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nr. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во вр-< 
ска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот за-
кон и членот 23 став 3 од Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
ВО ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

1. Се отвора Пратеништво на Федеративна На-
родна Република Југославија во Германската Демо-
кратска Република. 

2. Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти 'ќе преземе мерки потребни за извршување на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 50 

14 февруари 1958 година 
Белград 

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

116. 

f Врз основа на членот 79 став 1 точ. 1 и 6, во 
врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот 
закон и членот 23 став^Д во врска со членот 6 став 
2 од Уредбата за организацијата и работата на Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВОТО НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-

ВИЈА ВО ХОЛАНДИЈА НА СТЕПЕН НА 
АМБАСАДА 

1. Пратеништвото на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во Холандија се подига на 
степен амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 319 

2 октомври 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р4 

411. 
Врз основа на членот 13 став 2 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојузниот Др-

жавен секретаријат за работи на финансиите из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТРОШОЦИТЕ НА РАБОТЕЊЕТО НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Како трошоци на работењето на стопанските 

организации во смисла на членот 13 став 2 од За-
конот за придонесот од доходот на стопанските ор-, 
ганизации, покрај материјалните трошоци, амор-, 
тизацијата на вредноста на основните средства, ин-
тересот н а ф о н д о т на основните средства, интере-
сот на фондот на обртните средства и земј арената, 
се сметаат и: 

1) придонесот за образование не кадрите во сто-
панството — во износите определени со посебни со-
јузни прописи; 

2) придонесите за сојузните комори и други ко-
мори, како и придонесите за стручните здруженија 
и за заедниците на стопанските организации. Нај -
високите износи на овие придонеси што се призна-
ваат како трошоци на работењето се определуваат 
со посебна наредба на сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите; 

3) придонесот (котизацијата) што им го плаќаат 
на задружните основни сојузи општите и специја.-
.лизиравите земјоделски задруги и деловните сојуза 
— до износот што ќе го определи собранието на 
задружниот сојуз, а најмногу до износот што -ќе 
го определи сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите по предлог од Главниот задру-« 
жен сојуз на ФНРЈ; 

4) придонесот на претпријатијата во состав на 
Заедницата на Југословенските железници на по--' 
кривењана расходите на дирекциите и на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници а к и 
ред членот 67 од Уредбата за организацијата, по-
одувањето и управувањето со Југословенските же-
лезници (.,Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), и тоа 
нат многу .до износот што ќе го определи Управниот 
одбор на Генералната дирекција на Југословенски-
те железници со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите; 

5) придонесат за покритие на расходите на Ге-
нералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните и на посебните седници во смисла на 
членот 90 од Уредбата з*а организацијата, иселува-
њето и управувањето со Југословенските поштг*,-
телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/53), и тоа најмногу до износот што ќе го опре-
дели Управниот обдор на Генералната дирекција 
на поштите, телеграфите и телефонрхте со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работу 
на финансиите; . 

6) придонесот за социјално осигурување над 
нормата на вкупниот придонес определена со соју-
зни прописи (дополнителен придонес), како и при-
донесот за социјално осигурување што стопанските 
организации се должни да го плаќаат поради по-
растот и траењето на болувањето поради недоста-* 
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точно спроведените здравствени и технички мерки 
(додаток на придонесот). 

IL Оваа наредба влегува 90 сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година како деи на 
почетокот на применувањето на Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

Бр. 12-4691/1 
28 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар за ра-

боти на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

l i t . 
Врз основа на членот 77 став 5 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", dp. 54/57), сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ ШТО ЈА ПЛАЌААТ АМОРТИЗАЦИ-

ЈАТА ВО ТРИМЕСЕЧНИ ИЗНОСИ 
1. Стопански организации што ќе ја уплатуваат 

амортизацијата во тримесечни износи во смисла на 
членот 77 став 5 од Законот за средствата на стопан-
ските организации се стопанските организации од 
областа на трговијата, угостителството и занаетчи-
ството и комуналните стопански организации чија 
амортизација за јануари односно за, првиот месец 
на работењето во текуштата година не изнесува по-
веќе од 20.000 динари. 

Стопанските организации што ги извршуваат 
ебр1 ":ките спрема општествената заедница во пау-
шален износ, освен комуналните стопански орга-
низации тео не се опфатени во претходниот став, 
амортизацијата ја уплатуваат во тримесечни износи, 
без оглед та нејзината височина. 

Уплатувањето на амортизацијата во смисла на 
претходните ставови се врши најдоцна до 25-иот ден 
ва наредниот месец по истекот на тримесечј ето за 
кое се врши уплатата. 

2. При пресметувањето на е тесан ата аморти-
зација за одделни, тримесечја, стопанските органи-
зации од точката 1 на оваа наредба ќе ги земаат 
предвид и промените во состојбата на основните 
средства настанати во текот на тримесечје™, приме-
нувајќи ги притоа одредбите од членот 78 на Законот 
за средствата на стопанските организации. 

Ако е поради промените настанати во текот на 
.Тодѕлната амортизацијата зголемена на месечен износ 
над 20.000 динари, стопанската организација до кра-
јот на односната година ќе ја плаќа амортизацијата 
на начинот определен со оваа наредба. 

Стопанската организација чија амортизација во 
текот на годината е намалена на месечен износ кој 
ве надминува 20.000 динари може де ги применува 
одредбите од оваа наредба од првото наредно три-
месечје по истекот на тримесечје!^ во кое е испол-
нет тој услов. 

3. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
плаќање на ©амортизацијата во тримесечни износи 
од страна на стопанските организации од областа 
на трговијата, угостителството и занаетчиството 
(„Службени лист на ФНРЈ", бр. 30/57). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 195в година, како ден на 
Почетокот на применувањето на Законот за сред-
ствата на стопанските организации. 

Бр. 12-4248/1 
22 февруари 1968 година 

Белград 
Државен секретар заг ра-

боти на финансиите, 
Авдо Xyrtid, е. р. 

119. 
Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр.. 52/57), во врска со 
членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/57) и членот 227 од Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
сојузниот Државен секретаријат зе работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ИЗВРШЕНИ НА ЛИЦА ВО 
РАБОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Како материјални трошоци на стопанските 

организации се признаваат, под условите и во изно-
сите што се определени со оваа наредба, следните 
издатоци извршени на лица во постојан или при-
времен работен однос или во корист на тие лица: 

1) дневниците и трошоците за превоз за слу-
жбени патувања и преместувања, селидбените тро-
шоци во случај »а преместување или преселување 
на пензиониран работник и на неговата фамилија 
или на фамилијата на умрен работник до изно-
сот и под условите што се определени со прописите 
донесени според одредбите од членот 227 став 1 од 
Законот за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57), ако со посебни прописи не бидат 
определени поголеми или помали износи што се 
признаваат како материјални трошоци; 

2) теренските додатоци и надоместоците за од-
воен живот од фамилијата, до износот и под усло-
вите што се определени со прописите донесени спо-
ред одредбите од членот 227 став 1 на Законот за 
работните односи, ако со посебни прописи не бидат 
определени поголеми или помали износи што се при-
знаваат како материјални трошоци; 

3) Издатоците за заштитна облека и обувки и 
за други заштитни средства што работниците врз 
основа на посебните прописи за хигиенско-технич-
ката заштита ги употребуваат при работата заради 
зе штита од повреди и од професионални болести, 
како и издатоците за посебни работни облеки и 
обувки на лицата кои во производството и проме-
тот на прехранбени продукти доаѓаат во .непосре-
ден допир со прехранбените продукти. Овие изда-
тоци се признаваат како материјални трошоци спо-
ред прописите за производството и прометот на 
прехранбени продукти; 

4) издатоците за службени и работни облеки 
и обувки на персоналот од следните стопански ор-
ганизации, и тоа: 

а) за службени и работни облеки на извршниот 
персонал во стопанските организации на речниот 
и воздушниот сообраќај, како и за службени и ра-
ботни облеки на персоналот укрцан на поморски 
бродови и на технички пловни објекти на стопан-
ските организапии на поморското стопанство и 
сообраќај. Овие издатоци се признаваат како ма-
теријални трошоци врз основа на посебна одлука 
од работничкиот совет односно од надлежниот орган 
на управувањето на стопанската организација, со 
која се согласил сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите со претходно мислење од 
Секретаријатот за сообраќај и врски на Сојузниот 
извршен совет; 

б) за службени облеки на извршниот персонал 
на железничките транспортни претпријатија, на 
претпријатијата на колите за спиење и ручање, на 
претпријатијата за одржување на пруги и на дру-
гите претпријатија што со свои индустриски желе-
зници' превезуваат патници и стоки во јавниот соо-
браќај. Овие издатоци се признаваат како Матери-
јални трошоци шг посебна одлука од Управниот 
одбор на Генералната дирекција на Југословенски-
те железници односно од работничкиот совет на 
стопанската организација што-превезува патници и 
стоки во јавниот сообраќајно која се согласил со-
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јузниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите со претходно мислење од Секретаријатот за 
сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет; 

в) за службени облеки на извршниот персонал 
на претпријатијата на јавниот патнички меѓуград-
ски сообраќај. Овие издатоци се признаваат како 
материјални трошоци Брз основа на посебна од-
лука од работничкиот совет на стопанската органи-
зација, со која се согласил републичкиот државен 
секретаријат за работи на финансиите; 

г) за службени и работни облеки на персоналот 
на комуналните претпријатија и дуќани. Овие изда-
тоци се признаваат како материјални трошоци врз 
основа на посебна одлука од работничкиот совет 
односно од надлежниот орган на управувањето на 
претпријатието, со која се согласил советот надле-
жен за работите на финансиите на општинскиот на-
роден одбор, а во градовите поделени на општини 
— советот надлежен за работите на финансиите на 
градскиот собор, односно на околискиот народен од-
бор каде нема градски собор; 

д) за службени облеки и обукви на извршниот 
персонал на претпријатијата во состав на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. Овие издатоци 
се признаваат како материјални' трошоци врз осно-
ва на посебна одлука од Управниот одбор на Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и теле-
фоните, со која се согласил сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите со претходно 
мислење од Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет; 

ѓ) за службени облеки на извршниот персонал 
што се грижи за безбедноста на имотот на стопан-
ската организација. Овие издатоци се признаваат 
како материјални трошоци врз основа на правилата 
на стопанската организација; 

е) за службени облеки на работниците од ^дру-
гите стопански организации, ако со прописи од Со-
јузниот извршен совет или од други сојузни или 
републички органи донесени во согласност со со-
јузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите е определена* обврската за носење службе-
на облека при вршењето на службата; 

ж) за, работни облеки на постојаните противно- . 
жарници во стопанските организации во кои про-
тивпожарната служба е организирана како посебна 
постојана противпожарна служба. 

Работничкиот совет односно оршниот на упра-
вувањето на стопанската организација од одредбата 
род 4 на оваа точка може, со согласност од финан-
сискиот орган надлежен за давање согласност во 
смисла на опоменатата одредба од оваа точка, да 
одобри место давање работна односно службена 
облека и сбукви да му се исплати на извршниот 
персонал на • таа организација соодветен износ во 
готово на име надоместок за набавка односно за 
задолжително носење на службена или работна 

.облека односно обувки; 
5) издатоците за зајакната исхрана на нурка-

чите и за храна и пијалок на персоналот укрцан 
на поморски бродови и на технички пловни објекти; 
хранарина та на укрцаниот персонал на стопанските 
организации на речниот сообраќај и издатоците за 
храна и топли напитки на извршниот персонал 
на претпријатијата во состав на Заедницата на Ју-
гословенските железници што работи на расчи-
стување на пруги потем елементарни непогоди 
и несреќи; 

6) издатоците за превоз на работниците на ра-
бота и од работа, над износот од 600 динари ме-
сечно по еден работник што се превезува, ако сто-
панската организација не одлучи самите работници 
да ги поднесуваат делимично или во целост овие 
издатоци; 

надоместокот наместо личен доход според 
тарифниот став за првите 7 дена неспособност за 

. работа поради болест ш ш ловрета т а работниците; 
8) платите на странсжите работници врз основа 

на меѓународни спогодби за размена, според цо-* 
оебии проодиш: ИГРО, ед сфглашЈос^ q<) Др« 

жавен секретаријат за работи 'на финансиите, ги-
донесува Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, како и делот на издатоците на стран-
ските новинари во случај на размена, што го -пре-
минува износот на личниот доход според тарифни-
от став ша домашниот новинар со кој е извршена 
замената; 

9) разликата меѓу личниот доход што го при-
маат додека се со служба во странство и личниот 
доход што би го имале според тарифниот став да се 
со служба во земјата — новинарите и другите лица 
запослени во странство кај деловните единици на 
југословенските стопански организации, како и ли-
цата што по работа на тие организации се упатени 
на работа во странство; 

10) надоместоците за работа во привремен ра-
ботен однос во смисла на одредбите од чл. 159—164 
од Законот за работните односи; 

11) авторските хонорари на постојаните и повре-
мените надворешни соработници за ракописите и 
за другите авторски дела објавени во весници, спи-
санија и во други публикации, како и другите ав-
торски хонорари, освен авторските хонорари за 
ракописите објавени ^о весници, списанија и во 
други публикации на други редакции во рамките 
на новинско-издавачкото претпријатие со кое одно-
сните соработници се во работен однос; 

12) износот на странската валута што го прима 
укрцаниот персонал на речниот и поморскиот соо-
браќај за време на престојувањето »а пловниот 
објект надвор од границите на Југославија односно 
надвор од прибрежното море на ФНРЈ, како и из-
носот на странската валута што го п£шма лини-
скиот персонал на речниот сообраќај стациониран 
во * странство, и тоа до височината определена со 
прописите донесени според членот 34 од Законот 
за придонесот за буџетите од личниот доход »а ра-
ботниците, како и надоместокот во височина на 
двомесечниот личен доход според тарифните ста-
вови на членовите на посадата на брод што претр-
пел бродолом — во стопанските организации на 
поморското стопанство и на речниот сообраќај; 

13) надоместоците на личните доходи исплатени 
на лицата што стручно се оспособуваат или се усо-
вршуваат во земјата за потребите на железничките 
транспортни претпријатија или на претпријатијата 
на поштенско-телеграфско-телефонскиот сообраќај; 
личните и материјалните издатоци за курсевите на 
кси се врши приготвување и стручно оспособување 
и усовршување на кадрите за потребите на Југо-
словенските жележници или на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони. Вкупниот износ на 
овие издатоци го определува Управниот одбор на 
Генералната дирекција на Југословенските железни-
ци односно Управниот одбор на Генералната ди-
рекција на поштите, телеграфите и телефоните, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите; 

14) премиите за колективни и лични осигуру-
вања од последици на несреќни случаи на лицата 
што работат во претпријатијата за производство на 
муниција, експлозив и барут, како и премиите за 
осигурување од последици на несреќни случаи на 
пробни пилоти и пробни падобранци во претприја-
тијата за производство на авиони и падобрани. Нај -
високите износи до кои може да се договори осигу-
рувањето, ги определува Државниот секретаријат 
за работи на народната одбрана; 

15) премиите за колективно осигурување на 
возниот, маневарскиот и локомотивскиот персонал 
н>а претпријатијата во состав на Заедницата на Ју-
гословенските железници според договор склучен 
меѓу Заедницата на Југословенските железници и 
Државниот осигурителни завод, со одобрение од 
сојузниот Државен секретаријат за работи на 
'финансиите; . _ _ 

16) премиите за осигурување на летачкиот перц 
Зенал на претпријатието Југословенски аеротран^ 
шорт според Д<ЖВД> склучен меѓу претпријатието 
Г д р ж а в ш о т о ^ у р и т е л е н завод со одобрение од 
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сојузниот Државен* секретаријат за работни иа фи-
нансиите; 

17) премиите за осигурување на персоналот од 
другите стопански организации во случеше во кои 
тоа осигурување оо прописи еа Сојузниот извршен 
совет е определено како задолжително и под услов-
ните под кои е определено; 

18) трошоците за исхрана на летачкиот персо-
нал во авионите на релаците на кои им се дава 
исхрана на патниците; 

19) премиите за заштеди остварени при снима-
њето на филмско дело во смисла на членот 16 од 
Уредбата за ангажирањето и наградувањето, на ли-
цата што учествуваат во снимање и изработка на 
филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52). 

II. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за тро-
шоците за службени патувања и за теренските до-
датоци што се признаваат како материјални тpo-
rn опи на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 28/57 и 45/57). 

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ^£>НРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година како ден на по-
четокот на применувањето на прописите врз основа 
на кои е донесена. 

Бр, 12—4696/1 
28 февруари 1958 година 

Белград ' / 
Државен секретар 

за работа на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. љ 

120. 

Врз основа на членот 125 став 3 од Скршениот 
закон за буџетите („Службен лист на ФНРЈ' ' , бр. 
13/56), сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИ-
ХОДИ НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

И КАЈ КОМУНАЛНИТЕ БАНКИ 

1. Во Наредбата за уплатување на одделни ви-
дови приходи на сметките ка ј Народната банка и* 
ка ј комуналните банки („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/58) во точката I под 3 по одредбата под з) се до-
дава нова одредба, која гласи: 

, ѕ) на сметката бр. 329750 — Придонес За бу-
џетите на фондот за заедничка потрошувачка 

2. Во точката I под 7 во одредбата под б) место 
бројот 339366 се става број 329366. 

3. Во точката I под 7 се брише одредбата под з). 
4. Во точката I по одредбата под 8) се додава 

тава одредба под 8»з, која гласи: 
,,8а) данокот на приходите од авторските права: 
на сметката бр. 338054 — Данок на приходите од 

авторските права;". 
5. Во точката II став 4 место бројот 329117 се 

става број 329116. 
6. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

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

Бр. 12-2846/1 
19 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар за ра-

боти на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

121. 
Врз основа на членот 36 став 3 од Уредбата за 

катастарот на земјиштата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/53 и 26/56), сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
НА СКАЛИТЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД 

1. Во Наредбата за одобрување на скалите 
на катастарскиот приход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/57) точката 2 се менува и гласи: 

„2. Скалите на катастарскиот приход од прет-
ходната точка за Народна Република Црна Гора 
ќе се применуваат од 1 јануари 1958 година, од кој 
ден за територијата на таа народна република 
престануваат да.' важат скалите на катастарскиот 
приход по кој дотогаш е вршено оданочувањето на 
индивидуалните селскостопански производители. 

Денот откога ќе се применуваат скалите на ка-
тастарскиот приход одобрени со оваа наредба за 
другите народни републики, ќе се определи допол-
нително." 

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

Бр. 13—4166 
21 февруари 1Ѕ58 година 

Белград 
Државен секретар 

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

122. 
Врз основа на членот 34 точка 4 од Законот за 

придонесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на финанси-
ите издава 

Н А Р Е Д Б А % 
ЗА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА СТРАНСКА ВА-
ЛУТА ОД КОЈ НЕ СЕ ПЛАКА ПРИДОНЕС ЗА БУ-

ЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 
1. Придонес за буџетите од личниот доход не се 

плаќа од износот на странска валута кој му се 
исплатува на укрцаниот персонал на речниот и 
поморскиот сообраќај за време на престојувањето 
на пловни објекти надвор од границите на Југосла-
вија односно надвор од прибрежното мора на ФНРЈ, 
ниту од износот на странска валута кој му се испла-^ 
тува на линискиот персонал на речниот сообраќај^ 
стациониран во странство — ако износот на стран-
ската валута во тие случаи не е поголем од изно-
сите определени со оваа наредба. 

2. Придонес за буџетите од личниот доход во 
смисла на претходната точка не се плаќа ако изно-
сот на странска валута не надминува на ден: 

1) БО речниот сообраќај: 
а) за линискиот персонал стациониран на сек-

торот узводно од Коморан: 
во Австрија во 

за спроводник 
на брод 

за I бродски 
крмар 

за Н бродски 
крмар 

за спроводник 
на шлеп 

70 АШ 

60 АШ 

55 АШ 

3. Германија 

11,50 ДМ 

10.— ДМ 

9.— ДМ 

9.— ДМ 55 АШ 
б) за укрцаниот персонал за време на престо-

јувањето на пловниот објект надвор -од границите 
на Југославија, а врз базата на пресметковниот курс 
на странската валута, за едно укрцано лице, и тоа: 

— за заповедник на брод, постар 
машинист и I бродски крмар — — 900 динари 

— за машинист, бродски поручник, 
II бродски крмар и крмар на шлеп — 800 „ 

— за сиот друг персонал на брод 
или шлеп — — — — — — — 700 „ 
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Исплатата на највисокиот определен износ мо-' 
- ж е да „се врши врз базата на пресметковниот кура 

во валута на онаа земја во која се наоѓа пловниот 
објект, или во валута на онаа земја .во која плов-
ниот објект претежно се наоѓа или по избор на ко-
рисникот — во соодветен износ во динари по него-
вото враќање во Југославија; 

2) во поморскиот сообраќај — за укрцаниот пер-
сонал :*а време на престојувањето на бродот надвор 
од прибрежното море на ФНРЈ, и тоа: 

— за заповедникот и за управите-
лот ма машините — — — — — 1,50 долари 

— за I офицер на машини и на 
палубата, бродски комесар, радиоте-
леграфист I класа и лекар — — — 1,40 „ 

— за II офицер на машини и на 
палубата, за бродскиот економ и за 
радиотелеграфист од II класа — — 1,30 „ 

— за ЈП офицер и за водач на 
шината и палубата, с^гнар, подмачку-
вач, кормилар,» електричар, механи-
чар, муторист, I готвач, I келнер и 
тесар — — — — — — — — 1,20 „ 

— за морнар, јагленар, помошник 
на моторног, II готвач, II келнер и 4 

чистач на машини — — — — — 1,00 „ 
— за младич на палубата, младич 

на собите и кујната, за "приправник 
на машината, радиотелеграфист и ка-
д е т - — — — — — — — — 0,70 

3) во речно-поморскиот сообраќај на речно-
морските бродови — износите определени во оваа 
точка под 2) за време на престојувањето на плов-
ниот објект на реките надвор Од границите на Ју-
гославија односно надвор од прибрежното море на 
ФНРЈ. 

3. Странската валута што му се исплатува на 
персоналот наведен во претходната точка над нај-
високиот износ определен со оваа наредба, влегува 
еј личниот доход на работниците во општата (ре-
довната) основица од које се пресметуваат придо-
несите од личниот доход според посебните прописи. 

4. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за нај-
високите износи на додатоците, надоместоците и 
издатоците што се признаваат како плати пред утвр-
дувањето на добивката во 'определени стопански 
организации („Слух;5ен лист на ФНРЈ", бр. 26/57). 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1Ѕ58 година како ден на по-
четокот1 на применувањето на Законот за придоне-
сот за буџетите од личниот доход на работниците. 

Бр. 12-4249/1 
22 февруари 1958 година 

Белград 
Дождов! секретар 

за рс боти па финансиите, 
Дедо Хума, е. р. 

123. 
Врз основа на членот 43 став 3 и членот 45 

став 2 од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОРУДИЈАТА ЗА РА-
БОТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ОБРТНИ А НЕ 
КАКО ОСНОВНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Како основни средства на стопанската орган 

низација не се сметаат: 
1) предметите чиј век на траењето е пократок 

од една година, а кои служат како орудија ОД 
работа, без оглед на нивната вредност! 

2) предметите чиј век на траењето е подолг од 
една година, а кои служат како орудија за работа, 
ако .поединечната вредност на тие предмети не го 
надминува износот од 10.000 динари. 

Предметите од претходниот став што служат 
како орудија за работа имаат карактер на алат и 
ситен инвентар, се набавуваат на товар на обрт-
ните средства и се водат како обртни средства на 
стопанската организација. 

II. По исклучок од одредбите од точката I на 
оваа наредба, стопанската организација може пред-
метите што сочинуваат категорија 7 од Номенкла-
турата на основните средства на Сојузниот завод 
за стопанско планирање од 1953 година, да ги води 
според своите услови и потреби како основни или 

* како обртни средства, освен предметите што сочи-
нуваат деловен инвентар (сметковни, пишувачки 
и други канцелариски машини, каси, ормани и дру-
ги слични предмети што се деловен намештај) 

Стопанската организација не може предметите 
од ист вид од претходниот став на оваа точка да 
ги води како основни и како обртни средства. 

По набавката на предмети од ставот 1 на оваа 
точка стопанската организација е должна да ти 
води како основни или како обртни средства, спре-
ма тоа дали таквите предмети што се порано на-
бавени ги води како основни или како обртни 
средства. 

Ако при набавката на предмети од ставот 1 на 
оваа точка немала такви предмети, стопанската 
организација одлучува дали предметите што ги 
набавува ќе ги води како основни или како обртни 
средства и спрема тоа ќе ги набавува на товар на 
соодветните парични средства, 

III. Стопанската организација може, според 
своите услови и потреби, да ги води како основни 
или како обртни средства и следните предмети: 

1) железничките шини до 12 кг/м; 
2) сите видови челични јажиња; 
3) дрвените и металните скелиња; 
4)' металните потпирачи и металните оплати во 

градежништвото. 
IV. Стопанската организација ќе ги води како 

обртни средства дрвената јамска граѓа, металните 
потпирачи и другите материјали за потребите на 
рударството и за потребите на тунелите. 

Ако материјалите од претходниот став се ко-
ристат за замена на основните средства односно за 
нови инвестиции, набавката се врши на товар на 
соодветните средства наменети за замена на основ-
ните средства односно за нови инвестиции. 

V. Стопанската организација може под 30 јуни 
или под 31 декември 1958 година да изврши пре-
несување на предметите од точката II на оваа 
наредба од основните средства во обртни средства 
или од обртиите средства во основни. Истовремено 
стопанската организација е должна да го изврши 
и соодветното прекнижување меѓу фондот на основ-
ните средства и фондот на обртните средства. 

За извршување на пренесувањето .од претход-
ниот став потребна е претходна одлука од работ-
ничкиот совет на стопанската организација. 

VI. Настанувањето и престанокот на обврската 
за плаќање интерес на основните средства и на 
амортизацијата по основот на извршеното прене-
сување на основните средства во обртни, и обратно, 
течат од првиот ден на наредниот месец по наста-
натите промени во состојбата на фондот на основ-
ните средства односно во состојбата на фондот на 
обртните средства. 

VII. Со денот на почетокот на применувањето 
на оваа наредба престануваат да важат: Наредбата 
за определување средствата на трудот на стопан-
ските организации кои се сметаат како обртни сред-
ства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54) и Наред-
бата за пренесување некои основни средства РО 
обртни о обратно и за начинот на пресметување 
и книжење на нивната вредност („Службен лист 
зна ФНРЈ", бр. 48/56 и 15/57). 



Страна 158 — Број 9 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 5 март 1958 

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

Бр. 12-4246/1 
22 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Ху мо, е. p. 

124. 

Врз основа на точката XI од Одлуката за огра-
ничување користењето на средствата на амортиза-
цијата и за пониски норми на амортизацијата за 
стопанските организации од определени дејности 
(„Службен лист н а ФНРЈ", бр. 54/57) и точката VI 
став 2 од Одлуката за давање регрес при купува-
њето на опрема и резервни делови за потребите 
на селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 3/58), сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД УПЛАТУВАЊЕ НА НЕ-
АМОРТИЗИРАНИОТ ДЕЛ ОД ВРЕДНОСТА НА 
НЕУПОТРЕБЛИВИ ТРАКТОРИ, СЕЛСКОСТОПАН-

С к т МАШИНИ И РАБОТЕН ДОБИТОК 
1. Селскостопанските организации и општите 

земјоделски задруги (во натамошниот текст: сел-
сксстопанските организации) се ослободуваат од-
плаќање на неамортизираниот дел од вредноста на 
продадените или расходуваните трактори и сел-
скостопакски машини ^односно на продадениот ра-
ботен добиток под следните услови: 

1) ако тракторите или селскостопаиските ма-
шини се неупотребливи, па како такви се расходу-
ваат или се продадат заради замена, односно ако 
работниот добиток се продава заради набавка на 
трактор: * 

2) ако е од органот на управата надлежен за 
работите на селското стопанство на општинскиот 
народен одбор прибавена претходна согласност за 
продажната цена на ^употребливите трактори и 
селскостопански машини односно за продажната 
цена на работниот добиток. 

Ако е во прашање продажба на неупотребливи 
трактори, за , ослободување на селскостопанските 
организации од плаќањето од претходниот став, 
покрај наведените услови, мора да биде исполнет 
и условот тракторите да и се продадени на друга 
стопанска, задружна или општествена организа-
ција или на државен орган односно установа. 

2. Како неупотребливи трактори и селскосто-
пански машини, во смисла на претходната точка, 
се подразбираат тракторите и селскостопанските 
машини кои поради својата дотраеност или еко-
номска неупотребливост станале неупотребливи 
за селскостопански цели. Оваа неупотребливост ја 
утврдува, органот на селскостопанската организа-
ција од точката 3 став 1 на оваа наредба. 

3. За расходување на трактори и селскосто-
пански машини, како њ за продажба на трактори, 
селскостопански машини и работен добиток во 
селскостопанските организации што имаат работ-
нички совет решава — работничкиот совет, во за-
другите — управниот одбор на предлог од посебна 
комисија што за таа цел се формира, а во другите 
селскостопански организации — органот на упра-
вувањето. 

Продажбата на предмети од претходниот став 
капо и продажбата на работен добиток, може да се 
врши и врз основа на решение од директорот на 
селскостопанската оргализација, ако е тоа опреде-
лено со нејзините правила', 

Продажбата се врши на начинот определен со 
членот 89 од Законот за средствата на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57). 

