

II. Основица за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците запослени на селскостопан-

ски дејности 

3. Основицата за утврдување на минималните 
лични доходи за работниците запослени на сел-
скостопански дејности на селскостопанските орга-
низации ја сочинуваат нето тарифните ставови од 
тарифниот правилник донесен во 1957 година утвр-
дени за работните места или работите врз осип оа 
на кои се утврдени износите на личните доходи 
по единица производ односно врз основа на кои 
се пресметувани личните доходи по време или по 
норма. 

4. За работните места за кои тарифните ставо-
ви во тарифниот правилник се определени во ра-
спон, минималните лични доходи се утврдуваат 
највисокиот и најнискиот износ од распонот на 
тарифниот став. 

III. Утврдување на минималните лични доходи на 
одделни работници 

5. Минималниот личен доход на работниците 
запослени на селскостопански дејности на селско-
ст!опанските организации се утврдува зависно >д 
тоа дали според одредбите од тарифниот правил-
ник личниот доход им се пресметува според тариф-
ниот став што им е определен според работното 
место или им се пресметува според работите што 
ги вршат во текот на месецот. 

За работниците на кои личниот доход им се 
пресметува според тарифниот став што им е опре-
делен според работното место, минималниот личе*. 

/ 
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доход се утврдува врз основа на износот на та-
рифниот став од тон. 3 и 4 од оваа наредба што 
им припаѓа според работното место на ков биле 
постојано распоредени на 28 февруари 1958 годи-
на односно што им бил определен според решени-
ето на стопанската организација ако тарифниот 
став за тоа работно место бил определен во распон 
или еко според одредбите од тарифниот правилник 
му е вршено намалување на тарифниот став на 
работникот за определен процент. 

За работниците од оваа точка на кои личниот 
дохад им се пресметува според тарифните ставови 
за работите што ги вршат во текот на месецот, ми-
нималниот личен доход се утврдува врз оснива на 
износот на тарифните ставови на секоја работа на 
која работникот работел во времето за кое се утвр-* 
дува минималниот личен доход. 

IV. Таблици за утврдување на минималните лични 
доходи врз основа на досегашните нето тарифни 

ставови 

в. Износите на минималните лични доходи за 
работните места, за работите и за работниците што 
им одговараат на досегашните (нето) износи на та-
рифните ставови се утврдуваат по следните та-
блици: 

А. Минимални лични доходи во месечни износи? 

1 2 1 2 1 2 

5.000 5.200 8.500 8.800 12.000 12.400 
100 ЗОО 600 900 100 500 
200 400 700 9.000 200 600 
ЗОО 500 800 160 ЗОО 700 
400 600 900 200 400 800 
500 700 9.000 ЗОО 500 13.000 
600 800 100 400 600 100 
700 900 200 500 700 200 
800 6.000 ЗОО 600 800 ЗОО 
900 100 400 700 900 400 

6.000 ' 200 500 800 13.000 500 
100 ЗОО 600 900 100 600 
200 400 700 10.000 200 800 
ЗОО 500 СОО 100 300 900 
400 600 900 200 400 14.000 
500 700 10.000 ЗОО 500 100 
600 800 100 400 600 200 
700 900 200 500 700 ЗОО 
800 7.000 ЗОО 600 800 400 
900 100 400 700 900 ОСО 

.7.000 200 500 800 14.000 700 
100 ЗОО 600 900 100 800 
200 400 700 11.000 "00 900 
ЗОО 500 800 100 ЗОО 15.000 
400 600 900 200 400 100 
500 700 11000 ЗОО 500 200 
600 ооо 100 400 600 400 
700 900 200 500 700 500 
800 8.000 ЗОО 600 800 600 
900 200 400 700 900 700 

е ооо 300 500 800 15.000 800 
100 400 600 900 100 900 
200 500 700 12.000 200 16 ооо 
ЗОО 600 800 200 ЗОО 200 
400 700 900 ЗОО 400 300 

1 2 1 2 1 2 
15.500 16.400 20.700 22.700 29.800 33 гео 

600 500 800 800 30.000 34.000 
700 600 900 Ѕ00 500 700 
800 800 21.000 23.000 31 ООО 35.300 
900 900 100 200 500 900 

16.000 17.000 200 ЗОО 32.000 33.1)00 
100 100 ЗОО 400 500 37.200 
200 200 400 500 33.000 900 
ЗОО 400 500 600 500 38.500 
400 500 600 800 44.000 39.100, 
500 600 700 900 500 800 
600 700 800 24 000 35.000 40.400 
700 800 900 100 500 41.100 
800 18.000 22.000 —200 36 ООО 700, 
900 100 200 500 500 42.300 

1г,№0 200 400 700 37 ООО 43.ООО 
100 ЗОО 600 25.006 500 60Q 
200 500 ЗОО 200 38100 44.300 
fcftO 600 23.000 400 500 900* 
400 700 200 700 39.000 45.500 
500 800 400 900 500 46.200 
600 900 600 26.200 40.000 800 
700 19 100 800 400 500 47.500 
800 200 24.000 700 41.000 48.100 
900 ЗОО 200 900 500 900 

18.000 400 400 27 100 42.000 49.600 
100 500 600 400 500 50.300 
200 700 800 600 43 0U0 51.100 
ЗОО 800 25.000 900 500 800 
400 900 200 28.100 44.000 52.500 
500 20.000 400 ЗОО 500 53.300 
600 100 ООО 600 45. 00 54.000 
700 ЗОО 800 800 500 700 
800 400 26.000 29.100 46 ООО 55.400 
900 500 200 ЗОО 500 56.200 

19.000 600 400 600 47.000 900 
100 700 600 800 500 57.600 
200 900 800 80.000 48.000 58.400 
800 21.000 27.000 ЗОО F00 59.100 
400 100 200 500 49 ООО 800 
500 200 400 800 500 60.600 
600 ЗОО 600 31.000 50.000 61.300 
700 600 800 200 500 62.000 
800 600 28.000 500 51.000 800 
900 700 200 700 500 63.500 

30.000 800 400 32 000 "'2.000 64.200 
100 22.000 600 200 500 65.000 
200 100 800 500 53 ООО 700 
ЗОО 200 ж.9.000 700 500 66.400 
400 ,300 200 33 ООО 54 ООО 67.200 
500 400 400 200 500 900 
600 600 600 500 55 ООО 68.600 

Б. Минимални лични доходи во износи по час: 

1 2 1 2 1 
•• • • — 2 

/ 

5 26 36 37 47 
1 

49 
26 27 37 38 48 50 
27 28 38 39 49 51 
28 29 39 40 50 52 
29 30 40 42 51 53 
30 31 - 41 

со 52 54 
31 32 '42 44 53 55 
32 33 43 45 54 56 
33 34 44 48 55 57 
34 35 45 47 56 58 
35 86 46 48 57 59 
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58 

60 
61 
62 
63 
64 
65 
63 
67 
№ 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
78 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
F5 
86 
87 
83 
89 
90 

60 
61 
62 
64 
65 
Рб 
67 
63 
69 
70 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
80 
81 
82 
83 
85 
83 
87 
88 
89 
91 
92 
93 
94 
95 
97 
98 

91 
92 
ГЗ 
94 
95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
ИО 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 

99 
100 
101 
103 
104 
105 
106 
107 
109 
110 
111 
112 
И З 
115 
116 
117 
118 
120 
121 
122 
123 
124 
126 
127 
128 
129 
130 
132 
133 
134 
135 
136 
138 

124 
125 
126 
127 
123 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
134 
155 

139 
140 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
148 
150 
151 
152 
153 
155 
156 
157 
158 
160 
161 
162 
163 
165 
166 
167 
169 
170 
171 
172 
174 
175 
176 
178 

7. Ако досегашниот (нето) износ на тарифниот 
став се наоѓа меѓу износите во колоната 1 од та-
блицата, износот на минималниот личен доход што 
на не^о му одговара ќе се утврди по следните та-
блици: 

а) М и н и м а л н и 
сечии износи: 

л и ч н и д о х о д и во ме-

Досргашен 
(нето) тарифен 
став 

Коефициент со 
ко1 се множи 
износот на до-
сегашниот 
(нето) тарифен 
став од коло-
ната 1 

Износ за кој се 
намалува про-
изводот добиен 
со множење на 
износите од ко-
лоните 1 и 2, за 
да се добие нов 
(бруто) износ на 
минималните 
ЛМЧТ-ГМ ППУППМ 

до 11.700 
од 11.701 до 15.210 
од 15.211 до 28.470 
од 28.471 до 40.950 
од 40 951 до 62.780 
над 62.790 

5) М и н и м а л н и 
носи по час: 

1,025.641 
1,139.601 
1,206.636 
1,282.051 
1,465.201 
1,709.402 

1.333,33 
2.352,94 
4.500.— 

12.000.— 
27,333,33 

л и ч н и д о х о д и во из-

1,025.641 
1,139.601 
1,206.636 
1,282.051 
1,465 201 
1,709.402 

6,41 
И 31 
21:63 
57.69 

131,41 

8. Новите (бруто) износи добиени по постапката 
од точката 7 од оваа наредба се заокружуваат на* 
горе, и тоа: месечните износи не 100, а износите 
по час на 1 динар. 