4. Ако тракторите и селскостопанските машини, 
набавени со регрес, селскостопанската организација 
им ги продаде на купувачи кои според прописите 
што важат ЕО времето на продажбата имаат право 
на набавка на тие предмети со регрес, или ако други 
селскостопански машини и работен добиток им 
продаде на кои и да е други купувачи, го уплатува 
во корист на своите средства на амортизацијата 
сиот износ добиен со таа продажба. 

Ако е во случајот од претходниот став пости-
гната продажна цена помала од неамортизираниот 
дел од вредноста на продадените предмети и доби-
ток, селскостопанска организација се ослободува 
од уплатување на Остатокот од неамортизираниот 
дел на вредноста под условите предвидени во точ-
ката 1 од оваа наредба. 

5. Ако неупотребливите трактори или селско-
стопански машини, набавени со регрес, му ги про-
дала на купувач кој според Одлуката за давање 
регрес при купувањето на опрема и резервни де-
лови за потребите на селското стопанство нема 
право на надоместок (регрес) при купување на 
нови предмети од ист вид, а постигнатата про-
дажна цена на тракторите и селскостопанските 
машини е помала од збирот на неамортизираниот 
дел од нивната вредност и на сразмерниот дел од 
одобрениот регрес, — селскостопанската организа-
ција е должна во корист на своите средства на 
амортизацијата да го уплати делот од постигнатата 
продажна цена на тракторите и селскостопанските 
машини, кој сразмерно му одговара на односот 
меѓу неамортизираниот дел од нивната вредност, 
од една страна, и збирот на таа вредност и на 
сразмерниот дел од регресот кој и' одговара на ке-
амортизираната вредност на предметите, од друга 
страна. Остатокот од постигнатата цена селскосто-
панската организација е должна да го уплати на 
име сразмерен дол од регресот. 

Во случај на продажба на трактори и на 
селскостопански машини во смисла на претходниот 
став, селскостопанската организација се ослободува 
од плаќање на разликата на неамортизираната вред-
ност и на сразмерниот дел од регресот што не мо-
желе да се подмират од постигнатата цена, под 
условите од точката 1 на оваа наредба. Под истите 
услови селскостопанската организација се ослобо-
дува и од плаќање на неамортизираната вредноста 
на продадениот работен добиток која не можела да 
се подмири од постигнатата продажна цена. 

Ако е постигнатата продажна цена на тракто-
рите и селскостопанските машини поголема од зби-
рот на неамортизираниот дел од нивната вредност и 
на сразмерниот дел од одобрениот' регрес, селско-
стопанската организација е должна на име сра-
змерен дел од регресот да го уплати само износот 
кој му одговара на одобрениот регрес, а сиот оста-
нок го уплатува во корист на сисите средства на 
амортизацијата. 

Делот од постигнатата продажна цена на трак-
торите и селскостопанските машини кој селско-
стопанеката организација е должна да го уплати 
на име регрес, во смисла на одредбите од претход-
ните ставови на оваа точка, се уплатува кај бан-
ката на сметката бр.' 339495-5 — Регрес за селск*>-
стопанска опрема, и тоа во срокот определен за 
уплатување на средствата на амортизацијата. 

На пример, првобитната вкупна вредност на 
трактор изнесувала 2,000.000 динари, вкупниот из-
нос на регресот одобрен при набавката 1,200.000 ди-
нари, та селскостопанската организација за тој 
трактор платила 800.000 динари и од таа вредност 
амортизирала 600.000 динари, така што неаморти-
зираната вредност изнесува 200.000 динари. Овој 
износ од 200.000 динари во односна набавната цена 
од 800.000 динари чини 25%, што значи дека сра-
змерниот дел рд регресот пресметан со примена на 
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истата н^рма (25%) врз одобрениот регрес (1,200.060 
динари) в н е с у в а 300.000 динари. Според тоа, не-
амортизираниот дел од вредноста и сразмерниот дел 
од регресот изнесуваат 500.000 динари, Ј . е. неамор-
тизираниот дел од вредноста 200.000 динари или 
40%од 500.000 динари, а содветниот дел од регресот 
300.000 динари или 60% од 500.000 динари. Ако сел-
скостопанската организација го продаде тој трактор 
за 400.000 динари на купувач кој нема право на 
рзгрес, истата е должна од постигнатата цена "да 
уплати на сметката на своите средства на аморти-
зацијата 160.000 динари (т. е. 40% од 400.000 динари), 
а на сметката на регресот 240.000 динари (т. е. 60% 
од 400.000 динари), додека се ослободува од упла-
тување на остатокот од неамортизираната вредност 
од 40.000 динари (200,000 — 160.000 динари) и на 
остатокот од сразмерниот дел на одобрениот регрес 
од 60.000 динари (300.000 — 240.000 динари). 

Ако во предниот пример постигнатата прода-
жна цена би изнесла 650.000 динари (наместо 400.000 
динари), селскостопанската организација би била 
должна на име регрес да уплати 300.000 динари 
(колку е должна да уплати и според претходните 
примери), а оваа разлика од 350.000 динари ја упла-
тува во корист на своите средства на амортизаци-
јата, иако неамортизираниот дел од вредноста 
изнесува само 200,000 динари. 

. 6. Износите што ги уплатува во корист на сво-
ите средства на амортизацијата според одредбите 
од претходните точки на оваа наредба, селскосто-
панската организација може да ги користи само 
за набавка на трактори и селскостопански машини, 
а износите што ги уплатува на име неамортизиран 
дел од вредноста на продадениот работен добиток 
може да ги користи само за^ набавка на трактори, 
придржувајќи се притоа за прописите за употреба 
на средствата на амортизацијата. 

Износите од претходниот став селскостопаи-
ската организација може да ги користи и за отпла-
тување на трактори и селскостопански машини со 
кои се здобила врз основа на заем или врз основа 
на доуги кредитни зделки. 

7. Како селскостопанска организација и општи 
земјоделски задруги во смисла на оваа наредба, се 
подразбираат организациите наведени во точката 
5 од Одлуката за отстапување на придонесот од 
доходот и земјарината на стопанските организации 
од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57), какб и земјоделските задруги што имаат 
трактори и селскостопански машини и се занима-
ваат со селскостопанеко производство во коопера-
ција со индивидуални селскостопански производи-
тели односно на его ја економија која не е органи-
зирана како економија со самостојна пресметка. 

8. На индустриските погони на . селскостопан-
ските организации и на индустриските погони на 
општите земјоделски задруги не се применуваат 
одредбите од оваа наредба. 

9. Трактори и селскостопански машини можат 
да им се продадат на граѓани и на граѓански пра-
вни лица под условите определени во прописите 
донесени според одредбите од членот 93 став 2 на 
Законот за средствата на стопанските организации. 

10. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958, година, како д̂ ен на 
почетокот на применувањето на прописите врз 
основа на кои е донесена. 

Бр. 12-4245/1 
22 февруари 1958 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Авдо Хумо, е. р< 

125. 
Врз основа на членот 17 став 4 од Законот за 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ТРОШОЦИТЕ НА МЕНЗИТЕ И РАБОТНИЧ-
КИТЕ РЕСТОРАНИ ШТО СТОПАНСКАТА ОРГА-
НИЗАЦИЈА — ОСНОВУВАЧ ГИ ЗАСМЕТУВА ВО 

СВОИТЕ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
1) Стопанската организација — основувач на 

менза или на работнички ресторан ги засметува во 
своите материјални трошоци следните материјални 
трошоци на мензата односно на работничкиот ре-
сторан: за електрична енергија, за плин, за вода, 
за инвестиционо одржување на предметите што со™ 
чинуваат основни средства и за .интерес на кратко-
рочните кредити за обртните средства на мензата 
односно ресторанот. 

.Стопанската организација — осиовувач на менза 
или на работнички ресторан ги засметува чо своите 
материјални трошоци и следните трошоци на рабо-
тењето на мензата односно на работничкиот ресто-
ран: амортизацијата на вредноста на основните 
средства, интересот на фондот на основните сред-
ства и интересот на фондот на обртните средства. 

Стопанската организација — основувач на менза 
или на работнички ресторан од средствата на сво-
јот фонд за заедничка потрошувачка може да ги 
подмирува трошоците за огрев и трошоците за пре-
воз на прехранбените артикли за потребите на мен-
зата односно на работничкиот ресторан. 

2. Ако услугите на мензата односно на работ-
ничкиот ресторан ги користат работници и слу-
жбеници од повеќе стопански организации, издато-
ците од точката 1 на оваа наредба стопанските ор-
ганизации можат да ги засметуваат во своите мате-
ријални трошоци сразмерно со височината на прет-
плата на работниците и службениците на одделни 
организации што ги користат тие услуги. 

3. Оваа наредба влегува во а*лз со денот на 
објавувањето во „Службен лист нг ФНРЈ", а ќе сз 
применува од 1 јануари 1958 године катсо д*н на 
почетокот за применување на Законот зе придоне-
сот од доходот на стопанските организации. 

Бр. 12—4247/1 
22 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секрет лр 

за работи hi финансиите, 
Авдо Хуко, е. р. 

126. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување на разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), во 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА 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 пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57), во точката I оддел Б во гран-
ката 116 — Неметали, по редниот број 50 се додава 
нов реден број 51, кој гласи: 

„51. Керамички тела за електроинду- ^ 
стр и јата*) — — — — — — — — « 
2. Во точката I оддел Б во градската 120 — Хе-

миска индустрија, во редниот број 1 одредбата 
под б) се менува и гласи: 
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,,б) сумпор — — — — — — — — 1,00". 
3. Во точката I оддел В во гранката 12,0 — Хе-

миска индустрија, во редниот број 2 одредбата под 
б) се менува и гласи: ,,б) сумпорна киселина — — — — — 1,00". 

Досегашната одредба под б) станува одредба 
под в). 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој ден. 

П. бр. 578 
28 февруари 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Касар Бркиќ, е. р. 

127. 
Врз основа на- членот 2,9 став 2 од Уредбата за 

општествените инвестициони фондови („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56 и 6/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО 
ЗА ИЗРАБОТКА НА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
ОПШТЕСТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ. 

Во Упатството за изработка на завршните смет-
ки на општествените инвестициони фондови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 22/57) се вршат измени и 
дополненија, така што пречистениот текст да гласи: 

УПАТСТВО 
за изработка на завршните сметки на опште-

ствените инвестициони фондови 
I. Завршната сметка на општествениот инве-

стиционен фонд ја опфаќа состојбата на вкупните 
средства на фондот во годината за која се израбо-
тува завршната сметка на фондот и прегледите на 
извршувањето на планот за прилив и потрошу-
вачка на средствата на фондот во истата година. 

II. Завршната сметка на општествениот инве-
стиционен фонд се состои од: 

1) биланс на општествениот инвестиционен 
фонд; 

2) преглед на извршувањето на планот за при-
лив за средствата на фондот; 

3) преглед на извршувањето на планот за по-
трошувачка на средствата на фондот; 

4) преглед На непотрошенпте средства на 
фондот; 

5) преглед на употребата на средствата на .фон-
дот за инвестиции од оставањето на фондот; 

6) поединечни прегледи на движењето на пла-
сираните средства на фондот, што претставуваат 
задолжителни спецификации на соодветните пози-
ции од обрасците во кои се у в а ж у в а а т билансот и 
прегледите наведени во оваа точка од 1 до 5; 

7) извештај за работењето на фондот во годи-
ната за која се изработува завршната сметка. 

Завршната сметка на општествениот инвести-
ционен фонд го изработува банката што го води 
фондот, врз основа на евиденциите што ги води 
за фондот и врз основа на податоците за издвое-
ните средства на фондот што ги присобира од бан-
ките кај кои се издвоени средствата. 

Завршната сметка се изработува на обрасците 
ЗСИФ (завршна сметка на општествениот инвести-
ционен фонд) бр. 1 до 5, кои се составен дел од ова 
упатство. 

Се овластува Југословенската инвестициона 
банка, во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите, да пропише и други 
обрасци за изработка на задолжителните специфи-
кации, како и во обрасците ЗСИФ бр. 1 до 5 да 
определува задолжителни позиции за.секоја година 
спрема тоа кои приходи односно расходи се предви-
дени за таа година според сојузниот општествен 
план и според другите сојузни прописи. 

ТИ. Билансот на општествениот инвестиционен 
фонд се изработува според образецот ЗСИФ бр. 1 
и ја опфаќа книговодствената состојба на средства-
та и пласманот на средствата на фондот заедно 
со непотрошените средства на фондот на денот на 
заклучокот, и тоа посебно за средствата 'што се 
водат кај банката која го води фондот, а посебно 
за издвоените средства ка ј другите банки. 

Како издвоени средства на фондот се подразби-
раат средствата што од фондот се пренесени ка ј 
некоја друга банка како покритие по заемите за 
учество и пречекорувања, или за некои други за-
еми, како и непотрошените средства на гарантните 
износи по заемите за инвестиции и на гарантните 
износи по краткорочните кредити што се пренесени 
од фондот. 

Во билансот на фондот се внесуваат податоците 
врз основа на состојбата ha соодветните книговод-
ствен^ сметки, на податоците од прегледите на из-
вршувањето на планот за прилив и за' потрошувач-
ка на средствата и на прегледот на непотрошените 
средства. 

Ка ј стасаните обврски по заемите за инвести-
ции за основните и обртните средства во билан-
сот се внесува само износот на распоредените а 
позиција на прегледот. 

IV. Прегледот на извршувањето на планот за 
призив на средствата на Фондот се изработува спо-
ред образецот ЗСИФ бр. 2. 

Овој образец се пополнува на следниот начин: 
Во колоната 1 ».Задолжителен реден број" се 

внесува задолжителниот реден број што во смисла 
на точката II став 4 од ова упатство ќе го пропише 
Југословенската инвестициона банка за определена 
позиција на прегледот. 

Во колоната 2 „Опис" се запишува називот на 
позицијата на видот на приходите што се уплату-л 
вани во фондот во текот на годината. 

Во колоната 3 „План" се внесуваат податоците 
од општествениот план или од документацијата на 
општествениот план на односната политичкотери-
торијална единица, и тоа конечните податоци по-
тем сите извршени измени и дополненија на оп-
штествениот план. Ако во планот не е предвидена 
некоја позиција од овој образец, во колоната 3 на 
таквата позиција се става цртичка. Ако по некоја 
позиција предвидена според општествениот план 
немало извршување, во колоната 3 се внесува пла-
нираниот износ. 

Во колоната 4 „Извршување на иланот — сред-
ства ка ј банката која го БОДИ фондот" се внесуваат 
податоци за остварениот прилив на средствата на 
фондот за периодот од 1 јануари на годината за 
која се -изработува завршната сметка до денот до 
кој со сојузни прописи е определено годишниот 
план да се извршува (сметковна година). Ако по 
некоја позиција предвидена во планот немало извр-
шување, кај таквата позиција во колоната 4 се 
става цртичка. 