9. Износите на минималните лични доходи пф 
работните места и работите, утврдени според одреду 
бите од оваа наредба, селскостОпанските организам 
цин-ќе ги искажат во табелата во додатокот на та# 
рифниот правилник покрај досегашните (нето) из-« 
носи на тарифните ставови. 

10. Ако врз основа на посебно решение од на-« 
длежниот завод за социјално осигурување селско* 
стопанските организации плаќаат и придонес з̂ Ѕ 
социјално осигурување над општата норма на при* 
донесот определена со сојузниот општествен пла^ 
односно ако плаќаат придонес за социјално осигу-f 
рување поради порастот на бројот и на траењето 
на болувањата поради недостаточно спроведени! 
здравствени и технички мерки, минималните л и ч ш | 
доходи од точ. 3 и 4 на оваа наредба не се зголе> 
муваат за износот на тие придонеси. 

V. Решение за минималниот личен доход 

11. Селскостопанската организација е должна 
на секој работник на кој минималниот личен до-! 
ход му се утврдува во смисла на одредбите од точ-
ката 5 став 2 од оваа наредба според тарифниот 
став што му е Определен според работното место 
на кое е постојано распореден да му издаде ре--
шение за минималниот, личен доход. 

За работниците на кои во смисла на точката 
5 став 3 од оваа наредба минималниот личен до-
ход им се утврдува според работите што ги врши 
селскостопанската организација не се донесува ре-
шение за минималниот личен доход според одред-
бите Од претходниот став. 

12. Решението за минималниот личен доход од 
точката И став 1 на оваа наредба мора особено 
да содржи: 

1) презиме (татково име) и име на работникот? 
на кој му се издава решението; 

2 работно* место на кое работникот работи и 
реден број на работното место од тарифниот пра-ч 
вилник; 

3) износ на минималниот личен доход. 
13. За работниците на кои личниот доход им еQ 

пресметува според тарифниот став што им е опре-
делен според работното место, селскостопанската 
организација е должна да донесе решенија за ми-* 
нималниот личен доход во срок од 30 дена по при-
емот на извештајот од органот на управата надле-* 
жен за работите на трудот и на работните односи 
не општинскиот народен одбор дека минималните 
лични доходи правилно се определени. 

14. Ако работникот од точката 11 став 1 на оваа 
наредба во текот на годината се распореди на друго, 
работно место со повисок или понизок износ на 
минималниот личен доход на кое постојано ќе ра-< 
боти, селскостопанската организација ќе му опре* 
дели нов износ на минималниот личен доход спо-
ред работното место на кое е распореден и ќе му 
издаде решение за тоа. 

Ако е работникот од претходниот став при«* 
времено распореден на друго работно место, мини-* 
малниот личен доход за него се утврдува и за тоа 
време според износот што со решението му е опре-* 
делен врз основа на износот за работното места! 
на кое постојано работи. 

Ако работникот што е распореден на работно 
место со минималниот личен доход определен во 
распон ги исполни според одредбите на тарифниот? 
правилник од 1957 година условите за повисок из -
нос на минималниот личен доход, селскостопанска-i 
та организација за таквиот работник ќе донесе но«* 
во решение за минималниот личен доход. 

Решението за минималниот личен доход доне-' 
сено спопсд одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка 
селскостппрнсхата ор гп низ а пиј а е должна да му го 
достави на контрола на органот на управата, на-< 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА ФНРЈ 

до 56 
од 56 до 73 
од 74 до i:j6 
од 137 до 196 
од 197 до 301 
над 301 
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снежен за работите на трудот и на работните од-
носи на општинскиот народен одбор. 

1Г>. На работникот што се прима во работен од-
нос, а личниот доход му се пресметува според та-
рифниот став определеа за работното место, сел-
скостопаската организација е должна да му издаде 
решение за минималниот лршен доход во срок од 
8 дена од денот на стапување на работа. 

16. Минималниот личен доход определен во ре-
шението на селскостопанската организација важи 
само за времето додека работникот се наоѓа во ра-
ботен однос со селскостопанската организација. 

VI. Утврдување на времето за пресметување на ми-
нималниот личен доход за работниците чие време 

поминато на работа до се контролира 

17. За работниците на селскостопанските орга-
низации чиј личен д»ход се утврдува по ефект а 
не се контролира времето поминато на работа, вре-
мето за пресметување на минималниот личен доход 
се утврдува врч оснива на работниот ефект кој, 
според установените норми на селскостопанската 
организација, работникот треба да го оствари за 
работа во редовното работно време. 

Ефектот остварен над установената норма не 
се зема предвид за утврдување на времето врз 
основа на кое се пресметува минималниот личен 
доход. 

Ако работникот не оствари- ефект кој според 
установените норми на селскостопанската органи-
зација би требало да го оствари со работа во ре-
довното работно време, пресметувањето на минимал-
ниот личен доход се врши според времето што му 
одговара на постигнатиот работен ефект на тој 
работник. 

За работниците што работат во групна норма 
времето врз основа на кое се пресметува минимал-
ниот личен доход се утврдува според Остварениот 
ефект »а сите работници опфатени со групната 
норма. 

VII. Утврдување на минималниот личен доход на 
работниците на општите земјоделски задруги 

18. Општите земјоделски задруги ги утврдуваат 
минималните лични доходи на работниците како 
новооснованите стопански организации според одред-
бите од точ. 22 до 24 на Наредбата за постапката 
за утврдување на минималните лични доходи на 
работниците на стопанските организации, и тоа за 
селскостопанската дејност во границите на мини-
малните лични доходи за селскостопанската деј -
ност на селскостопанските • организации, а за не-
селскОстопанската дејност во границите на мини-
малните лични доходи на стопанските организа-
ции од онаа стопанска гранка или дејност на ко Ја 
ft припаѓа односниот погон. 

VIII. Завршни одредби 

19. Доколку со оваа наредба не е предвидено 
поинаку за утврдување на минималните лични до-
ходи на работниците запослени во селскостопан-
ските организации и во општите земјоделски за-
други, важат во сб одредбите од Наредбата за по-
стапката за утврдување на минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските Организации. 

20. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 06—2055/1 
19 јули 1958 година 

Белград 

613. 

Врз основа на точката 4 став 3 и точ. 9 и 13 од 
Одлуката за утврдувањето и расподелбата на до-
ходот на погоните на стопанските организации што 
изведуваат инвестициони работи во странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот, во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, и мава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА-
ПОСЛЕНИ ВО ПОГОНИТЕ НА СТОПАНСКИ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИ-

ОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Личниот доход на работниците што се запо-

слени во погоните на стопански организации што 
изведуваат инвестициони работи во странство се 
утврдува според основите определени во тарифниот 
правллник кој посебно се донесува за тој погон. 

Тарифниот правилник на погонот во странство 
го донесува работничкиот совет на стопанската ор-
ганизација ка предлог од управниот одбор. Ако е во 
времето на донесувањето на тарифниот правилник 
погонот во странство веќе основан, тарифниот пра-
вилник се донесува на негов предлог. 

За донесувањето на тарифниот правилник од 
претходниот став нема да се применува постапката 
пропишана со Законот за работните односи. 

2. Во тарифниот правилник на погонот во стран-
ство тарифните ставови и другите основи за пре-
сметување на личниот доход на работниците се 
утврдуваат во валута на земјата во која работата се 
врши. 

3. На работниците запослени во погонот во 
странство може според одобрената завршна сметка 
да им се исплати во динари зголемувањето на . -
чните доходи над личните доходи остварени според 
тарифните ставови и другите основи најмногу до 
износот кој им се исплатува за таа деловна година 
на работниците на соодветните работни места во 
земјата. Височината на зголемувањето на личните 
доходи ја определува работничкиот совет на сто-
панската организација. 

Ако стопанската организација за односната де-
ловна година од работењето во земјата не остварила 
достаточен чист приход за да им исплати на работ-
ниците запослени во земјата лични доходи над та-
рифните ставови, а погонот во странство остварил 
чист приход по подмирувањето на сите трошоци, 
вклучиво и личните доходи на работниците по 
основите од тарифниот правилник, работничкиот 
совет на стопанската организација може да одлучи 
на работниците на таквиот погон во странство да им 
се исплати зголемување на личните доходи најмногу 
до износот на едномесечниот личен доход според 
тарифниот став за соодветното работно место (са-
бота) кој таквиот работник би го имал во земјата. 

4. На странските работници и службеници запо-
слени во погоните во странство личните доходи 
(платите) им се определуваат според прописите и 
условите во земјата во која се наоѓаат тие погони. 
Според прописите на односната земја се врши и 
социјално осигурување за тие работници и службе-
ници. 

5. Работниците на стопанските организации за-
послени во странство имаат право на дневници кога 
се наоѓаат на службено патување или на привре-
мена работа надвор од местото на запослувањето, 
како и при првото одење во странство и враќале 
во земјата по завршената работа. Височината на 
дневницата ја определува управниот одбор на сто-
панската организација, 

На работниците од претходниот став им припаѓа 
за времето на службеното патување лечен доход 
определен за редовното работно време. 

6. На работниците додека се запослени во стран-
ство не можат да им се даваат дневници наместо 
личниот доход. 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 
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7. Со влегувањето во сила на оваа- наредба пре-
станува да важи Одлуката за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
на работа во странство („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 30/55). 

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 06 — 1698/1 
19 јули 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р 

614. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за посебните 

услови за распаделба на доходот на некои видови 
стопански организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58) Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за трудот, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОДАТОЦИТЕ ЗА РАБОТА ВО ФИЛМСКИ 
ЕКИПИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА СНИМАЊЕ 
НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА 
ТЕХНИЧКАТА ИЗРАБОТКА И ОБРАБОТКА НА 

ФИЛМОВИ ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

I. Додатоците за работа во филмски екипи што 
претпријатијата за снимање на филмови и прет-
пријатијата за техничка изработка и обработка на 
филмови им ги исплатуваат на работниците што во 
екипите работат на снимање на филмови се при-
знаваат како материјални прошоци најмногу во 
следните граници: 

1. за директор на филмска екипа, помошник 
директор на филмска екипа, сценограф, тонски 
снимател и снимател, и тоа: 

1) за игран филм од 33.000 до РО 700 динари; 
2) за документарен филм од 8.100 до 24.400 дин.; 
2. за висококвалификуваните работници — од 

16 209 до 22.700 динари, и тоа само за игран филм; 
3. за другите работници и за административно-

техпичкиот персонал од 11.300 до 16.200 динари, и 
тоа само за игран филм. 

Сносите на додатоците од претходниот став 
содржат придонес за буџетите од личниот доход 

•на работниците, придонес за соцшално осигурува-
н и и придонес за станбена изградба. 

II. Височината на додатоците се определува во 
паушален износ за еден филм според тежината на 
ус ловите под кои се снима филмот и според сло-
женоста на- реализацијата на филмското дело, зна-
чењето на работата и квалитетот и обемот на ра-
ботата која се бара, како и според времето што се 
п редвидува дека работникот во екипата ќе го по-
мине на снимање на филм. 

Критериумите според кои ќе се определува ви-
с ) чина та на додатокот во границите од точката I 
на оваа наредба се утврдуваат .во тарифниот пра-
вилник на претпријатието. 

Височината на додатокот за секој одделен филм 
ја о уредел ува работничкиот совет врз основа на 
критериумите од тарифниот правилник, а во прет-
л гијатијата за снимање на филмови и во согла-
сност со филмскиот совет на претпријатието. Одлу-
ката се донесува пред почетокот на снимањето. 

*VKO работникот во екипата не го помине на 
сни ање на филм сето време според кое е опреде-
лен додатокот, износот на додатокот од одлуката на 
работничкиот совет се намалува сразмерно со бро-
јот на дните што не ги поминал во екипата. 

Ш. Исплатата на додатокот се врши најмногу 
до ц0% за време на снимањето на филмот. Остато-
кот се исплатува по завршеното снимање на ф и л -
мот. 

IV. Со влегувањето во сила на оса а населба 
престанува да важи Наредбата за додатоците за ра-
бота во филмските екипи на претпријатијата за 

снимање на филмови и на претпријатијата за те* 
хничка изработка и обработка на филмови („Слу* 
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 30/57). 

V. Оваа наредба влегува во сила со дено? на1 

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

Бр. 06—1786/1 
16 јули 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. рц 

615. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за про* 

дажните цени на тутунот и на тутунските прера* 
вотки („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/55), -Соју* 
зниот уред за цени донесува 

Р Е Ш F И И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА! 

НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА И ЦИГАРИ 
1. Се определуваат следните малопродажни! 

цени за новите видови цишриња и цигари: 
Динари 

а) Цигариња: за 20 парчиња! 
„Рива", калибар 8 мм, должина 70 мм, 55 
„Сљеме", калибар 8 мм, должина 67 мм, 45 

Динари 
б) Цигари: за 1 парче! 

„Змеј", должина со отсечената коница 
98 мм, дебелина всреде цигарата 10 мм, 20 
„Клуб", должина со коницата НО мм, 
дебелина всреде цигарата 17 мм, 30 
„Куба", должина со отсечената коница 
95 мм, дебелина всреде цигарета 13 мм, 16 

2. Ова решение влегува во сила осмиот ден пој 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 1338/1 
16 јули 1958 година 

Белград 
Директор 

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

616. 
Врз основа на членот 25 оддел II под 1) од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58), Управата 
за фармацеутска служба и медицинско снабдува-
ње, со согласност од Секретаријатот на Сојузниот« 
извршен совет за народно здравје, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА РЃО* 

ПИШУВАЊЕ ЛЕКОВИ НА 
ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА 

1. Во Упатството за пропишување лекови на 
социјално осигурените лица („Службен лист на: 
ФНРЈ", бр. 5/56) по точката 6 се додава нова точка' 
6а, која гласи: 

„ба. Ако е со меѓународните спогодби со к с т 
се регулираат правата од здравственото осигуру* 
вање на странски државјани во Југославија, пред--
видено дека странски државјанин сам ќе подне-
сува дел од трошоците за набавка на лекови а 
остатокот Сојузниот завод за социјално осигуру-
вање. надлежниот лекар на јавната здравствена 
служба при ,пропишувањето на лекот го втиснува 
на рецептот на заводот за социјално осигурување 
и отисокот од штембилот на кој пишува износот 
што го плаќа корисникот на лекот. 

Содржината на штембилот, чија должина е 6 
см а широчина 1,5 см, гласи: 

Среда, б август 1958 
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„<3д доносителот да се наплати 
— % од вредноста на лекот". 

2. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 1813/2 
SO јули 1958 година 

Белград 
Началник 

на Управата за ф а р м а ц е у т е ^ служба 
и медицинско снабдување, 

Mr. ph. Венцеслав Павлов, с. р. 

617. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за из -

мени и дополненија на Уредбата за трговската де ј -
ност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 
од Наредбата за договарањето за цените по кои 
стопанските организации ќе купуваат селскостопан-
ски производи од задружните и селскостопанските 
производителски организации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 19/58), претставниците на Сојузот на тр-
говските комори на Југославија, на Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските комори на Југославија , 
на Сојузната надворешнотрговска комора, на Со-
јузната индустриска комора и на Главниот задру-
ж е н сојуз на Југославија постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ИНДУСТРИСКИТЕ 
РАСТЕНИЈА И ЗА ПОДРАЧЈАТА НА КОИ ОВЛА-
СТЕНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КОН-
ТРАХИРААТ ОТКУПУВААТ ИЛИ НАБАВУВААТ 
ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА ВО 1959 ГОДИНА 

I. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори .на Југославија, на Сојузната 
надворешнотрговска комора, на Сојузната инду-
стриска комора и на Главниот задружен сојуз на 
Југославија, на состанокот одржан на 25 јули 1958 
година во Сојузот на трговските комори на Југо-
славија, се здоговорија 

А) Највисоките цени, по кои стопанските орга-
низации што се занимаваат со промет и преработка 
на индустриски растенија а кои можат да купуваат 
индустриски растенија од земјоделските задруги, 
деловните сојузи и од селскостопанските произво-
дителски организации во 1959 година да бидат, и тоа: 

Динари 
1. цикорија до 7,70 
2. конопово стебленце: 

I, класа — до 16 
И. класа до 13 

, III . класа до 9 
IV. класа до 6 

3. свилени кокони: 
а) македонска домашна 

I. класа до 16 
II, класа — — до 13 

III. класа до 9 
б) француска и француска 

домашна I. класа до 590 
II. класа до 430 

III. класа — до 95 
в) јапонска бела 

(Haciba Tenryu) 
I. класа до 560 

II. класа до 410 
III. класа до 95 

4) памук суров: 
а) памук од селекционирани 

сорти — до 175 
б) други сорти I. класа — до 160 

II. класа до 145 
III. класа до 125 

За сите подрач ја 
5. индустриска пиперка: Динари; 
а) свежа пиперка во растурена состојба ' 

I класа : сосема зрели и здрави пло-
дови од прво и второ берење, 
годни во .потполност за пре-
работка во финални произ-
води на квалитетна мелена 
индустриска пиперка до 22 

II класа : зрели и здрави плодови од 
второ и трето берење, со н а ј -
многу до 20% недозреани, 
присилно узреани и оштете-
ни плодови до 18 

III Е:ласа: зрели плодови од трето и од 
други берења, со најмногу до 
40% недозреани, присилно 
узреани и оштетени плодови до 13 

IV класа: сите отпадоци впалени, му-
влосани и на друг начин 
начнати плодови, само делу-
мичнб употребливи за ф и -
нални производи на послаби 
класи по 7 . 

б) сува пиперка, со 15% влага: 
I класа: здрави, добро раз 

виени плодови од Динари 
прво и второ берење до 180 160 

И класа: здрави, добро раз-
виени плодови од 
второ берење со н а ј -
многу 10% оштетени 
плодови до 125 НО 

III класа: употребливи плодо-
ви од сите берења 
со најмногу до 20% 
оштетени плодови — до 80 70 

в) полупреработена — толчена пиперка: 
За сите подрачја 

Динари 
а) племинита блага пиперка, со 50 кг 

семе на 100 кг покорица до 350 
б) полублага пиперка, со 50 кг семе на 

100 кг покорица до 215 
в) црвена лута пиперка — до 125 
г) бледо-црвена пиперка до 45 
Договорените цени под А) се подразбираат за 1 кг 

франко магацин, вагон, шлеп или друго превозна 
средство по избор на купувачот. 

В) Подрачјата на кои фабриките за преработка 
ча индустриска пиперка ќе контрахираат, откупу-
ваат или набавуваат индустриска пиперка во 1959 
година да бидат, и тоа: 

1. Фабриката за преработка на пиперка „Алева" 
— Нови Кнежевац: око ли јата Кикинда ; 

2. Фабриката за преработка на пиперка „Вита-
мин" — Хоргош: 

а> околиските Сента и Суботица; 
б) општините Б а ј ш а , Мали Иѓош, Пачир и Ч а н -

тавир од околијата Б а ч к а Топола; 
3. Фабриката за преработка . на пиперка —* 

Футог: 
а) околијата Нови Сад; 
б) општините К у л а и Врбас од околината Врбас} 
4. Погонот за преработка на пиперка на земјо-

делската задруга — Старе Моравице: око ли јата 
Б а ч к а Топола, освен општините Ба јша , Мали Иѓош* 
Пачир и Чантавир. 

5. Фабриката за преработка на овојше и зелен«' 
чук — Купусине: околината Сомбор; 

6. Фабриката за преработка на пиперка „Мо-* 
рана" — Житковат 

а) околијата Коушевац; 
б) околината Ниш, освен општините Мрамор 

и Дољевац: 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј 
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7. Фабриката за преработка на пиперка „Мо* 
равна4' — Лесковац: 

а) околиите Прокупље и Лесковац; 
б) општините Мрамор и Дољевац од околијата 

Ниш; 
8. Фабриката за преработка на пиперка — Ѓев-

Ѓели,та: 
а) околината Титов Велес; 
б) општината Струмица од околијата Штип; 
9. Фабриката за преработка'на пиперка „Вита-

мини а" — Прилеп: око ли јата Битола; • 
10. Фабриката за преработка на овошје и зелен-

чук „Преспанка" — Ресен: околијата Охрид. 
11. Овој договор е задолжителен врз основа на 

членот 75к за сите стопански организации од членот 
75и став 1 од Уредбата за измени и дополненија ка 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
16/5Р). 

Ш. Овој договор го одобри сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, со. 
согласност од секретаријатите на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство и за инду-
стрија. 

IV. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 03—3411 
30 јули 1958 година. 

Белград 
За Сојузот на трговските комори на 

Југославија 
Секретар, 

Ристо Б а ј а леки, е. p. 
За сојузот на селскостопанско-шумарските 

комори на Југославија 
Секретар, 

инж. Јордан Блажевски, е. р. 
За Сојузната индустриска комора 

Генерален секретар, 
инж. Звонко Мориќ, е. р. 

За Сојузната надворешнотрговска комора 
Секретар, 

др Милан Алексиќ, е. р. 
За Главниот задружен сојуз на Југославија 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 

618. 
Ррз основа на членот 75и од Уредбата за 

измени и дополненија на Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/58) и точ, 1, 2, 8, 
5 и 6 од Наредбата за договарањето за цените по 
кои стопанските организации ќе купуваат селско-
стопански производи од задружните и селскосто-
паиските производителот организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на Со-
јузот на трговските комори на Југославија, на 
Сојузот на селскостоланско-шумарските комори на 
Југославија, на Сојузната надворешнотргс i-ска ко-
мора, на Сојузната индустриска комора и на 
Главниот задружен сојуз на Југославија постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СВЕЖА 
СЛИВА, СУВА СЛИВА И РАКВДА ОД СЛИВОТ ВО 

1:)П8/59 ГОДИНА 
Т. Претставниците на Сојузот на трговските ко-

мори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумареките комори на Југославија, на Сојуз-
ната надворешнотрговстга комора, на Сојузната 
индустриска комора и тза Гл очниот задружен сојуз 
на Југославија, на состанокот одржан на 28 јули 

1958 година во Сојузот на трговските комори на 
Југославија, се здоговорија: 

Највисоките цени, по кои стопанските органи-
зации што се занимаваат со промет и преработка на 
сеејќи и суви сливи и ракија од сливи а кои можат 
да купуваат свежа и сува слива и ракија од сливи 
од земјоделските задруги, деловните сојузи и сел-
скостопанските производителски организации во 
1958 и 1959 година да бидат, и тоа: 

а) Свежа и сува слива 
Динари 

1. слива браница за извоз, од квали-
тет што им одговара на условите 
предвидени според J U S (В2.032/55) 
за квалитетот I — — — — — до 30 

2. слива браница за домашниот па-
зар, од квалитет што им одговара 
на условите предвидени според 
JUS (В2.032/55) за квалитетот II — до 25 

3. слива за преработка во пекмез, 
пулпа и ел. индустриски квалитет до 18 

4. слива за каца — ракиски квалитет до 13 
5. сува слива од квалитет 95/100 

(стотинка) — — — — — — до 105 
За п о в е ќ е или помалку од 100 пар-

чиња суви сливи во V2 кг ќе се 
пресмета 0,50 динари за секое 
парче. 

Договорените цени се подразбираат за 1 кг 
франко натоварено во вагон, шлеп или друго пре-
возно средство по избор на купувачот, за горе опре-
делениот квалитет. 

Динари 
б) Ракија од сливи 
за еден степен алкохол — — — — до 4,50 
Договорената цена се подразбира без плаќање 

данок на промет на производи франко магацин, 
вагон или друго превозно средство по избор на ку-
пувачот, за квалитетот вообичаен во прометот. 