Во колоната 5 „Извршување на планот — 
издвоени средства ка ј други банки" се внесуваат^ 
податоците за средствата издвоени во текот на 
годината Кај други 'банки. Податоците од оваа 
колона не доаѓаат предвид за споредување со пла-
нот за прилив за годината за која се изработува 
завршната сметка. 

Во колоната 6 „Вкупно средства на фондот во 
текуштата година" се внесува збирот на податоците 
од колоните 4 и 5. .Овие податоци не се земаат 
предвид за пресметување на процентот за извршу-
вање на планот. 

Во колоната 7 „Процент" се внесува процентот 
што претставува однос на извршувањето на пла-
нот "спрема планот, т. е. однос на износите иска-
жани во кѕлоната 4 спрема износите искажани во 
колоната 3. 

Во овој образец податоците се внесуваат за 
оние позиции што се појавуваат ка ј фондот за кој 
се работи завршната сметка. Спрема тоа, ка ј секој 
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фонд ќе се појават соодветни позиции во рамките 
на предвидените групации, и тоа: пренесени непо-
трошени средства од Изминатата година, прилив на 
ефективните средства во текуштата година и при-
лив на неефективните средства во текуштата го-
дина. ' от-

како прилив на ефективните средства на фон-
дот се смета приливот на оние средства на фон-
дот со кои се зголемува состојбата на фондот и кои 
во текот на годината можат да се употребат за 
непосредни расходи на фондот или за пласирање 
по пат на заеми за основни и обртни средства. 

Во овој прилив влегуваат сите видови приходи 
предвидени во Уредбата за општествените инвести-
циони фондови и во другите сојузни прописи, и тоа 
како приходите со кои апсолутно се зголемуваат 
средствата на фондот (изворни приходи), така и 
приходите што произлегуваат од евентуални дота-
ции,' позајмици или од заеми што фондот ги ч при-
мил од други фондови или политичкотериторијални 
единици (дотации и друго). 

Во ефективните приходи посебно клегува и 
износот на ануитетите уплатени во текот*на годи-
ната. Износот на уплатените ануитети се сосон од 
интересот одобрен на фондот и од отплатите за кои 
се ослободени средствата на фондот и со тоа се 
зголемил износот на средствата за користење во 
годината за која се изработува завршната сметка. 

Како прилив на неефективните средства на 
фондот се смета зголемувањето на средствата на 
фондот за износите со кои е зголемена состојбата на 
пласираните средства на фондот, односно на сред-
ствата пренесени во фондот како покритие во вр-
ска со преземените заеми од други општествени 
инвестициони фондови. Исто така, овде влегуваат 
и вратените средства за учества и пречекорувања. 

V. ГЈрегледот на извршувањето на планот за 
О^трошувачка на средствата на фондот се израбо-
тува според образецот ЗСИФ бр. 3. 

Со овој преглед се опфаќаат податоциве за 
Планот и за извршувањето на планот за потрошен 

вачка на средствата на фондот, било за непосредни 
пренесувања во други фондови или расходи на 
фондот, било за потрошувачка на средствата по 
пат на заеми. 

Во колоната 3 „План" се внесуваат податоците 
за планот за потрошувачка на средствата од 5п-
штествениот план или од документацијата на оп-
штествениот план на односната политичкотерито-
ријална единица* на ист начин како и податоците 
за планот за прилив на средствата. Спрема тоа, и 
ка ј потрошувачката нема да се внесуваат податоци 
за позиции што не се предвидени со планот, одно-
сно во колоната за планот ќе се внесат податоците 
и по позициите полкон се планирани трошењата, 
иако не ги имало во текот на годината. 

Податоците за извршувањето на плацот се вне-
суваат во колоните 4 и 5. 

Во колоната 7 „Процент" се внесува процентот 
на извршувањето на планот на ист начин како и 
ка ј образецот ЗСИФ бр. 2. За утврдување на про-, 
центот на извршувањето на планот доаѓаат предвид 
само податоците од колоната 4, а од колоната 5 —• 
само износите искажани како потрошувачка во 
врска со заемите од издвоените средства. 

И кај овој образец, како и кај образецот ЗСИФ 
бр. 2, податоците се внесуваат под задолжителните 
редни броеви. 

Во групата I „Средства на ограничувањето за 
текупггата година" од овој образец се искажуваат 
како посебна категорија средствата на издвоеното 
ограничување за годината за која со работи завр-
шната сметка бидејќи овие пренесувања всушност 
не значат пренесувања во други фондови ниту 
претставуваат расходи на фондот. 

Во групата 'И „Пренесувања на средствата во 
други фондови" се внесува состојбата на денот на 
заклучувањето од соодветните евиденции за прене-
сувањата на средствата во други фондови. Овде 
треба да се обрне особено внимание на внесувањето 
на податоците за пренесувањето на средствата за 
гарантот износи, за учество и за пречекорувања* 
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Во груп^ III „Расходи на фондот" опфатени се 
сите непосредни расходи на средствата на фондот, 
а врз основа иа состојбата од соодветните евиденции 
за расходите на фондот. 

Во групата IV „Потрошувачка на средствата за 
инвестиции во текуштата година" се внесуваат по-
датоци за потрошувачката во текот на годината по 
заемите дадени од фондот, и тоа посебно по заемите 
за основни средства а посебно по заемите за обртни 
средства. 

Во групата V „Непотрошени средства на фон-
дот" се опфаќаат вкупно ^потрошените средства 
на фондот, што треба да се согласуваат со износот 
внесен ЕО главната колона на образецот ЗСИФ бр. 
1 под VIII реден број 15 под а), 16 под а) и 17, 

VI. Прегледот на ^потрошените средства на 
фондот се изработува според образецот ЗСИФ бр. 4. 

Со овој преглед се дава спецификација на не-
потрошените средства. што се внесуваат под VIII 
во образецот ЗСИФ бр. 1 и под V во образецот 
ЗСИФ бр. 3, и тоа посебно на непотрошените сред-
ства кај банката што то води фондот а посебно 
на непотрошените средства кај банката што ги 
БОДИ издвоените средства на фондот. 

Покрај наведеното, посебно се даваат податоци-
те за непотрошените средства на депозитот и за 
другите непотрошен!! средства на фондот. На кра-
јот од образецот е предвидено да се искажат и 
^потрошените средства од гарантните износи по 
заемите за инвестиции по краткорочните кредити. 

Податокот под редниот бр. 1 на образецот ЗСИФ 
бр. 4 ќе се појави само во завршните сметки за 1957 
година и тој ги опфаќа непотрошените средства 
од ограничувањето за 1956 година. 

VII. Прегледот на употребата на средствата за 
инвестиции се изработува спрема образецот ЗСИФ 
број 5. 

Во колоната 3 „Од осниЕањето на фондот до 
крајот на изминатата година" се внесува износот 
на средствата на фондот употребени за инвестиции 
од денот на обивањето до денот на заклучувањето 
на работењето на фондот за годината што и' прет-
ходи на годината за која се изработува завршната 
сметка. 

Во колоната 4 „Во текот на текуштата година" 
се внесува износот на потрошувачката во текот на 
годината за која се работи завршната сметка. 

Позицијата I „Финансирање на инвестициите 
без обврска за враќање".содржи: • 

1) во колоната 3 збир на износите на средствата 
дадени од фондот за финансирање на инвестиции 

' без обврска за враќање — за сите години од о б и -
вањето на фондот до почетокот на годината за 
која се изработува завршната обетка, но не и дота-
циите за други општествени инвестициони фондови 
со намена за финансирање на инвестиции без 
обврска за враќање; 

2) во колоната 4 соодветниот износ што е иска-
жан бо образецот ЗСИФ бр. 3. 

Позицијата II „Заеми за инвестиции" содржи: 
1) во колоната 3 збир на износите на средства-

та на фондот пласирани во заемите за инвестиции 
(искористени средства на заемите) — за сите го-
дини од оснивањето на фондот до почетокот на го-
дината за која се изработува завршната сметка, 
подразбирајќи ги тука и веќе отплатените (изгасна-
тите) заеми, но не и дотациите за други општествени 
инвестициони фондови дадени со цел за кредити-
рање на инвестиции; 

2) во колоната 4 истиот износ што е искажан 7 

во колоната 6 од образецот ЗСИФ бр. 3 под пози-
цијата IV „Потрошувачка на средствата за инве-
стиции во текуштата година". 

Во оваа позиција посебно се искажуваат пода-
тоците за заемите за основни средства, а посебно за 
заемите за обртни средства. 

VIII. Прегледите на движењето на пласираните 
средства на фондот ги опфаќаат поединечните по-
датоци за заемите во користење, податоците според 

гранките за заемите што се отплатуваат и за ста-
саните обврски по заемите за инвестиции, посебно 
за основни средства а посебно за обртни средства. 

Покрај тоа, овие прегледи треба да дадат пода-
тоци за износот на одобрените заеми, за износот на 
одобрените средства за користење во текуштата го-
дина, за износот на чистата потрошувачка без ин-
тересот и провизијата и за износот на потрошу-
вачката со интересот и провизијата, за износот на 
непотрошените средства од текуштата година од-
носно за износот на вкупно непс-трошените заеми, 
како и податоци за стасаните и уплатени ануитети 
и план на стасувањето и на уплатата на ануите-
тите за годината што доаѓ& по годината за која 
се изработува завршната сметка. 

Со цел за изработка на прегледот на инвести-
циите во Југославија, банките што ги изработуваат 
завршните сметки на општествените инвестициони 
фондови се должни на посебните обрасци што ќе 
ги пропише Југословенската. инвестициона банка 
во смисла на точката II став 4. од ова занатство да 
даваат податоци за заемите од банкарските сред-
ства. 

IX. Извештајот за работењето на фондот треба 
да содржи анализа на завршната стлстка, како и 
услови и причини што влијаеле врз работењето на 
фондот. . 

Во извештајот за работењето на фондот треба 
да се прикажат и стасаните а неизмирени обврски 
на фондот спрема другите фондови, како и обвр-
ските по одобрените а неискористени заеми. 

X. Збирниот преглед на сите општествени ин-
вестициони фондови го изработува Југословенска-
та инвестициона банка. 

Завршната сметка на општествениот инвести-
ционен фонд му ја предава банката што ја израбо-
тила на надлсжниот орган предвиден во членот 30 
од Уредбата за општествените инвестициони фондо-
ви, и тоа најдоцна до 30 април на годината што до-
ага по годината за која се изработува завршната 
сметка. Завршната сметка му се предава на надлс-
жниот орган до наведениот срок со претходно при-
мената согласност на точноста на изработката на 
завршната сметка што ја дала Југословенската ин-
вестициона банка. 

XI. Ова упатство влегува *во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за изработка на завршната сметка 
на општествените инвестициони фондови за 19*7 
година. 

Бр. 07—2192/1 
25 февруари 19РЗ година 

Белград 
Државен секретар 

за ргСоти на финансиите, 
Авдо Хума, е. р. 

128. 
Врз основа на членот 55, во врска со членот 13 

став 2 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските* организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/57), сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МАТЕРИЈАЛНИТЕ ТРОШОЦИ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА ИЗДАТОЦИТЕ И 
РАСХОДИТЕ ШТО СЕ ИЗЕДНАЧУВААТ СО ТИЕ 

ТРОШОЦИ 
I. Како материјални трошоци на стопанските 

организации, во смисла на членот 13 став 2 од За-
конот за придонесот од доходот на стопанските 
организации, се сметаат особено следните издатоци 
настанати во вреќа со производството и прометот 
на стоки односно со извршувањето на услуги: 

1) вредноста на потрошениот материјал (суро-
вини и полуфабрикати, електрична енергија, го-
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риво, мазиво и друг помошен материјал, како и 
вредноста на ситниот инвентар и алат), пресметана 
по набавните цени; 

2) издатоците за услуги од други лица (тран-
спортни услуги, услуги од занаетчиски дуќани, услу-
ги од техничка и организациона помош и други 
услуги од регистрирани претпријатија и дуќани од-
носно од поединци што се обврзници на данокот на 
доход); 

3) водните придонеси врз основа на' сојузните 
прописи; 

4) интересот на кредитите за обртни средства 
и интересот што се плаќа на инвестиционите заеми 
за основни и обртни средства; 

5) премиите за осигуруваше на предмети што 
сочинуваат основни средства и на предмети што 
сочинуваат обртни средства — според посебни про-
писи на сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите донесени според одредбите од чле-
нот 33 став 4 од Законот за средствата на стопан-
ските организации; 

6) премиите за осигурување на предмети и лица 
(патници) во превозот со транспортни средства; 

7) трошоците за реклама и пропаганда; 
8) трошоците за репрезентација; 
9) трошоците околу учествување на саеми, из-

ложби и на филмски фестивали, освен личните до-
ходи на работниците и издатоците што имаат ка-
рактер на инвестициони вложувања за повеќе го-
дини; 

10) трошоците за инвестиционо одржување на 
предмети што сочинуваат основни средства; 

11) трошоците за обновување и одржување на 
резерви на рудно и друго минерално богатство и 
трошоците за истражување на рудно и друго ми-
нерално богатство; * 

12) трошоците за- предвојничка обуТ:А, ПГЈОТИЗ-
авионеиа заштита и протпвавионска одбрана; 

13) трошоците за освојување на ново производ-
ство, определени со посебни сојузни прописи; 

14) издатоците за сметка на мензата и на работ-
ничкиот ресторан што ги основола стопанската ор-
ганизација — според прописите донесени врз основа 
на членот 17 став 4 од Законот за придонесот ед 
доход сг на стопанските организации; 

15) вредноста на примероците од одделни изда-
нија што нсвинските и издавачките претпријатија 
ги давнет: со цел за библиографска регистрација и 
ер ̂  ту ол ен приказ: на одделни работници заради 
користење во редовната работа; на носителите -на 
авторското право; на определени органи и установи 
врз основа на посебни прописи, и вредноста лга до-
казниот примерок за печатењето на огласот; 

16) надоместоците за работа на лица вон рабо-
тен однос при системот на работа на парче дома ка ј 
работникот; 

17) провизиите одобрени од издавачки претпри-
јатија на деловните агенти и на поверениците за 
продажба на книги, списанија и други публикации; 

18) наградите за работа на учениците во стопан-
ството и на учениците на индустриски и средни 
училишта со практична обука, наградите за рабо-
та на студенти и на ученици на средни училишта за 
време на практичната работа.во стопанската органи-
зација, како и надоместоците на странските студен-
ти врз основа на спогодба за размена на студенти, 
— заедно со придонесите што на тие награди и на-
доместоци се плаќаат; 

19) трошоците за превоз во јавниот градски 
сообраќај таа извршниот персонал што врши достава 
на поштенски пратки и на телеграфско-телефонски-
соопштенија, како и трошоците за превоз на работ-
ниците што работат на одржување на средствата 
на телеграфско-телефсшските врски и на претплат-

и т е постројки — во претпријатијата во состав на 

Заедницата на стопанските претпријатија на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони; 

20) паушалните износи до 500 динари месечно за 
употреба на велосипед и до 3.000 динари месечно за 
употреба ка моторцикл, кога тие паушални износи 
им се даваат на работниците и на извршниот пер-
сонал на претргај ати јата во состав на Зедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, кои при доставува-
њето на поштенските пратки или телеграфско-те-
лефонските соопштенија и при одржувањето на 
телеграфско-телефонските линии употребуваат свои 
велосипеди односно моторцикли; 

21) надоместоците што претпријатијата во со-
став на Заедницата на стопанските претпријатија на 
југословените пошти, телеграфи и телефони им 
ги исплатуваат на лицата што вршат испорака на 
пратки во потесно и пошироко доставио подрачје 
повремено, тако и надоместоците на лицата кои како 
специјални носители вршат пренос односно испо-
рака на телеграми и телефонски покани — изве-
стувања. 