II. Овој договор е задолжителен врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпритатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 16/58). 

III. Овој договор го одобри сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, со 
согласност од секретаријатите на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство и за ин-
дустрија. 

IV. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 03—3410 
28 јули 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските комори на 

Југославија 
Секретар, 

Ристо Бакалски, е. р. 
За Сојузот на селскостопанско-шумарските 

комори на Југославија 
Секретар, 

инж. Јордан Блажевски, е. р. 
За Сојузната индустриска комора 

Генерален секретар, 
инж. Звонко Мориќ, е. р. 

За Сојузната надворепшотрговска комора 
Секретар, 

др Милан Алексиќ, е. р. 
За Главниот задружен сојуз на Југославија 

Генерален секретар, 
Светислав Јешиќ, е. р. 
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619 . 
Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон 

за заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54), Сојузната 
управа за заштита на растенијата објавува 

С П И С О К 

НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА П Р И В Р Е -
МЕНА ДОЗВОЛА ЗА П У Ш Т А Њ Е ВО ПРОМЕТ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А Ч И Ј А ВА-

Ж Н О С Т Е ПРЕСТАНАТА 

6) Cere tan 

7) Chlorocide 
Dispersible 
Powder 

Сојузната управа за заштита на растенијата 
утврдува дека престанала важноста на привреме-
ните дозволи за пуштање во промет на следните 
хемиски средства за заштита на растенијата: 

10) Cuman 

1) Aaglotyl произведува N. V. Aagrunol-Chemi-
cal Works, Groningen. Застапник 
Commerce Љубљана. Бро ј на 
привремената дозвола чија в а - 8) Copramat 
жност престанала 1482 од 30 сеп-
тември 1955. Објавено под ред. бр. 
21 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
њ е во промет на територијата ка 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 8/56); 

2) Aaphythora произведува Asgrunol -Chem. F a -
b r i k — Groningen. Застапник Com-
merce — Љубљана. .Број на при- 9) Cosan 
времената дозвола чија важност 
претстанала 337 од 15 март 1956. 
Објавено под ред. бр. 14 од Спи-
сокот на хемиските средства за за -
штита на растенијата за кои е из -
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија (».Службен лист на ФНРЈ" , 
бр 33'56Vt 

3) Agrocide 7 произведува P lan t Protection Ltd. 
Лондон. Застапник Интерекспоот 
— Белград. Бро ј на привремената 
дозвола чи ја важност престана да 
536 од 7 април 1955. Објавено под 
ред. бр. 11 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на ра -
стенијата за кои е издадена дозво-
ла за пуштање во промет на тери-
торијата на Југоспавша („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр 37/55V, 

4) Agroxone 4 ? ̂ и з в е д у в а P lan t pro tec t ion Ltd. ц ) Dicopur 
Лондон. " Застапник Интерекспорт 
— Белград. Бро ј на привремената 
дозвола чија важност престанала 
2 од 15 март 1955. Објавено под 
ред. бр. 12 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на р а -
стенијата за кои е издадена дозвола 
за пуштање во промет на терито-
ријата на Југослчвтпа („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр 37/55); 

5) » A l b o l i n e u r m п о д в е д у в а p l a n t Protection Ltd. 
Лондон. Застапник Интерекспорт 12) Dikofag 
— Белград. Бро ј на привремената МСРА 
дозвола чија важност престанала 
806 од 31 мај 1955. Објавено под 
ред. бр. 13 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на р а -
стенијата за кои е издадена дозво-
ла за пуштање во промет, на тери- ^ 
тори јата на Југославија („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 37/55); 
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произведува „Плива" — Загреб. 
Б р о ј на привремената дозвола ч и ј а 
важност престанала 696 од 19 
август 1954. Објавено под ред. бр* 
45 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата з а 
кои е издадена дозвола, за п у ш т а -
њ е во промет на територијата н а 
Југославија („Службен лист н а 
Ф Н Р Ј " , бр. 9/55); 

произведува Boots P u r e Drag Com-
pany Ltd., Not t ingham. Застапник: 
Commerce — Љубљана. Б р о ј н а 
привремената дозвола чи ја в а -
жност престанала 1481 од 30 сеп-« 
тември 1955. Објавено под ред. бр/ 
23 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата з а 
кои е издадена дозвола за п у ш т а -
њ е во промет на територијата н а 
Југославија („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 8/56); 
произведува Riedel de Haen, Seelze 
bei Hannover . Застапник Commerce 
— Љубљана. Б р о ј на привремена-
та дозвола чи ја важност преста-
нала 376 од 2 февруари 1957. Об ја -
вено под ред. бр. 36 од Списокот н а 
хемиските средства за заштита н а 
растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет иа т е -
риторијата на Југославија („Слу-* 
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 7/57). 

произведува Biedel de Haen, Seelze 
bei Hannover . Застапник Commerce 
— Љубљана. Б р о ј на привремената 
дозвола чи ја важност престанала 
1194 од 1 декември 1954. Објавено 
под ред бр. 46 од Списокот на х е -
миските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена доз-
вола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 9/55) * 
7 'пг-сведува Riedel de Haen, Seelze 
bei Hannover . Застапник Commerce 
— Љубљана . Б р о ј на привремена-
та дозвола ч и ј а важност преста-
нала 192 од 14 јануари 1957. Обја-
вено под ред. бр. 37 од Списокот 
на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена 
дозвола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-, 
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр, 7 

произведува Osterreichische St ick-
s 'off werke A. G. Linz. Застапник 
„Хемотехна" — Белград. Бро ј на 
привремената дозвола чи ја в а -
жност престанала 146 од 15 март 
1955. Објавено под ред. бр. 14 од 
Списокот на хемиските средства з а 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр 37'55V, 
произведува Fa rbwerke Hoechst 
А. G. F rankfu r t /Main . Застапник 
„Југохемија" — Белград. Бро ј на 
привремената дозвола чија 
жност престанала 1635 од 28 октом-
ври 1955. Објавено под ред. бр 25 
од Списокот на хемиските^ сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за п у ш т а -
ње во промет на територијата на 
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14) Duphar 
НОН Во-

Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/56); 

ДЗ) Dithane Z-78-^ооизведува MINOC — Париз. За -
четник „Филипс" — техничко 

иретставништво за ФНРЈ — Б е л -
град. Број на привремената дозво-
ла чија важност престанала 197 од 
21 април 1955. Објавено под ред. 
бр. 15 од Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територија-
та на Југославија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55); 
произведува Chem. Industrie „Du-
phar" — Амстердам. Застапник 

deneffttseoich- ..Филипс" — техничко претставни-
ungsmiittetl- .н;во за ФНРЈ — Белград. Број на 
DX 1117 привремената дозвола чија ва -

жност престанала 822 од 3 јуни 
1955. Објавено под ред. бр. 16 од 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е, 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55); 

15) Duphar Ма- произведува N. V. Philips-Roxane — 
lathion 50°/о Амстердам. Застапник „Филипс" 

— техничко претставништво за 
ФНРЈ. Број на привремената до-
звола чија важност престанала 
573 од 12 март 1956. Објавено под 
ред. бр. 15 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на ра-
стенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/56); 

Mischai-DO 
1330 

16) Duphar 
parathion 
М. О. 20% 
DX 1315 

17) Duphar pa -
rathion 
M. O. 40% 
DX 1317 

18) Duphar regu 
lex fliissig 
50% 

произведува N. V. Philips-Roxane, 
Амстердам. Застапник „Филипс" 

— техничко претставништво за 
Ф Н Р Ј — Белград. Број на привре-
мената дозвола чија важност пре-
станала 781 од 25 декември 1954. 
Објавено под ред. бр. 47 од Списо-
кот на хемиските средства за за -
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/55); 
произведува N. V. Philips-Roxane, 
А мстердам. Застапник „Филипс" 
— техничко претставништво за 

ФНРЈ — Белград. Бро ј на привре-
мената дозвола чија важност пре-
станала 782 од 25 декември 1954. 
Објавено под ред. бр. 48 од Списо-
кот на хемиските средства за з а -
штита на растенијата ва кои е из -
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ" , 

9/55); 
произведува N. V. Philips-Roxane, 
Амстердам. Застапник „Филипс" 
— техничко претставништво за 
Ф Н Р Ј —- Белград. Број на привре-
мената дозвола чија важност пре-
станала 47 од 22 февруари 1955, 
Објавено под ред. бр. 49 од Спи-
сокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 9/55); 

19) Duphar Ѕа- произведува N. V. Philips-Roxane, 
atgutbeizmit-Амстердам. Застапник „Филипс" 
tel-trocken — техничко претставништво за 
DX 2111 Ф Н Р Ј — Белград. Број на привре-

мената дозвола чија важност пре-
станала ЗИ од 22 февруари 1955. 
Објавено под ред. бр. 50 од Списо-
кот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/55); 

20) Duphar ИСА произведува N. V. Philips-Roxane, 
Амстердам. Застапник „Филипс" 
— техничко претставништво за 
Ф Н Р Ј — Белград. Број на привре-
мената дозвола чија важност пре-
станала 766 од 25 декември 1954. 
Објавено под ред. бр. 51 од Спи-
сокот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 9/55); 

21) Duphar 2, 4, произведува N. V. Philips-Roxane, 
б-Т М. О. Амстердам. Застапник „Филипс" 
AG-40-DX — техничко претставништво за 
3304 Ф Н Р Ј — Белград. Број на привре-

мената дозвола чија важност пре-
станала 133 од 14 јануари 1957. 
Објавено под ред. бр. 38 од Списо-
кот на хемиските средства за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/57); 

22) Duphar 2, 4, произведува N. V. Philips-Roxane, 
0ЈГ Miedh51 Амстердам. Застапник „Филипс" 
B-40-DXN — техничко претставништво за 
3301 Ф Н Р Ј — Белград. Број на привре-

мената дозвола чија важност пре-
станала 980/56 од 14 јануари 1957. 
Објавено под ред. бр. 39 од Списо-
кот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/57); 
произведува „Вауег" А. G. — Le-
verkusen. Застапник Коним — Љ у -
бљана — деловна единица „Ѕапо-

. Pha rma" — Загреб, порано „Гене-
ралкомерц" — Загреб. Број на 
привремената дозвола чија ва -
жност престанала 1895 од 8 де-
кември 1955. Објавено под ред. бр. 
i27 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
<^НРЈ", бр. 8/56); 

$4) Fernlmine произведува Plant Protection Ltd., 
Лондон. Застапник „Интерекспорт" 
— Белград. Бро ј на привремената 
дозвола чија важност престанала 
157 од 8 декември 1955. Објавено 
под ред. бр. 28 од Списокот на хе-
миските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена до-

* звола за пуштање во промет на те-
риторијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр." 8/56): 

25) Fosferno 20 произведува Plant Protection Ltd., 
Лондон. Застапник „Интерекспорт" 
— Белград. Број на привремената 
дозвола чија важност престанала 

23) Е-606 Forte 
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346 од 31 декември 1954. Објавено 
под ред. бр. 52 од Списокот на хе-
миските средства за заштита на 
растенијата за кби е издадена до-

. звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ ', бр. 9/55); 

28) Fosferno 50 произведува Plant Protection Ltd,, 
Лондон. Застапник „Интерекспорт" 
— Белград. Бро ј на привремената 

' дозвола чија важност престанала 
462 од 29 февруари 1956. Објавено 
под ред. бр. 18 од Списокот на 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/56); 

27) Hedanal произведува „Вауег" А. G. — Le-
»М« течен verkusen. Застапник Коним — Љ у -

бљана, деловна единица „Ѕапо-
Pharma" — Загреб, порано „Гене-
ралкомерц" — Загреб. Број на 
привремената дозвола чија ва -
жност престанала 677 од 22 март 
1956. Објавено под ред. бр. 19 од 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за . пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/56); 

28) Intoks произведува Sandoz А. G. Базел. 
8-прав Застапник „Велебит" — Загреб. 

Број на привремената дозвола чи-
ја важност престанала 1032 од 13 
јули 1955. Објавено под ред. бр. 
17 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 37/55); 

29) Intoks 8 — произведува Sandoz А. G. Базел, 
течен Застапник „Велебит" — Загреб. 

Број на привремената дозвола чи-
ја важност престанала 463 од 29 
февруари 1956. Објавено под ред. 
бр. 21 од Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територија-
та на Југославија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/56); 

30) Karathane произведува Rohm & Haas, U. Ѕ. А. 
Застапник „Филипс" — техничко 
претставништво за ФНРЈ — Бел-
град. Број на привремената дозво-
ла чија важност престанала 379 од 
2 февруари 1957. Објавено^ под ред. 
бр. 43 од Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/57); 

31) Liro-mala- произведува G. Ligtermoet und 
thion 25°/о Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа" 

порано „Југостандард" — Белград. 
Број на привремената дозвола 
чија важност престанала 555 од 10 
март 1956. Објавено под ред. бр. 22 
од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен чист на 
ФНРЈ", бр. 33/56); 

32) Liro-Mala- произведува Q. Ligtermoet und 
thion 50% Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа44 

ликвиден i » >чо ч Тугостандард" — Белград. 
Број на привремената дозвола 
чија важност престанала 557 пд 
10 март 1956. Објавено под ред. бр. 
23 од .Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/56); 

33) Lironox пооизведува G. Ligtermoet und 
МСРА лик- Zoon, Rotterdam. Застапник „Алфа" 
виден порт чо „Југостандард" — Белград. 

Број на привремената дозвола 
чија важност престанала 1564 од 
29 октомври 1955. Објавено под 
ред. бр. 30 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на ра-
стенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија (Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 8/56): 

34) Unothlon произведува G. Ligtermoet und 
40°/о ли- Zoon, Ротердам. Застапник „Алфа" 
квиден порано „Југостандард" — Белград. 

Број на привремената дозвола чија 
важност престанала 2022 од 19 де-
кември 1955, Објавено под ред. бр. 
31 од Списокот на хемиските сред-

4 ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 8/56): 

35) Lirotan, пооизведува G. Ligtermoet und 
средство за 7ооп, Ротердам. Застапник „Алсђа" 
прскање порано „Југостандард" — Белград. 

Боој на привремената дозвола чита 
важност престанала 556 од 10 март 
1956. Објавено под ред. бр. 24 од 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-1 

славија ( „ С л у ж е н лист на ФНРЈ", 
бр. ЗЗЛТО; 

36) »М-52« во произведува Schering А. G. — Вег-
прав lin-West. Застапник „Машиноко-

мерц" — Белград. Број на привре-
мената дозвола чија важност пре-
станала 3330 од 31 декември 1957. 
Објавено под ред бр. 23 од Списо-
кот на хемиските средства за за -
штита на растегната за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/58); 

37) Na-Ta . произведува Farbwerke Hoechst А« 
G. Frankfur t /Main. Застапник „Ју-
гохемија" — Белград. Број на при-
времената д о д о л а чија важност 
престанала 465 од 29 февруари 
1956. Објавено под ред бр. 26 од 
Списокот "на хемиските средства 
за заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр, 33/56).; 

38) Netzschwe- произведува Badische Anilin & Soda 
fe l -kumu- Fabrik, Ludwigshafen. Застапник 
lus 95 „Chemcolor" — Загреб. Број на при-

времената дозвола чија важност 
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89) Orthocide 50 

40) Perfektan-
Streukon-
zentrat 

41) Phepoxylene 
plus 

42) „Riedel 
malathion" 

43) Solfo 
colloidale 
Montecatini 
(колоидален 
сумпор 
Montecatini) 

'44) Sufran-
JsTetzschwefel 

престанала 623 од 10 декември 1955, 
Објавено под ред. бр. 32 од Списот 
кот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/56); 

произведува California Ѕргау-
Chemicol Corporation. Застапник 
„Алфа" порано „Југостандард" — 
Белград. Број на привремената до-
звола чија важност престанала 
484 од 3 март 1956. Објавено под 
ред. бр. 27 од Списокот на хеми-
ските средства за заштита на ра-
стенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНЃ»Ј", бр. 33/56); 

произведува Badische Anilin & Soda 
Fabrik, Ludwigshafen. Застапник 
„Chemcolor"—Загреб. Број на при-
времената дозвола чија важност 
престанала 322 од 19 декември 1955. 
Објавено под ред. бр. 33 од Списо-
кот на хемиските средства за за-
штита на растенијата за кои е из-
дадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/56); 