• II. Со материјалните трошоци на стопанските 
организации се изедначуваат следните издатоци и 
расходи: 

1) отпишаните побарување; 
2) исправките на вредноста на самосталните' и 

спорните побарувања;-
3) материјалните трошоци предизвикани со виша 

сила (поилава, одредба ње и слично); 
4) надоместокот на штета причинета на други 

лица при вршење на редовната дејност на стопан-
ската организација, ако таквиот ризик не може 
да се осигури кај осигурителен' завод и ако надоме-. 
столот се дава во височина и под условите што се 
определени со посебен сојузен закон или со пропис 
на' сојузен орган донесен врз основа на сојузен 
закон (штета причинета со експлоатација или со 
преработка на руда и слично); 

5) износот на штетата настаната на основните 
средства и износот на штетата настаната на обртни-
те средства што не можеле да се покријат од резер-
вниот фонд според членот 59 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации; 

6) кусоците на запаси на суровини и матери-
јал и2 полупроизводи, готови производи и стоки, 
утврдени во текот на годината или при редовниот 
годишен цопис (инвентарисањетс); 

7) негативните разлики на временските и калку-
лативните разграничувања на редовните трошоци 
од работењето или на признаените вонредни ра-
сходи; 

8) дополнително утврдените ЈЈ&атериј алии тро-
шоци и расходи од изминатите деловни години; 

9) изгубените катари и откажуваните , како и 
надоместоците на други штети според одлуки на 
судот, покрај штетата од оваа точка под 4); 

10) казните за прекршоци и за стопански пре-
стапи; 

11) платените договорени казни, пенали, 'ден-
губи, поради неблаговремен натовар или истовар на 
стоки и затезните интереси. 

III. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето ЕО „Службен-лист на ФНРЈ5 ', а се при-
менува од 1 јануари 1958 година, како ден на по-
четокот на применувањето па Законот за придоне-
сот ед доходот на стопанските организации. 

Бр. 12-4694/1 
28 февруари 1958 година 

Белград 

Државен секретар за ра-* 
боти на финансиите,. 

Авдо Хумо, е. р. 



Страна 166 — Број 9 Среда, 5 март 1958 

129. 
Врз основа на точката VII од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени за оддел-
ни производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИ-
КИТЕ ВО ЦЕНИТЕ НД ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ 
ИМ С^ О ^ Т ^ д е л Е Н И НАЈВИСОКИ ПРОДАЖНИ 

ЦЕНИ 
1. Во упатството за начинот на пресметување и 

уплатување на разликите во цените на производи-
те на кои им се определени највисоки продажни 
цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58) точката 
У1 се менува и гласи: 

„VI. Разликите во цените пресметани според 
одредбите од ова упатство треба да се уплатат на 
посебни сметки на федерацијата кај Народната 
банка, и тоа: 

1) стопанските организации од точ. II и III на 
ова упатство на сметката бр. 339552 — Разлики во 
цената на кожата кај фабриките — во срок од 60 
дена по влегувањето во сила на ова упатство; 

2) стопанските организации од точ. I и IV на 
ова упатство на сметката бр. 339551 — Разлики во 
цената на кожата кај трговијата — во срок од 30 
дена по влегувањето во сила на ова упатство. 

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

Бр. 07—4145/1 
21 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

130. 
Врз основа на членот 150 став 5 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), Секретаријатот за селско стопанство и 
шумарство на Сојузниот извршен совет, во согла-
сност со Секретаријатот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет, пропишува 

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

СКО-ТЕХНИЧКАТА ПОМОШНА СЛУЖБА 
Член 1 

За службениците што вршат шумарско-технич-
ки помошни работи во органите на управата за 
шумарство и во самостојните установи за управу-
вање со шумите посвојат звањата:^ 

1) шумар, 
2) надзорник на шумите. 
Звањата од претходниот став се од четврта 

група. 
Член 2 

За звањето шумар потребно е завршено Осум-
годишно училиште и двегодишно шумарско учили-
ште, како и положен стручен испит. 

Кандидатите за звањето шумар потребно е да 
се и здравствено способни за вршење на шумарско-
техничка помошна служба и да го отслужиле сво-
јот воен срок. 

Член 3 
Звањата од членот 1 на овој правилник се рас-

поредуваат во следните платни разреди: 

Звање Платен разред 
1) шумар — — — — XVIII до XVI 
2) надзорник на шумите — XV „ ХИ 
Во XVI платен разред на- звањето шумар по-

стојат четири, а во ХН платен разред на звањето 
Надзорник на шумите — две период ски покачувања« 

Член 4 
Службеникот во звањето шумар кој поминал 

три години во завршниот платен разред и го поло-
жил стручниот, испит за звањето надзорник на шу-
мите, се унапредува во звањето надзорник на 
шумите. 

Член 5 
За службениците во звањето шумар и надзор-

ник на шумите важат во се друго одредбите од 
Законот за јавните службеници што се однесуваат 
на службениците на државната управа. 

Член 6 
Службениците што се затекнале во звањето 

шумар или во звањето надзорник на шумите, го за-
држуваат-^осегашниот платен разред. 

Службениците во звањето шумар што имаат 
завршено осумгодишно училиште ц двегодишно 
шумарско училиште или на нив соодветна спрема, 
добиваат еден платен разред повеќе, односно пери-
о д в о покачување во завршниот платен разред. 

Службениците во звањето надзорник на шуми-
те што имаат периодско покачување од XIII платен 
разред, добиваат XII платен разред. 

Времето поминато со периодско покачување се 
смета за натамошно напредување. 

Член 7 
Службениците што на 31 декември 1957 година 

се затекнале во звањето, помошен шумар се пре-
ведуваат во звањето шумар и, според времето по-
минато на работите на помошен шумар, се распо-
редуваат во соодветниот платен разред односно во 
завршниот платен разред со периодско покачу-
вање. 

Службениците од претходниот став се должни 
да го положат стручниот испит за звањето шумар 
во еро^с од две години од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. Тие не можат натаму да 
напредуваат додека не го положат тој испит. 

Службениците што до 31 декември 1957 година 
се унапредени од звањето помошен шумар во зва-
њето шумар и се распоредени 'во почетниот платен 
разред на ова звање, ќе се распоредат во платните 
разреди согласно со ставот 1 од овој член. 

Член 8 
Квалификуваните работници (чувари на шуми 

и на шумски култури, шумски манипулант и ел.) 
што на 31 декември 1957 година се затекнале во 
служба на работите на шумарско-техничка по-
мошна служба, можат да се назначат во звањето 
шумар и, според времето поминато со спрема »а 
квалификуван работник во оваа служба, да се 
распоредат во платните разреди, почнувајќи -од 
XVJII платен разред. 

Квалификуваните работници од претходниот 
став се должни да го положат стручниот испит за 
звањето шз^мап во срок од две години од денот на* 
влегувањето во сила на овој правилник. Тие не мо-
жат натаму да напредуваат додека не го -положат 
тој испит. 

Член 9 
До крајот на 1959 година можат, по исклучок, 

да се назначуваат за шумари и лица што завршиле 
едногодишно шумарско училиште или основно учи-
лиште и едногодишен курс за шумарско-техничка 
помошна служба, како и квалификувани работ-
н и ^ ! на работите на Јпумарско-техничка помошна 
служба. 

Лицата од претходниот став што имаат едно-
годишно шумарско училиште или основно учили-
ште и едногодишен курс за шумарско-техничка по-: 
мошна служба, се распоредуваат почнувајќи од XIX 
платен разред, а лицата со спрема на квалифику-« 
ван работник — од XVIII платен разред. 

Со прописи од членот 175 од Законот за јавните 
службеници ќе се определи посебна програма з& 
испити за лицата што се примаат во служба според 
одредбата на ставот 1 од овој член и срокот за по-« 
раѓање на овој испит, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНР^ 
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Член 10 
Од 1 јануари 1958 година престанува да важи 

Правилникот за звањата и платите на службени-
ците во шумарско-техничката помошна служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/52). 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 287 
24 февруари 1958 година 

Белград 
Секретар 

за селско стопанство и шумарство 
на Сојузниот извршен совет, 

Славко Комар, е. р. 

131. 
Врз основа на членот 152 став 2 точка 1 од За-

конот за јавните службеници {„Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57), Сојузниот завод за статистика, во 
согласност со Сојузниот извршен совет, пропишува 

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

ТИСТИЧКАТА СЛУЖБА 
2. Звања 
Член 1 

За службениците што во органите на стати-
стичката служба вршат статистички работи посто-
јат звањата: 

1) статистички помошник, 
2) статистичар, 
3) виши статистичар, 
4) статистичар-економист, статистичар-демо-

граф, статистичар-математичар, статистичар-прав-
ник, статистичар-агроном и статистичар-лекар. 

За Звањето статистички помошник е потребна 
нижа стручна спрема, за звањето статистичар — 
средна стручна спрем/, за звањето виши статисти-
чар — виша стручна спрема, а за звањето стати-
стичар-економист, статистичар-демограф, стати-
стичар-математичар, статистичар-правник, стати-
стичар-агроном и статистичар-лекар — висока 
стручна спрема. 

Звањето од точката 1 ст. 1 од овај член е звање 
'од четврта група, звањето од точката 2 — од тре-
та група, звањето од точката 3 — од втора група, 
а звањето од точката 4 — од прва група. 

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

споредуваат во следните платни разреди: 
Звање Платен разред 
1) статистички помошник — — XIX до XII 
2) статистичар — — — — — XV до VIII 
3) виши статистичар — — — XIII до VI 
4) статистичар-економист, стати-

стичар-демограф, статистичар-
математичар, статистичар-прав-
ник, статистичар-агроном и ста-
тистичар-лекар XI до V 

'Службениците во звањето статистички помо-
шник што имаат два класа соодветно средно учи-
лиште се распоредуваат почнувајќи од XVIII пла-
тен разред. 

Во XII платен разред на звањето статистичар, 
х во X платен разред на звањето виши статистичар 

и во IX платен разред на звањето статистичар-
економист, . статисТичар-демограф, статистичар-ма-
тематичар, статистичар-правник, статистичар-агро-
ном и статистичар-лекар постојат по четири пери-
о д н и покачувања, а во завршните платни разреди 

на тие звања, како и во XII платен разред на зва-
њето статистички помошник — по две периодски 
покачувања. 

Член 3 

За унапредување на статистичар во XI платен 
разред, на виши статистичар во IX платен разред 
и статистичар-економист, статистичар-демограф, 
статистичар-математичар, статистичаркправник, ста-
тистичар-агроном и статистичар-лекар во VIII пла-
тен разред важат соодветните одредби од Законот за 
јавните службеници за унапредување на пристав во 
звањето референт од трета група, на референт од 
втора група во звањето виши референт од втора 
група и на референт од прва група во звањето ви-
ши референт од прва група. 

За унапредување на статистичар-економист, ста-
тистичар-демограф, статистичар-математичар, ста-
тистичар-правник, статистичар-агроном и статисти-
чар-лекар во звањето советник важат соодветните 
одредби од Законот за јавните службеници што се 
однесуваат на службениците од државната управа. 

Член 4 
За службениците што вршат статистички рабо-

ти важат во се' друго одредбите од Законот за јав-
ните службеници што се однесуваат на службени-
ците од државната управа. 

П, Преодни и завршни одредби 
Член 5 

Службениците што / се затекнале во звањето 
статистички помошник кои имаат ново период еко 
покачување на XIII платен разред добиваат XII пла-
тен разред. Времето поминато со досегашното пе-
риод еко покачување се смета за добивање на пери-
одското покачување во XII платен разред. 

Службениците што се затекнале во звањето 
статистичар кои имаат виша школа го добиваат 
звањето виши статистичар и се распоредуваат во 
платните разреди на начинот пропишан во членот 
399 став 5 од Законот за јавните службеници. 

Одредбата од членот 399 став 2 на Законот за 
јавните службеници се применува и Ш t службени-
ците што се затекнале во звањето статистичар-
економист, стати стичар-демограф, статистИчар-ма-
тематичар, статистичар-правник, статистичар-агро-
ном, и статистичар-лекао 

Член 6 
Во поглед на исправката на преведувањето ќе 

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

Член 7 
Од 1 јануари 1953 престанува да важи Правил-, 

никот за звањата и платите на службениците на 
статистичките служби („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52). 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 1053/57 
6 јануари 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика* 
Анте Новак, е. V 
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132. 
Врз основа на ч л е н о т ^ став 2 од Уредбата за -

трговската дејност и " т ^ ^ р к и т е претпријатија и 
дуќани („Службен лист tfa ФНЃЈ", бр. 37/55) и чле-
нот 12 оддел II точка 2 од Уредбата за пренесува-
ње работите во надлежност на сојузните и репу-
бличките органи на управата („Службен лист на 
.ФНРЈ", бр. 26/56), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на стоковниот промет и 
t o Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет, Сојузот на трговските комори на Југославија 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА КОМЕРЦ. ̂  ЈА ЛИ-

СТИТЕ ВО ТРГОВИЈАТА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Стручната спрема на лицата запослени во тр-

говските збр^тприја-ѓија, трговските дуќани и тр-
говските деловни единици (во натамошниот текст: 
во трговијата) на комерцијални работи се опреде-
лува според одредбите од овој правилник. 

Стручната спрема на лицата запослени во тр-
говијава на Други работи (правни, книговодствено-
технички работи на инженери односно техничари 
и ел. 'и на работи на работници во тргова^та) се 
определува според посебни прописи. 

Член 2 
Крмерци јал истите во трговијата се лица што 

раководат со стопанско-комерцијални работи, ги ор-
ганизираат и ги вршат. 

Основните работи на .комерцу ја листите^ во трго-
вијата се: склучување на договор** за набавку и 
продажба на *С$оки, изработка на калкулации, <Ј)ЦК-
турира*%£, ликвидирање на сметки, стручно коре-
спондира«^ и депонирање. 