произведува Pest Control Ltd., 
Bourn-Cambridge. Застапник „Фи-
липс" — техничко претставништво 
за ФНРЈ — Белград. Број на при-
времената дозвола чија важност 
престанала 758 од 31 декември 
1954. Објавено под ред. бр. 53 од 
Списокот на хемиските средства за 
заштита на растенијата за кои е 
издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Слзтжбен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/55); 

произведува Eiedel de Haen, Seelze 
bei Hannover. Застапник „Com-
merce" — Љубљана. Број на при* -
времената дозвола чија важност 
престанала 554 од 10 март 1956. О-
бјавено под ред. бр. 28 од Списокот 
на хемиските средства за зашти-
та на растенијата за кои е издаде-
на дозвола за пуштање во промет 
на територијата на Југославија 
(„Службен лист на ФНРЈ", 33/56); 

произведува Montecatini — Мила-
но. Застапник „Merkantile" — З а -
греб. Број на привремената дозво-
ла чија важност престанала 60 од 
15 јануари 1955. Објавено под ред. 
бр. 54 од Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 

"лист на ФНРЈ", бр. 9/55); 

произведува С. F. Spiess & Sohn, 
Kleinkarlbach/RHPF, Pflanzenschutz 
— G. m. b. H. — Hamburg. Застап-
ник „Кемија — Импекс" — Љуб-
љана. Број на привремената до-
звола чија важност престанала 1033 
од 13 јули 1955. Објавено под ред. 

45) Super-
i 'arsol . 

46) ТАВР 38 
концентра-
ција 1:1,5 

47) Terra 
Sytam 

48) Thiovit 

49) U-46 
M/Fluid 

бр. 18 од Списокот на хемиските 
средства за заштита на растенија-
та за кои е издадена дозвола за 
пуштање во промет на територи-
јата на Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/55); 

произведува Chem. Werke Albert 
WJ esbaden-Biebrich. Застапник 
„Агропрогрес" — Љубљана. Број 
на привремената дозвола чија ва-
жност престанала 827 од 23 ф е -
вруари 1955. Објавено под ред. бр. 
55 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/55); 

произведува Pest Control Ltd., 
Bourn-Cambridge. Застапник „Фи-
липс" — техничко претставништво 
за Ф Н Р Ј — Белград. Број на при-
времената дозвола чија важност 
престанала 2970 од 25 декември 
1956. Објавено под ред. бр. 45 од 
Списокот на хемиските средства 

заштита на растенијата за кои 
е издадена дозвола за пуштање во 
промет на територијата на Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/57); 

произведува Murphy Chemical 
Company Ltd., Wheathampstead, 
Herts. Застапник Commerce — 
Љубљана. Број на привремената 
дозвола чија важност престанала 
292 од 26 март 1956. Објавено под 
ред. бр. 30 од Списокот на хеми- _ 
ските средства за заштита на ра-
стенијата за кои" е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/56); 

произведува Sandoz А. G. Basel. 
Застапник „Велебит" — Загреб. 
Број на привремената дозвола чија 
важност престанала 776 од 29 де-
кември 1954. Објавено под ред. бр. 
56 од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија (..Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/55); 

пооизведува Badische Anilin & Soda 
Fabrik, Лудвигсхафен. Застапник 
„Chemcolor" — Загреб. Број на 
привремената дозвола чија ва-
жност престанала 325 од 13 октом-
ври 1955. Објавено под ред. бр. 34 
од Списокот на хемиските сред-
ства за заштита на растенијата за 
кои е издадена дозвола за пушта-
ње во промет на територијата на 
Југославија (..Службен лист на 
^ F P J " , бр. 8WV 

Бр. 02/3—1780/1 
26 јули 1958 година 

Белград 
1 ор 

на Сојузната управа за заштита на 
растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић, е. p. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за слу-
жбениците на трговските комори од областа на 
внатрешната трговија, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/58, се п о т п а д н а л е долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 
ТРГОВСКИТЕ КОМОРИ ОД ОБЛАСТА НА ВНА-

ТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 
Бо членот 8 став 2 под а) точка 1 во третиот 

ред зад зборовите: „Нови Сад," да се додадат изо-
ставените зборови: „Ниш, Осиек;". 

Од Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија, Белград, 17 јули 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за ме-
сечните паушални износи на придонесот од личниот 
доход на определени категории работници, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр 26/58, се потгсрад-
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА МЕСЕЧНИТЕ ПАУШАЛНИ 
ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТ ОД ЛИЧНИОТ ДО-
ХОД НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГООРИИ РАБОТ-

НИЦИ 

Во точката 9 во третиот ред озгора наместо 
зборовите: „1 мај 1958 година" треба да се стават 
зборовите: „1 јули 1958 година". 

Од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, 9 јули 1958 година, Белград, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за изда-
тоците за службени патувања, за работа на терен 
и за одвоен живот од фамилијата што на стопан-
ските организации им се признаваат како матери-
јални трошоци, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/58, се п о т п а д н а л е делу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУ-
ЖБЕНИ ПАТУВАЊА, ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН 
И ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ 
ПРИЗНАВААТ КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Во точката 8 во 7 и 9 ред, во точката 12 во 6 
ред и во точката 16 во последниот став во 4 ред 
место зборовите; „точката 2" треба да стои: „то-
чката 3". 

р о точката 10 став 1 воЧпестиот ред место збо-
рот: „Динари" треба да стои: „Динари дневно". 

Во точката 23 во 1 и 2 ред место зборовите: 
„точ 18, 19 и 21" треба да стои: „точ. 20—22" 

Од сојузниот Дпжпгр-т секнеа^мтрт за работите 
на финансиите, Белград, 9 јули 1958 година. 

По извршеното спавиување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Решението за кате-
горисање на работните места во стопанските прет-
пријатија на Заедницата на стопанските претприја-
тија на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58, 
се п о т п а д н а л а долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РА-
БОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА НА ЗАЕДНИЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПО-

ШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 

Во точката 1 под наслов „ Ш— Категорија на 
работните места" во одделот а) под 5) меѓу звањето 
„техничар" и звањето „секретар на птт—аутогаража 
од И ред" треба да стои звањето „секретар на птт-
аутогаража од I ред". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, Белград, 26 јули 1958 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 2 од Уредбата • за осни-

вање Југословенска национална комисија за Ор-
ганизацијата на Обединетите нации за просвета, 
наука и култура (УНЕСКО) — („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/53), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е III F Н И F 
ЗА НОВИОТ СОСТАВ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА УНЕСКО 

Се менува досегашниот осостав на Југословен-
ската национална комисија за УНЕСКО, така што 
во комисијата се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
1) Ристиќ Марко, книжевник; 

за генерален секретар: 
2) Матиќ Милован, советник во Секретаријатот 

на Сојузниот извршен совет за просвета и култура; 

за членови: 
3) Благојевиќ др Борислав, ректор на Белград-

скиот универзитет, 
4) Брилеј др Јоже, помошник државен секре-

тар за надворешни работи, со звање амбасадор 
5) Бу јас др Зоран, професор на универзитетот, 
6) Чадовека Лилјана, советник во Секретарија-

тот на Сојузниот изношен совет за просвета и кул-
тура, 

7) Давидовиќ Радивоје, професор на Универзи-
тетот во Белград, 

8) Фрол Иво, помошник секретар на Сојузниот 
И З В Р Т Е Н совет за просвета и култура, 

9) Горичар др Јоже, професор на универзи-1 

тетпт, 
10) Конески Блаже, професор на универзитетот, 
11) Мариновиќ Јован, директор на „ТАНЈУГ". 
12) Митровиќ Митра, директор на Сојузниот за -

вод за проучување на школските и просветните 
прашања, 
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,3) Николиќ Миша, секретар на Советот на 
културно-просветните сојузи на Југославија, 

14) Осолник Богдан, секретар на Сојузниот из-
вршен совет за информации, 

15) Перовиќ Лепа, државен советник во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура. 

јб) Поповиќ Душан, секретар на Комисијата за 
културни врски со странство, 

17 > Стамболић Вукашин, член на ЦК Народна 
мл;;г -на на Југославија, 

} ') Станковиќ др Синиша, претседател на Ака-
дем; киот совет на ФНРЈ * 

19) Становник Јанез, директор на Институтот за 
»ш; народна политика и стопанство, 

20) Видмар Јосип, книжевник, 
21) Вил фан Марија, секретар на Комисијата за 

меѓународни врски на ССРНЈ, 
22) Вучиниќ Драго, досегашен амбасадор на 

ФНРЈ во Турпија, 
23) Жанко др Милош, претседател на Советот 

за просвета на Н Р Хрватска. 