Член 3 
Комерцијалисти во трговијата можат да бидат 

лица со завршена соодветна средна, виша и висо-
I ка школска спрема, како и квалификувани и висо-
: ^квалификувани работници во трговијата под 
' определени услови. 

Член 4 
Стручната спрема на комерцијална во трго-

вијата, според одредбите од овој правилник, се 
: здобива со полагање на стручен испит по заврше-

ниот приправнички стаж или по завршетокот на 
определената практична работа на комерцијални 
работи во трговијата. 

Член 5 
Комерциј а листите во Трговијата имаат средна, 

виша или висока .стручна спрема/ 

II. Услови за здобивање со стручната спрема на 
комерцијална во трговијата 

Член 6 
За здобивање со стручна спрема на комерција-

лист во трговијата, според одредбите од овој пра-
вилник, мора да има: 

1) к о м е р ц јалистот во трговијата со средна 
стручна спрема — завршено средно или на него 
рамно училиште, пропишан приправнички стаж и 
.положен стручен и«л;ит; 

2) комерцијалпстот во трговијата со виша 
стручна спрема — завршена виша комерцијална 
или на неа рам^а школа, пропишан приправнички 
боти и положен пропишан стручен испит. 

3) комерци ја листот во трговијата со висока 
стручна спрема — завршен економски односно пра-
вен или друг соодветен факултет, пропишан при-
правнички стаж и положен стручен испит. 

Член 7 
Со стручната спрема на комерцијална во тр-

с о средна односно со виша стручна спрема, 
можат даг <Ге здобијат, според одредбите од овој 

правилник, и квалификувани односно висококс?-
лификувани работници во трговијата ако имаст 
определена практична работа па комерцијлни ра-
боти и положен пропишан стручен испит. 

Со стручната спрема на комерцирлиет во трго-
вијата со виша односно висока стручна спрема мо-
жат да се здобијат, според одредбите од овој пра-
вилник, и комерцијалне™ со средна односно виша 
стручна спрема ако имаат определена практична 
работа на комерцијални работ!! и положен пропи-
шан стручен испитт. 

Член 8 
Со стручната спрема на комерцијална во трго-

вијата со средна стручна спрема може да се здобие: 
1) лице што завршило средно економско учи-

лиште, ако по 2 години приправнички стаж положи 
стручен испит за комерцијалист со средна стручна 
спрема; 

2) лице што завршило средно училиште за оп-
што образование или на него рамно училиште, ако 
по 3 години приправнички стаж го положи струч-
ниот испит за комерцијална со средна стручна 
спрема; 

3).квалификуван работник во трговијата што 
најмалку 3 години вршел работи на комерцијалне^ 
ако го положи стручниот испит за комерцијалист 
со средна стручна спрема. 

Член 9 
Со стручната спрема на комерцијална во трго-

вијата со виша стручна спрема може да се здобие: 
1) лице што завршило виша комерцијална шко-

ла или на неа рамна школа, ако по 2 години при* 
правнички стаж го положи стручниот испит за ко-< 
мерцијалист со виша стручна спрема; 

2) комерцијалист со средна стручна спрема кој 
најмалку 8 години вршел работи на комерцијалист, 
ако го положи стручниот испит за комерцијалист 
со виша стручна спрема; 

3) висококвалификуван работник во трговија-
та кој најмалку 3 години вршел работи на комер-
ц и ј а л н а со средна стручна спрема, ако го положи 
стручниот испит за комерцијална со виша стручна 
спрема. 

Член 10 
Со стручната спрема на комерцијална во тр-

говијата со висока стручна спрема може да се 
здобие: 

1) лице што завршило соодветен факултет, ако 
по 2 години приправнички стаж го положи струч-
ниот испит за Комерцијална со висока стручна 
спрема; 

2) комерцијалист со виша стручна спрема коз 
има најмалку 4 години практична работа на работи 
на комерцијалне^ ако*го положи стручниот испит 
за комерцијалист со висока стручна спремз. 

Ш. Приправнички стаж и стручни испити 
Член 11 

Лицата што првпат стапуваат на работа во тр-
говијата, а немаат стручна пракса за вршење на 
работите на комерцијалист во трговијата, се при-
маат како приправници. ч 

Член 12 
Стручните испити се полагаат за комерцијална 

во трговијата со средна, виша или висока стручна 
спрема. 

Стручните испити од претходниот став заради 
здобивање со определена стручна спрема на комер-
ц и ј а л н а во трговијата ги полагаат: 

1) приправниците (член 11); 
2) комерци ја листите во Трговијата со средна 

односно виша стручна спрема — за здобивање со 
стручната спрема повисока од онаа што ја имаат, 
ако ги исполнуваат пропишаните услови; 

3) квалификуваните односно висококралифику« 
вапите работници во трговијата — за здобивање со 
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стручната спрема на комерцијална во трговијата 
со средна стручна спрема односно виша стручна 
спрема, ако ги исполнуваат пропишаните услови. 

Член 13 
Стручните испити од претходниот член се по-

лагаат пред испитните комисии што ги формира 
републичката трговска комора. 

Испитната комисија се состои од претседател, 
секретар и два члена на комисијата/ Предметниот 
испитувач има положај на член на испитната ко-
мисија кога се одлучува за успехот на кандидатот 
од предметот што тој испитувач го испитувал. 

Член 14 
Стручните испити се полагаат писмено и усно, 

или само усно, од предметите што се утврдени со 
' пропишаната програма за полагање на стручниот 

испит. ' 
Стручниот испит за комерцијална во тргови-

јата со висока стручна спрема се состои од изра-
ботка и обработка на една писмена работа од 
областа на стоковниот промет. 

Член 15 
Стручните испити се полагаат, по правило, два-

пати годишно, и тоа во април и октомври Во случај 
на поголем број пријавени кандидати или од други 
причини, органот што ја формира испитната коми-
сија може да определи и вонреден испитен срок. 

Член 16 
Пријавата за полагање на стручниот испит кан-

дидатот и ја поднесува на републичката трговска 
комора најдоцна на петнаесет дена пред првиот 
ден во месецот на испитниот срок. Кон пријавата 
кандидатот е должен да поднесе докази за испол-
нувањето ва пропишаните услови за полагање на 
стручниот испит. 

Член 17 
Републичката трговска комора утврдува кои од 

пријавените кандидати ги исполнуваат пропиша-
ните услови за полагање на стручниот испит и оние 
кандидати што ги исполнуваат тие услови ги извег 
стува за денот, часот и местото на полагањето на 
стручниот исцит, и тоа најдоцна на 10 дена пред 
закажаниот ден за полагање на стручниот испит. 

На кандидатот што не ги исполнува пропиша-
ните услови за полагање на стручниот испит ре-
публичката трговска комора му издава решение 
за тоа. 

Против решението од претходниот став канди-
датот може да му изјави жалба на републичкиот 
секретар!;јатот за трудот, и тоа во срок од осум 
дена од денот на приемот на решението. 

Ако органот надлежен за решавање по жал-
бата ја уважи жалбата, но поради водењето на 
постапката .по жалбата кандидатот не би можел 
да го полага испитот во срокот за кој се пријавил, 
републичката трговска комора ќе го повика канди-
датот да го полага стручниот испит^ во првиот на-
реден срок. 

Член 18 
Успехот на кандидатот на стручниот испит се 

оценува со „положил" односно „не положил". 
Кандидатот што ќе покаже слаб успех од еден 

или од два предмети, полага поправителен испит. 
Кандидатот што ќе покаже слаб успех од три или 
повеќе предмети, го повторува стручниот испит. 

Член 19 
Кандидатот што ќе биде упатен на полагање 

на поправителен испит го полага поправителниот 
испит во наредниот редовен испитен срок. 

Кандидатот што не -ќе пристапи кон полагање 
на стручниот испит од неоправдана причина или 
во текот на испитот неоправдано се откаже од на-
тамашното полагање, се смета дека не го положил 
стручниот испит. 

Оправданоста на откажувањето од полагање на 
стручниот испит ја оценува испитната комисија. 

Член 20 
Кандидатот што не ќе го положи стручниот 

испит при првото полагање, може тој испит пов-
торно да го полага, но најмногу уште двапати. 
Кандидатот што не ќе го положи стручниот испит 
ни при третото полагање, го губи правото на ната-
мошно полагање на стручниот испит. 

Член 21 
За положениот стручен испит испитната коми-

сија му издава на кандидатот уверение во срок 
од 14 дена од денот на положениот испит. 

Образецот на уверението го пропишува Сојузот 
на трговските комори на Југославија во согласност 
со Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 22 
Комерцијалистите во трговијата што го пола-

гаат првпат стручниот испит во местото на живее-
њето односно на запослувањето, имаат право на 
платено отсуство за време на полагањето на испи-
тот. Комерци ја листите во трговијата што го пола-
гаат првпат стручниот испит надвор од местото на 
живеењето односно запослувањето, покрај плате-
ното отсуство за време, на полагањето на испитот, 
имаат право и на надоместок на патните трошоци 
(превоз и дневница) според важечките прописи на 
стопанските. организации. 

Член 23 
На претседателите, членовите и секретарите на 

испитните комисии за работата во комисијата им 
припаѓа хонорар во износот што ќе го определи 
Сојузот на трговските комори на Југославија 

Хонорарите од претходниот став паѓаат на товар 
на трговските стопански организации во кои се 
запослени кандидати што го полагаат испитот. 

Член 24 
Сите лица од членот 12 на овој правилник го 

полагаат стручниот испит според иста програма, на 
ист начин, во исти срокови и пред исти органи. 

Поблиски прописи за составот и работата на 
испитната комисија, за начинот на полагањето на 
стручниот испит, како и за програмите за полагање 
на стручниот испит, донесува Сојузот на трговските 
комори на Југославија. 

IV. Практична работа на комерцијални работи 
> Член 25 

Како практична работа на комерцијални ра-
боти исе смета времето поминато на работите од 
членот 2 на овој правилник во трговијата, во тр-
говските комори или во другите стопански или 
задружни организации. 

Како време на практична работа во смисла на 
претходниот став се признава и времето: 

1) поминато на работи на комерцијалист во 
државни органи и лц, установи; 

2) поминато во свјство на професионален фун-
кционер во општествено-полИтички организации; 

3) поминато во активна служба на интендант-
ски работи и на работи на материјално-техничка 
документација во Југословенската народна армија 
или во бившата југословенска војска до 6 април 
1941 година; 

4) поминато во Народноослободителната борба, 
во заробеништво по 6 зприл 1941 година, на активна 
илегална работа за време на Народноослободител-
ната борба, во контдентрациони логори и во затвор, 
како жртва на фашизмот — пред и за време на 
Народноослободителната војна; 

Г>) поминато во својство на присилно раселено 
лице, под услов тоа лице пред присилното расе-
лување да работело на комерцијални работи во 
трговијата; 

6) поминато надвор од службата, ако е однос-
ното лице од страна на окупационите органи отпу-
штено од службата поради својата антифашистичка 
или патриотска работа, верска припадност или од 
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слични причини (на пример: поради тоа што имало 
некој од членовите на фамилијата во Народноосло-
бодителната војска, или жена што е отпуштена 
од служба затоа што мажот и* е запослен) или 
самото ја напуштило службата или е пензионирано 
од овие причини, под услов повторно да стапило 
во служба до крајот на 1945 година, а пред тоа 
работело на комерцијални рабсЃги во трговијата; 

7) поминато во вршење на трговска приватна 
професионална дејност. 

Времето поминато во Народноослободителната 
војска или на активна и организирана работа во 
Народноослободителната борба до завршетокот на 
војната — се смета двојно, а во сите други случаи 
еднокатно. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 26 

Стручната спрема според чл. 27, 28 и 29 на овој 
правилник му се -признава на лицето што на денот 
на влегувањето во сила на овој правилник вршело 
работи на комерцијалист во трговијата. 

Член 27 
Средна стручна спрема на комерцијалист во 

трговијата му се признава на лице: 
1) со полно средно економско училиште и нај-

малку 4 години работа на работи на комерцијална; 
2) со полно средно училиште за општо образо-

вание или на него рамно училиште и 6 години ра-
бота во трговијата, од кои најмалку 4 години ра-
бота на работи на комерцијална; 

3) со неполно средно училиште за општо обра-
зование или на него рамно училиште и 7 до 13 
години практична работа на работи на комерција-
лне^ што зависи од годините на школувањето; 

4) кое положило стручен испит за звањето по-
млад комерцијалнст од членот 2 на Основната 
уредба за економско-комерци ја дната струка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'', бр. 66/47) или е ослободено 
од полагањето на тој испит врз основа на членот 2 
од Уредбата за задолжително полагање на стручни 
испити на државните службеници („Службен лист 
на* ФНРЈ", бр. 68/50) односно што го положило 
стручниот испит за звањето пристав од членот 16 
на Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 4/54); 

5) кое има стручна спрема на квалификуван 
работник или на кое би му била признаена стру-
чната спрема за квалификуван работник во сми-
сла на членот 19 точ. 1—5 од Правилникот за 
стручната спрема на работниците на трговските 
претпријатија и трговските дуќани,- како и на тр-
говските деловни единици („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 56/55) под услов во трговијата да има 
практична работа од најмалку 10 годи1Ти, од кои 
најмалку 5 години работа на работи на комерци-
јалне^ 

Член 28 
Виша стручна спрема на комерцијална во тр-

говијата му се признава на лице: 
1) со завршена виша комерцијална школа или 

на неа рамна школа и најмалку 4 години работа 
на работи на комерцијалист; 

2) кое положило стручен, испит за звањето виши 
комерцијалист од членот 2 на Основната уредба 
за економско-комерцијадната струка или е осло-
бодено од полагањето на тој испит врз основа на 
членот ~2 од Уредбата за задолжително полагање 
на стручни испити на државните службеници, од-
носно кое положило стручен испит за звањето ре-
ферент од членот 16 на Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните 
органи; 

3) со завршено средно училиште за општо обра-
зование или на него рамно училиште и најмалку 
12 години практична работа во трговијата, од кои 

најмалку 5 години работа на работи на - . 
јалист; 

4) кое има стручна спрема на ВИСОКОКВ^И .^ЈИ-
куван работник или на кое би^му била признаена 
стручната спрема на висококвалификуван работник 
во смисла на членот 20 точ. 1—5 од Правилникот 
за стручната спрема на работниците на трговските 
претпријатија и трговските дуќани, како и на тр-
говските деловни единици, а под услов најмалку 5 
години да работел на работи на комерцијална; 

Член 29 -
Висока стручна спрема на комерцијална во 

трговијата му се признава на лице: 
1) со завршен факултет или на него рамна 

школа и најмалку 4 години работа на работи на 
комерци ј а лист; 

2) со завршена виша комерцијална школа или 
на неа рамна школа и најмалку 8 години работа 

' на работи на комерцијалне^ 

Член 30 
На лицето што активно учествувало во органи-

зираната работа во Народноослободителната борба 
од 1941, 1942 или 1943 година, му се признава сре-
дна, виша односно висока стручна спрема на ко-
мерцијална во трговијата без оглед на школските 
квалификации, ако' на денот на влегувањето во 
сила на овој правилник се затекнало на работно 
место за кое според оценката на Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија се бара средна, виша 
или висока стручна спрема. 

Член 31 
Стручната спрема според одредбите на овој 

правилник му се п р и з н а а на лице што на 21 де-
кември 1955 година вршело работи на комерцијалне^ 
а кое во меѓувремето до" влегувањето во сил& на 
овој правилник било распоредено на работно место 
на работник во трговијата, ако тоа лице го сака 
тоа и ако од 21 декември 1955 година до влегувањето 
во сила на овој правилник било непрекинато на 
работа во трговијата 

На лицето од претходниот став што не "ќе изрази 
желба да му се признае стручната спрема на ко-
мерцијална во трговијата според овој правилник, 
надлежната комисија, ако најде дека тоа лице рас-
полага со определена стручна спрема во занима-
њето на работник во трговијата, ќе му ја утврди 
стручната спрема според одредбите од Правилни-
кот за стручната спрема на работниците на тргов-
ските претпријатија и трговските дуќани, како 
и на трговските деловни единици. 

Член 32 
За утврдување на стручната спрема на комер-

ц и ј а л н а во трговијата републичката трговска ко-
мора формира комисија од службеници односно 
претставници што ќе ги предложат: републичкиот 
секретаријат за трудот, републичкиот одбор на син-
дикатот на трговските, угостителските и туристи-
чките работници и републичката трговска комора. 
Претставникот на републичката трговска комора е 
претседател на комисијата. 

За решавање по жалбите на решенијата за 
утврдената стручна спрема Сојузот на трговските 
комори на Југославија формира комисија од служ-
беници односно од претставници што ќе ги предло-
жат: сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, Секретаријатот за трудот на 
Сојузниот извршен совет, Централниот одбор на 
Синдикатот на трговските, угостителските и тури-
стичките работници на Југославија и Сојузот на 
трговските комори на Југославија. Претставникот 
на Сојузот на трговските комори на Југославија е 
претседател на комисијата. 

Републичката трговска комора односно Сојузот 
на трговските комори на Југославија при формира-
њето на комисиите од претходните ставови опре-* 
делува и секретар на комисијата. 
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Член 33 
Комисиите работат БО седници. За работата на 

комисијата се вођи записник. Записникот го пот-
пишува претседателот на комисијата и секретарот 
на комисијата како записничар. 

Член 34 
Врз основа на заклучоците од комисијата ре-

публичката трговска комора односно Сојузот на 
трговските комори на Југославија издава решение 
за утврдената стручна спрема на комерцијалист во 
трговијата, 

Член 35 
Против решението за ^ттзо^^ата гтт/ч^гч синема 

на комерци1алист во трговијата може да му се 
изјави жалба на Сојузот на трговските комори на 
Југославија. Жалбата се изјавува во срок од 15 дена 
од денот на приемот на решението и и се предава 
на комисијата што го д опее ла решението. 

Член 36 
Комисијата од членот 32 став 2 на овој правил-

ник ја оценува и. правилноста на сите првостепени 
решенија за утврдената стручна спрема на комер-
ц и ј а л н а во трговијата, освен решенијата против 
кои е благовремено изјавена жалба. 

Оценувајќи ја правилноста на решението за 
утврдената стручна спрема на комерцијална во 
трговијата, комисијата од претходниот став може, 
ако најде дека решението е неправилно, да го укине 
и да донесе ново односно да го измени во делот во 
кој е неправилно. 

Член 37 
Комисиите за утврдување на стручната спрема 

на комерцијалист во трговијата се-должни да ја 
утврдат стручната спрема во срок од една година 
од денот на влегувањето РО оила на овој правилник. 

Член 38 
Комисијата на Сојузот т-а трговските комори 

на Југослава а е должна работата на ревизија на 
решенијата да ја заврти ро СРОК ОД една година 
од денот на завршетокот утврдувањето РП струч-
ната спрема на кометал? т^гт во трговијата. 

Чл^ч 39 
На претседателите, на членовите, као и на се-

кретарите на комисиите од членот 32 ст. 2 на овој 
правилник им припаѓа хонорар за работата во тие 
комисиите 

Хонорарите од претходниот став паѓаат на товар 
на трговските стопански организации. 

Височината на износите на хонорарите од ставот 
1 на овој член ја определува Сојузот на трговските 

•комори на Југославија. 
Член 40 

Лицата што на денот на влегувањето во сила на 
овој правилник се затекнале на вршење работи на 
комерцијалист во трговијатаг а на кои според од-
редбите од овој правилник не може да им се утврди 
стручната спрема поради тоа што не ги исполнуваат 
пропишаните услови, можат да го полагаат струч-
ниот испит за комерцијална во трговијата со средна 
стручна спрема ако имаат неполно средно училиште 
и 7 години работа на работи на комерцијалист. 

Стручниот испит од претходниот став може да 
се полага до 31 декември 1959 година. 

Член 41 
На лицето со стручна спрема на работник во 

Трговијата што на денот на влегувањето во сила 
на овој правилник се затекнало на вршење работи 
ћа комерцијална во трговијата, а на кое не може да 
"му се утврди стручната спрема според одредбите 
од овој правилник поради тоа што не ги исполнува 
пропишаните услови, може да му се утврди струч-
ната спрема според одредбите од Правилникот за 
стручната спрема на работниците на трговските 
претпријатија и трговските дуќани, како и на тр-
говските деловни единици. 

Член 42 
Поблиски прописи за примена на овај правил-

ник донесува Сојузот на трговските комори на Ју -

гославија во сагласност со сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, со Се-
кретаријатот за трудот на Сојузниот извршен совет 
и со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 43 
Овој правилник влагува во сила со донет на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1067 

20 јануари 1958 година 
Белград 

Сојуз на трговските комори на Југославија 
Претседател 

Генерален секретар, на Управниот одбор, 
Ристо Бајалскн, сг р. Никола Џуверовиќ, е. р. 

133. 
Врз основа на членот 46 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување (..Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Сојузниот 
завод за социјално осигурување, во согласност со 
Сојузниот извршен совет, донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МЕСЕЧНИТЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ ШТО СЕ 
ЗЕМААТ КАКО ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУ-
ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ дато ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХО-

ДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО 
ПЛАЌААТ ВО ПАУШАЛЕН ИЗНОС 

1. За пресметување на придонесот за социјално 
осигурување во стопанските организации кои врз 
основа на одредбите од чд. 23—33 на Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации, 
придонесот од доходот на стопанските организации 
го плаќаат во паушален изное (во натамошниот 
текст: стопанските организации со паушална пре-
сметка) се установуваат, ако за определени видови 
стопански, организации со посебни одлуки не се 
установени други основи, месечните паушални из-
носи што се земаат како основи, и тоа: 

1) 22.800 динари — за работниците на работни-
те места за кои е потребна стручна 
спрема на висококвалификуван работ-
ник односно на службеник со виша 
стручна спрема; 

2) 16.300 динари — за работниците на работни-
те места за кои е потребна стручна 
спрема на квалификуван работник од-
носно на службеник со средна стручна 
спрема; 

3) 13.900 динари — за работниците на работни-
те места за кои не се бара претходна 
спрема туку приучување за определена 
работа односно за службениците на 
работните места за кои се бара нижа 
стручна спрема; 

4) 12.400 динари — за работниците и службе-
ниците на работните места зЅГ"кои не 
се бара стручна спрема. 

2. Стопанските организации со паушална пре-
сметка се должни придонесот за социјално осигу-
рување да го пресметуваат од соодветниот износ 
на месечниот паушален основ од точката 1 на оваа 
одлука за сите работници на кои работата во сто-
панските организации со паушална пресметка им е 
редовно занимање. 

Се смета дека работата во стопанските органи-
зации со паушална пресметка им е редовно зани-
мање на оние работници што во тие стопански 
организации се запослени во полно редовно работ-
но време. 

3. Со одлука на извршниот одбор на околискиот 
завод за социјално осигуравње, донесена во со-
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гласност со надлежниот совет на околискиот на-
роден одбор, псушалните основи за пресметување 
на придонесот определени во ^точката 1 на оваа 

. одгура можат за одделни стопански организации 
со паушална п:?есмст:^:а сразмерно да се зголемат 
за износот до l?.OVo од тле основи ако се утврди 
дела просечниот месечен нанос на личните доходи 
на работниците запослени во тие стопански орга-
низации кои, по одбивање придонесот за буџе-
тите од личниот доход, е остварен во изминатата 
година, е поголем за повика од 19% од основите од 
тол-^ла 1 на оваа одлука. 

Со одлука на извршниот одбор на околискиот 
завод за социјално осигурување, донесена во со-
гласност со надлежниот совет на околискиот наро-
ден одбор, пауша дните основи за пресметување на 
придонесот определени во точката 1 од оваа одлука 
можат за одделни стопански организации со пау-
шална пресметка сразмерно да се намалат за изно-
сот до 20°/о од тие основи ако се утврди дека про-
сечниот месечен износ на личните доходи на ра-
ботниците запослени во тие стопански организации 
кој, по одбивање на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход, е1 остварен во изминатата година, е по-
мал за повеќе оп 1 0 * о д отточите од точката 1 на 
оваа одлука 

^Обврската за плаќање на придонесот од осно-
вите зголемени односно намалени според Ст. 1 и 2 
на оваа точка, почнува од првиот ден на наредниот 
месец по доставата на одлуката до стопанската 
организација со паушална пресметка. 

Зголемувањето односно намалувањето на осно-
вите според претходните ставови може да се извр-
ши за работниците од сите или од одделни квали-
фикации од точката 1 на оваа одлука. 

4. За работниците што не се запослени со полно 
редовно работно време, но редовно се запослени 
најмалку половина од полното редовно работно вре-
ме, како и за работниците редовно запослени по-
малку од половина на полното редовно работно 
време кои имаат права од здравственото осигуру-
вање во обемот и под условите предвидени според 
одредбите од Законот за здоавственото осигурува-
ње на работниците и службениците спрема трае-
њето на нивното работно време, стопанските орга-
низации со паушална пресметка го пресметуваат 
придонесот од износот на исплатените лични доходи 
на работниците по одбивање \ т придонесот за бу-

^ Џ С Т " Т С од личниот доход. 
"5. Основите од точката 1 односно точката 3 на 

оваа одлука служат како основи за пресметување 
ка поидочесот и кога придонесот се плаќа според 
посебните норми па придонесот определени врз 
основа на чл. 48—52, како и за додатокот на придо-
несот определен врз основа на чл. 56—58 од Уред-
бава за финансирање на социјалното осигурување. 

Со денот на почетокот на применувањето на 
опа it одлука престанува да важи Одлуката за пау-
ггадпите основи за пресметување на придонесот? 
за социјално осигурување за работниците во тргов-
ските, угостителските и занаетчиските дуќани и-во 
помалите угостителски претпријатија („Службен 
лис- на ФНРЈ", бр. 32/57). 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се потценува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 1387/1 
31 јануари 1958 година 

Белград 

Сојузен завод за социјално осигурување 

Директор, _ Претседател, 
Зденко Хас, е. р. Илија Дошен, е. р. 

134. 
Врз основа на членот 46 од Уредбата за финан-

сирање на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод 
за социјално осигурување, во согласност со Соју-
зниот извршен совет, донесува . 

О Д Л У К А . 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ПРЕСМЕТУВА-
ЊЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕНИ КАЈ ПРИ-

ВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
1. Ако платата на одделни работници и наме-

стеници запослени кај приватни работодавци по 
одбивање на придонесот за буџетите од личниот 

-доход во одделен месец изнесува помалку од: 
1) 22.800 динари месечно или НО динари по 

работен час — за висококвалификува-
ните работници и за службениците со 
виша стручна спрема; 

2) 16.300 динари месечно или 79 динари по ра-
ботен час — за квалификуваните ра-
ботници и за службениците со средна 
стручна спрема; 

3) 13.900 динара месечно Ј!ЛИ 67 динари по ра -
ботен час — за квалификуваните 
работници и за службениците со нижа 
стручна спрема; 

4) 12.400 динари месечно или 60 динари по ра-
ботен час — за неквалификуваните 
работници и за службениците на по-
мошни работи, — 

работодавецот е должен за таквите работници и 
наместсници да го пресмета и уплати придонесот 
за социјално осигурување за односниот месец од 
соодветните горни основи, кои се сметаат како ми-
нимални. 

Основите од претходниот став претставуваат 
износи за придонесот за буџетите од личниот доход. 

Ако е со колективниот договор договорена пла-
та која е по одбивање на- придонесот за буџетите 
од личниот доход поголема од износот на мини-, 
малните основи од ставот 1, пресметувањето и упла-
тувањето на придонесот се врши спрема тие пого-
леми износи предвидени во колективниот договор. 

Минималниот основ од ставот 1 од кој се пре-
сметува придонесот, се зема спрема квалификаци-
јата односно стручната спрема потребна за работ-

• ното м^сто на кое работникот односно службеникот 
се наоѓа. 

2. Пресметувањето од минималните основи од 
точг зга 1 на оваа одлука се врши и за работниците 
што не се запослени со полно редовно работно вре-
ме РО редовно работат најмалку 4 часа дневно. 

наместениците што не се запослени со полно 
редовно работно време но кои редовно работат па;"-
маЈгг:у 4 часа дневно, или остваруваат плата што по 
одбивање на придонесот за буџетите од личниот 
доход изнесува најмалку 6.000 динари месечно, како 
минимален основ се зема дел од минималниот основ 
од точката 1 на оваа одлука кој и одговара на сра-
змерата меѓу договореното работно време и пропи-
шаното полно редовно работно време за односните 
работи, но најмалку 6.000 динари месечно. 

3. За лицата запослени помалку од 4 часа днев-
но што остваруваат плата која по одбивање на при-
донесот за буџетите од личниот доход изнесува по-
малку од 6.000 динари месечно, придонесот за соци-
јално осигурување се пресметува и се плаќа од из-
носот на исплатената плата по одбивање m придо-
несот за буџетите од личниот доход. 

4. Ако придонесот за социјално осигурување 
треба да се уплати за време пократко од еден ме-
сец, за секој календарски ден во односниот период 
се зема една триесетина (1/ао) од износот на месеч-
ниот придонес. 