Б. бр. 50 
11 јули 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз основа на точката 4 од Решението за Ин-
ститутот за млекарство како установа со самостојно 
финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр, 6/55), 
во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 

ОДБОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА МЛЕКАРСТВО 

I. За членови на Управниот одбор на Институ-
тот за млекарство се именуваат, и тоа: 

1) Пејиќ инж. Обрен, професор на Земјоделскиот 
факултет во Земун, 

2) ѓорѓевиќ Михаило, директор на Градското 
мле арство од Белград, 

3) Павловиќ Васа, помошник директор на Сел-
ског топанскиот комбинат „Белград", 

4) Габлер Фрањо, директор на Загрепската мле-
кара, 

5) Ба јец инж. Виктор, директор на Љубљанската 
млекара, 

6) Л а т и ќ инж. Антон, директор на Млекарската 
школа од Крањ, 

7) Митровиќ др Милан, сојузен санитарен ин-
спектор за хигиената на исхраната од Белград, 

8) Обрадовиќ инж. Боривоје, советник на Ин-
стиктот за млекарство од Белград. 

II. Директорот на Институтот е член на Управ-
ниот одбор по својот положај (точка 4 став 2 од 
Решението за Институтот за млекарство како уста-
нова со самостојно финансирање). 

Ш. Досегашните членови на Управниот одбор 
на Институтот за млекарство се разрешуваат од дол-
жност 

Б. бр. 49 
11 јули 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Срби-
је" во бројот 25 од 14 јуни 1958 година објавува: 

Одлука за рамките за утврдување положајните 
плати на службениците на републичките органи и 
на службениците во судовите во Народна Републи-
ка Србија; 

Одлука за одредување најразвиените-»околим и 
општини на територијата на Народна Република 
Србија и за најголемите положајне плати на се-
кретари на одделни народни одбори на општините; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за обновување на Заводот за унапредување на 
школството како установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за измена на Решението за основува-
ње на Реонската секција за заштита на земјиштата 
од ерозија и за уредување на пороите во Владичин 
Хан како установа о самостојно финансирање; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за обновување на реонски секции за заштита на 
земјиштата од ерозија и за уредување на короите 
во Ниш, Књажевац и Краљево как« установи со 
самостојно финансирање; 

Правилник за општите, стручните и технички-
те услови за организирање и работа на летували-
штата за деца и младина. 

Во бројот 26 од 21 јуни 1958 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Извр-

шниот совет на Народното собрание на НР Србија; 
Одлука за исправка на границите на општини-

те Драчић и Ранковиќ, околија Ваљево, и на оп-
штините Косјерић и Јежевица, околија Титово 
Ужице; 

Решение за основување Центар за ревматизам; 
Решение за определување на повисоката норма 

на придонес според који бироите за посредување 
на трудот на град Белград и околиите Заечар и 
Светозарево ќе го уплатуваат придонесот во ре-
публичките дополнителни средства во 1958 година; 

Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за признавање на стручните испити на работници-
те запослени во угостителските претпријатија и 
дуќани; 

Исправка на Одлуката за утвпдгвгње на 
скриените 0 а пропишување на општинскиот 
данок на промет. 
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НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новина-, службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, то бројот 23 од 12 јуни 1958 го-
дина објавуваат: 

Одлука за овлаастувње на одделни секретари-
ј а т на Извршниот совет на Соборот да донесуваат 
правилници за својата внатрешна организација; 

Наредба за условите за запишување на учени-
ци во први клас на стручните училишта во учеб-
ната 1958'59 година. 

Во бројот 24 од 19 јуни 1958 година објавуваат: 
Наредба за определување на трошоците на 

прометот на големо за пченка, пченкарно брашно, 
јачмен (освен пиварскиот), зоб и крупица; 

Наредба за определување на трошоците на 
прометот на големо на храна за добиток од инду-
стриско потекло;. 

Пресметка на приходите и расходите на Заво-
дот за социјално осигурување на НР Хрватска за 
1958 година; 

Одлука за претсметката и за програмата на 
фондот Ѕа превентивна здравствена заштитата за 
1938 година: 

Решение за основување на Пазаришна управа 
на општината Максими^ во Загреб како установа 
со самостојно финансирање; 

Исправка на Уредбата за привремената помош 
на воените инвалиди од војните бивши припадни-
ци на италијанската војска. 

Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ", излезе од печаит 

Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 31 

„ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
ПРАВИЛНИКА О ОЦЕЊИВАЊУ ТЕЛЕСНЕ И 
ДУШЕВНЕ СПОСОБНОСТИ ЛЕТАЧКОГ ОСОБЉА 

У ЦИВИЛНОМ ВАЗДУХОПЛОВСТВУ« 
(пречистен текст) 

Изданието је дадено во латиница. 
Цена 30 динари. 
Порачки прима Комерцијалното одделение на 

„Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина 
Марка бр. 9. Жиро сметка 101—11. 

1—30 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

602 Уредба за организацијата на Државниот 
секретаријат за работите на народната 
одбрана — — — — — т—т — — 829 

603 Уредба за заедничкото вложување на о-
сновни и обртни средства на стопанските 
организации — — — — — — — — 833 

604 Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за материјалното и финансиското ра -
ботење во Југословенската народна армија 833 

— — — — 837 

— — 838 

605. Наредба за одобрување краткорочни Kt 
дити на народните републики, автономни-
те единици, околиите и општините за по-
кривање на ж буџетските расходи поради 
нерамномерно притрчување на преходита 
на буџетите — — — — — — — — 

606. Наредба за обезбедување обртни средства 
на установите со самостојно финансирање 

607. Наредба за уплатата на разликата во да-
нокот на промет на сѕл 

608. Наредба за условите и начинот на одобру-
вање заеми без конкурс од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за изградба 
на кошеви за пченка — — 

609. Нагодба за измени и дополненија на На-
редбата за коефициентите за пресметува-
ње на разликата во цените при ИЗЕОЗОТ И 
увозот на определени производи и услуги 

610. Наредба за дополнение на Наредбата за 
регулирање извозот на определени про-
изводи — — — — — — —' — — 

611. Решение за забрана на внесувањето и ра-
стурањето на списанието „Пари Мач" — 

612. Наредба за постапката за утврдување на 
минималните лични доходи на работни-
ците на селскостопанските организации — 

613. Наредба за личните доходи на работни-
ците запослени во погоните на стопански 
организации што изведуваат инвестици-
они работи во странство — — -г- — 

614. Наредба за додатоците за работа во филм-
ски екипи на претпријатијата за снимање 
на филмови и на претпријатијата за те-
хничка изработка PI обработка на филмови 
што се признаваат како материјални тро-
шоци — — — — 

615. Решение за определување продажните 
цени на новите видови цигариња и цигари 

616. Упатство за дополнение на Упатството за 
пропишување лекови на осигурените лица 

617. Договор за највисоките цени на инду-
стриските растенија и за подрачјата на 
кои овластените стопански организации 
ќе контрахираат, откупуваат или набаву-
ваат индустриски растенија во 1959 година 

618. Договор за највисоките цени по кои сто-
панските организации ќе купуваат свежа 
слива, сува слива и ракија од сливи во 
1958/59 година — — — — — — 

619. Список на хемиските средства за заштита 
на растенијата за кои е издадена привре-
мена дозвола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија, а чија ва-
жност е престаната — — — — , 

Исправка на Правилникот за службениците 
на трговските комори од областа на вна-
трешната трговија — 

Исправка на Наредбата за месечните паушал-
ни износи на придонесот од личниот до-
ход на определени категории работници 

Исправка на Наредбата за издатоците за слу-
жбени патувања, за работа на терен и за 
одвоен живот од фамилијата што на сто-

\ ланските организации им се признаваат 
v како материјални трошоци 

Исправка на Решението за категорисање на 
работните места во стопанските претпри-

у ' јатија на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони 

трана 

835 

837 

838 

839 

839 

839 

842 

— — — 843 

843 

843 

844 

845 

— 843 

— — — 850 

850 

— 850 

- 850 
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