5. Според одредбите од оваа одлука ќе се пре-
сметува и ќе се плаќа придонесот за социјално оси-
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турување од 1 јануари 1958 година, со кој ден пре-
стануваат да важат: Одлуката за минималните осно-
ви за пресметување придонесот за социјално осигу-
рување на лицата на работа кај приватните рабо-
тодавци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/54) и На-
патствието за минималните основи за пресметување 
и уплата на придонесот за социјално осигурување 
ка ј задругите и приватните работодавци („Службен 
ли— т-тл лт-трј«, бр. 33/52), 

одредбите од оваа одлука нема да се примену-
ват при пресметувањето на придонесот за социјално 
осигурување на лицата запослени кај приватни ра-
ботодавци за кои во поглед на пресметување на 
придонесот се установени паушални основи за пре-
с?утетуЕан>е на придонесот за социјално осигурување 
или паушални износи на придонесот за социјално 
осигурување. 

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

Бр. 1388/1 
31 јануари 1958 година 

Белград 
Сојузен завод за социјал ко осигурувале 

Директор, ' Претседател, 
Зденко Хас, е. р. Илија Дошен, е. р. 

135. 

Врз основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 
став 2 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57), Сојуз-
ната изборна комисија донесува 

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

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

на упразнетото место претседател се именува 
Мајден Владо, судија на Околискиот суд во Сев-
ница. 

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

Бр. 897 
26 февруари 1958 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

— Секретар, ^ Претседател, 
др Дражен Сссардиќ, е. р. Михаило Ѓорѓевиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е "дека во текстот на Законот за пензи-
ското осигурување, објавен во „Службен лист. на 
ФНРЈ", бр. 51/57, се поткраднала грешка, та се дава 

ТРЕТА ИСПРАВКА 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Во членот 273 став 1 точка 1 на крајот од тек-
стот место точка и запирка треба да стои запирка, 
а по запирката треба да се додадат испуштените 
зборови: „доколку се однесуваат на старосните и 
фамилијарните пензии;". 

Од Сојузната народна скупштина, 24 февруари 
1958 година, Белград. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека "во текстот на Законот за работ-
ните односи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, се потпаднале долу наведените. грешки, 
та се даиа 

И С П Р А В К А 
ПА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
1. Во членот 334 став 1 во првиот ред по зборот 

„вежба" да се уфрлат зборовите „односно на до-
служување на воениот срок до три месеци", а на 
крајот од текстот на ставовите 1 и 2 да се брише 
точката и да се додадат зборовите „односно од до-
служувањето на воениот срок.". 

2. Во членот 338 став 1 во петтиот ред и во 
ставот 2 во четвртиот ред наместо зборот „плата" 
треба да стојат зборовите „личен доход", 

3. Во членот 343 во точката 4) во вториот ред 
по зборот „затвор" да се уфрлат зборовите ..или 
строг затвор". 

4. Во членот 399 на крајот се додава изоставе-
ниот текст кој гласи: 

„5) од 10.000 до 200.000 динари — за дејствија 
од еленот 396 на овој закон.". 

- На крајот од текстот на точката 4) наместо 
точката треба да стои точка со запирка. 

Од Сојузната народна скупштина, 1 март 1958 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за евиден-
ција и контрола на цените на определени произво-
ди, објавен во „Службен лист на ФНРЈ' ' , бр. 7/58, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дева 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА 

НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
Во точката 6 став 2 место зборовите: „и за'' треба 

да стои зборот: „на". 
Од Сојузниот извршен совет, 22 февруари 1958 

година, Белград. 

По извршеното сраЕнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за зва-
њата на дактилографите и стенографите, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58, се п о т п а д -
нале долу наведените грешки, те се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗВАЊАТА НА ДАКТИ-

ЛОГРАФИТЕ И СТЕНОГРАФИТЕ 

Во чл. 20 и 21, во последните ставови, наместо 
зборовите: „членот 8" треба да стои: „членот 7 
став 2". 
- Од Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 

извршен совет,-10 февруари *958 година, Белград. 

УК&ЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 7 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 
ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЈ-

ЛОН, СО СЕДАЛИШТЕ ВО ЊУ ДЕЛХИ 

I 
Се назначува 
Богдан Црнобрња, извонреден и ополномошен 

амбасадор на ФНРЈ во Индија, за извонреден пра-
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тоник и ополпомошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Цејлон, со се-
диште во Њу Делхи. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 5 

20 февруари 1958 година 
Белград 

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

Претседателот ка Републиката, врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-

V К A 3 
ЗЛ ЈТ ОЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО-
РТОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ОБЕДИНЕ-

ТАТА АРАПСКА РЕПУБЛИКА 
I 

Се назначува 
Јосип ѓерѓа, досегашен извонреден и ополно-

мошзч амбасадор на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија во ^гипет, за извонреден и 
0'г0лпомошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Обединетата Арапска 
Република. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 6 -
22 февруари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 4а од Уредбата за осни-

вање и укинување определени сојузни органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/57 и 
6/58) во врска со членот 26 од Уредбата за организа-
цијата и работата на Сојузниот извршен совет, по 
предлог од Секретаријатот за социјална заштита 
на Сојузниот извршен совет, Сојузниот извршен со-
вет донегуга 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А З Н А Ч У В А Њ Е Н А Ч А Л Н И К H A У П Р А В А Т А 

З А И Н В А Л И Д С К И И Б О Р Е Ч К И П Р А Ш А Њ А 

1. Се назначува за началник на Управата за ин-
валидски и боречки прашања Божо Павловић со-
ветник во Секретаријатот за социјална заштита на 
Сојузниот извршен совет. 

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

В. бр. 18 
28 фебруари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. р* 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 3 од 18 јануари 1958 година објавува: 
Закон за правата и должностите на органите 

на внатрешните работи на автономните единици; 
Одлука за одобрување завршната сметка на 

Инвестициониот фонд на Народна Република Ср-
бија за 1956 година; 

Одлука за потврда на одлуките на народните 
одбори за измени и дополненија на статутите на 
околиите; 

Одлука за потврда на уредбите на Извршниот 
совет на Народното собрание на Народна Република 
Србија; 

Одлука за оснивање Виша медицинска школа 
во Белград; 

Одлука за разрешување од судиска должност 
на судии на окружен суд и на окружен стопански 
суд; 

Одлука за избирање судии на окружни судови 
и на окружен стопански суд; 

Одлука за .избирање повремени судии на Ви-
шиот стопански суд; 

Одлука за определување на процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход и на општин-
скиот локален дгчок на приходите од селското сто-
панство што треба да се наплати во одделни три-
месечја во текот на 1958 година; 

Наредба за назначување службеници во су-
довите; 

Правилник за основањето, организацијата и 
работата на забсјлекарските установи; 

Одлука за распоредување на одделни занает-
чиски работи во постојна занаетчиска дејност; 

Исправка на Одлуката за распишување избори 
за Републичкиот собор и за Соборот на произво-
дителите на Народното собрание на Народна Ре-
публика Србија; 

Исправка на Одлуката за утврдување на из-
борните околии за" избирање народни пратеници за 
Републичкиот собор и за Соборот на производите-
лите на Народното собрание на Народна Република 
Србија. 

Во бројот 4 од 25 јануари 1958 година објавува: 
Општествен план на Народна Република Ср-

бија за 1958 година; 
Закон за буџетот на Народна Република Србија 

(Републичкиот буџет) за 1958 година: 
Закон за завршната сметка на Народна Репуб-

лика Србија (Републичката завршна сметка) за 
1956 година; 

Закон за училиштата за стручно оспособување 
на запосленим работници; 

Одлука за определување рамките — границите 
на годишните количини на природну вино и при-
родна ракија од бербата на 1957 година што во 
домаќинствата на производителите можат да се 
трошат без плаќање данок на промет; 

Решение за разрешување и именување членови 
на околиските изборни комисии за спроведување 
избори на народни пратеници за Народното собра-
ние на Народна Република Србија; 

Наредба за планот на одбраната од поплави во 
1958 година; 

Исправка на Решението за определување око-
лиски изборни комнен што ќе ги спроведуваат из-
борите на народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на Народна' 
Република Србија. 

ГРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" вф 
бројот 2 од 16 јануари 1958 година објавува: 
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Уредба за измена на Уредбата за Фондот на 
НР Словенија за унапредување на издавачката 
дејност; 

Упатство за извршување одделни одредби од 
Законот за правата и должностите, избирањето и 
отповикот на републичките народни пратеници за 
Народното собрание на НР Словенија: 

Решение за именување секретар за здравство. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во% бројот 2 од 20 јануари 1958 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
на НР БиХ за 1958 година; 

Указ за прогласување на Законот за Буџетот 
на НР БиХ за 1958 година; 

Указ за прогласување на Законот за' извршу-
вањето на Буџетот на НР БиХ за 1956 година; 

Одлука за определување на процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход што треба да 
се наплати во одделни тримесечја на 1958 година; 

Одлука за потврда на одлуките за измени и 
дополненија на статутите на околиите Приедор, 
Јајце и Сараево; 

Решепне за определување денот на гласањето 
по производителни гранки и изборни околии за из-
борите на народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НР БиХ; 

Решение за именување членови на Советот на 
вишите педагошки школи во Сараево, Мостар и 
Бања Лука; 

Решение за именување членови на Советот на 
Заводот за унапредување на организацијата и на 
продуктивноста на трудот во Сараево. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројојт 36 од 19 декември 1957 година 
објавува: 

Одлука за усогласување на одредбите за управ-
ната постапка од републичките закони со Законот 
за општата управна постапка; 

Уредба за усогласување ва одредбите за управ-
ната постапка од прописите на бившата Влада на 
НРМ, Извршниот совет, републичките совети и ре-
публичките органи на управата со Законот за оп-
штата управна постапка; 

Решение за дополнување на Решените за про-
гласување на Заводот за овоштарство во-Скопје за 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за дополнување на Решението за про-
гласување на Земјоделскиот истражувачки институт 
во Скопје за установа со самостојно финансирање; 

' Решение за дополнување на решението за Зем-
ската ергела „11 октомври" во е. Гнеотино — Би-
тол скапоно ли ј а; 

Решение за дополнување на Решението за про-
гласување на Рибарската станица за научно истражу-
вање на рибарството во Скопје за,установа со са-
мостојно финансирање; 
^ Решение за дополнување на Решението за пре-
минување на Институтот за. тутун во Прилеп на 
вселување како установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Советот за просвета и култура на НРМ; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на Советот на Управната школа — Скопје. 

Во бројот 37 од 23 декември 1957 година обја-
вува: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
за стопанскиот развиток наѓ Народна Република 

Македонија за 1957—1961 година; со текстот на 
истиот; 

Прилог кон Општеес целиот план за стопанскиот 
развиток на Народна Република Македонија за 
1957—1^61 година; 

Одлука за избор на судија на Вишиот стопански 
суд во Скопје; 

Одлука за избор на судии на Окружниот суд во 
Скопје и на Окружниот суд во Штип; 

Одлука за~ утврдување престан©« на пратенич-
киот мандат на народниот пратеник на Републич-
киот собоп на Народното собрание на Народна Ре-
публика MaT-ettOHHja избран во Изборната околија 
Овчеполска IV; 

Уредба за изменување и дополнување на Уред-
бата за организацијата и работењето на Извршниот 
совет; 

Одлука за определување рок за распишување 
на избори за работничките совети на стопанските 
претпријатија; 

Одлука за одредување рок за одржување на 
редовни избори за работничките совети ва прет-
пријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и Теле-
фонскиот сообраќај; 

Одлука за категориите уживатели на постојана 
државна помош на кои им се обезбедува здравствена 
заштита; 

Одлука за дополнување* на Одлуката за само-
управните установи и стручните и општествените 
организации што избираат претставници во репу-
бличкиот совет за школство; 

Одлука за определување нормите на придоне-
сот за кадрови што го плаќаат приватните занает-
чиски и угостителски дуќани и приватните сопстве-
ниии на патни моторни возила што се занимаваат 
со јавен превоз; 

Упатство за надоместок на трошопите на за-
водите за социјално осигурување за здравствена 
заштита на носителите на Илинденска споменица, 
како и надоместок на исплатените трошоци за за-
коп и годишен одмор; 

Упатство за исплатување и надоместок на 
трошените за закоп на уживатели на Илинденски 
пензии; 

Решение за дополнување на Решението за Ин-
ститутот за научно истражување во индустријата 
во Скопје; 

Решение за дополнување на Решението за пре-
минување на Заводот за геолошки истражувања на 
послуЕање како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за дополненување на х Решението за 
Заводот за уредување на шумите во Скопје; 

Решение за дополнување на Решението за 
прогласување на Шумарскиот институт во Скопје за 
установа со самостојно финансирање; 

Исправка на Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикувањето, на народните прате-
ници на Народно собрание. 

Во бројот 38 од 26 декември 1957 година обја-
вува: 

Указ за прогласување на Законот за училишта 
за квалификувани работници, со текст од истиот 
закон; 

Указ за прогласување на Законот за добровол-
ните противпожарни друштва, со текст од истиот 
закон; 

Указ з а прогласување на Законот за укинување 
на Законот за воведување во градовите систем на 
дозвола за боравок; со текст од истиот закон; 

Решение за дополнување на Решението за 
основање ветеринарен институт; 

Решение за одредување Заводот за унапреду-
вање на лозарството и винарството да врши ана-
лизи и испитувања на вина и на преработки од 

грозје и вино; 

Среда, 5 март 1958 
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Упатство за елементите на основите за заштита 
на стрмните земјишта од ерозија; 

Упатство за постапката при издавањето на во-
достопански согласности и одобренија за користење 
вода до донесување на ориентациони водостопански 
основи. 

Во бројот 39 од 28 декември 1957 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
на Народна Република Македонија за 1958 година, 
со текст на истиот; 

Указ за прогласување на Законот за буџетот 
на Народна Република Македонија (Републичкиот 
буџет) за 1958 година, со текст од истиот; 

Указ за прогласување на Законот за завршната 
сметка за извршувањето на буџетот на Народна 
Република Македонија за 1956 година, со текст од 
истиот;ѕ 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за надлежноста 
на народните одбори на општините и околиите во 
работите уредени со републичките прописи во го-
дините 1945-1955, со текст од истиот; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за органите на 
управата во Народна Република Македонија, со 
текст од истиот; 

Одлука за потврдување на Уредбата за измену-
вање и дополнување на Уредбата за организацијата 
и работањето на Извршниот совет; 

Одлука за разрешување и избирање член на 
Универзитетскиот совет на Универзитетот во 
Скопје; 

Уредба за надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори и нивните органи во ра-
ботите со републички прописи. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 29—30 од 31 декември 1957 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Општествениот план 
на стопанскиот развој на Народна Република Црна 
Гора од 1957 до 1961 година, со текст на истиот 
план; 
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околии за изборите на народни пратеници за Со-
борот на производителите ца Народното собрание 
на НР Црна Гора; 

Решение за именување Републичката изборна 
комисија; 

Наредба за забрана на плавењето и сплаванс-
ното со балвани; 

Решение за именување околиски изборни ко-
мисии во НР Црна Гора; 

Решение за определување околиски изборни 
комисии надлежни за спроведување на изборите на 
наполни пратеници за Соборот на производителите. 
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