
164. 

Врз основа на ставот 1 точка 2 одделот 1 гла-' 
вата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА 

СТАНБЕНА ИЗГРАДБА 

Член 1 

Во Уредбата за извршување на Законот за 
придонесот за станбена изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/56 и-30/56) по членот 19 се додава 
нов член 19а, кој гласи: 
^ „Придонес за станбена изградба не се плаќа: 

1) на надоместоците за одвоен живот од фами-
лијата; 

2) на надоместоците на трошоците за работа 
надвор од местото на запослувањето (теренските 
додатоци); • 

3) на примањата од привремениот работен однос 
според чл. 159—164 од Законот за работните односи; 

4) на примањата на учесниците на младински 
доброволни работни акции." 

Член 2 

По членот 37а се додава нбв член 376, кој 
гласи: 

„Средствата на . републичките и општинските 
фондови за кредитирање на станбената изградба 
можат да се употребат за давање инвестициони 
заеми за изградба, реконструкција и проширување 
на објекти во индустријата на градежни матери-
јали и за набавка на опрема со цел за механизација 
на високоградбата, вклучувајќи го тука и градежно-
то занаетчиство, ако инвеститорите со договорот 
за заем се обврзат дека стоките и услугите што ги 
произведуваат односно вршат во инвестиционите 
објекти изградени со средствата од заемот, првен-
ствено ќе ги продаваат односно вршат за*потребите 
на станбената изградба. 

Заемите за намените од претходниот став можат 
да се даваат со тоа инвеститорите за таа цел да 
ги употребат и сите сопствени расположиви сред-
ства." ^ 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 73 
8 март 1958 година 

Белград 

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

165. 
Врз основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV, 

во врска со точката 11 одделот 4 главата ХГХ на 
Сојузниот општествен план за 1958 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СРЕДСТВАТА КОИ ОД СТОПАНСКИТЕ РЕ-
ЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА МУ СЕ ДОДЕЛУ-
ВААТ НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 

И ЗА НАЧИНОТ НА КОРИСТЕЊЕ НА ТИЕ 
СРЕДСТВА 

1. Од средствата на стопанските резерви на 
федерацијата, предвидени во ставот 2 одделот 1 
главата XXIV на Сојузниот општествен план за 
1958 година, на Општиот инвестиционен фонд му, 
се дава износ од една милијарда динари без обвр-
ска за враќање. 

2. Средствата од претходната точка ќе се уно-* 
требат за давање заеми за инвестициите во тури-
стички места што служат за унапредување на туѓ-
ризмот со странство. 

3. Заемите ќе им се даваат првенствено на оп-
штинските народни одбори, и тоа на оние кои со 
својата инвестициона изградба обезбедуваат попо-
волен ефект во платниот биланс. 

4. Заемите според оваа одлука се даваат со срок 
за враќање до 50 години, со интересна норма од 
0,5°/о годишно. 

5. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет, а по 
предлог од Југословенската инвестициона банка, 
ќе издаде упатства за начинот на одобрување заеми 
според оваа одлука. 

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

P. п. бр. 106 
14 марта 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен с$вет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, с.р,ј 

166. 
Врз основа на точката 2 главата XX на Соју-

зниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕБНИ КРЕДИТИ НА СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СЕ ДОЛЖНИ 

ДА ЈА УПЛАТАТ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 
1. Народната банка и другите банки можат на 

стопанските организации да им одобруваат посебни 
кредити за покритие на зголемените потреби. од 
обртни средства што ќе настанат поради зголему-
вањето на цените определени со сојузни прописи 
врз основа на кои стопанските организации се дол-
жни; да ја уплатат разликата во цените. 

Кредитите од претходниот став се изедначуваат 
во се' со посебните кредити одобрени на стопански-
те организации според членот 17а и 176 од Уредбата 
за фондот на обртните средства на стопанските ор^ 
ганизации« 

„ С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А Ф Н Р Ј " и з л е т у в а 
н о п о т р е б а в о с р п с к о , х р в а т с к о , с л о -
в е н е ч к о и м а к е д о н с к о и з д а н и е . — О г л а -
с и п о т а р и ф а т а . — Ж и р о с м е т к а п р и 
Н а р о д н а т а б а н к а н а Ф Н Р Ј з а п р е т -

п л а т а и о д д е л н и и з д а н и ј а б р . 101-Т-30, 
з а о г л а с и 101-Т-931. 

Среда, 19 март 1958 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 11 ГОД. XIV 

Ц е н а н а о в о ј б р о ј е 80.— д и н . — П р е т -
п л а т а з а 1958 г о д и н а и з н е с у в а 1700.— 
дин . , а з а с т р а н с т в о 2500.— д и н а р и . — 
Р е д а к ц и ј а : У л и ц а К р а љ е в и ќ ^ М а р к а 
бр . 9. — Т е л е ф о н и : Р е д а к ц и ј а 28-838, 
А д м и н и с т р а ц и ј а 26-270, П р о д а ж н о о д -
д е л е н и е 22-619, Т е л , ц е н т р а л а 28-010. 
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2. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите да донесува прописи 
за условите и за начинот на одобрување на креди-
тите од точката 1 на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 105 
14 март 1958 година 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мом^Л^арковиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

( 167 Ј 
^±ѕрз основа на членот 419 став 2 од Законот за 

работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА 
ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 
ДОНЕСУВАЊЕ НАРЕДБА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА 
УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДО-
ХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Се овластува Секретаријатот за трудот на 

Сојузниот извршен совет да донесе наредба за 
постапката за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации. 

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

P. п. бр. НО 
18 март 1958 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

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

168. 
Врз основа на точката 12, одделот 4, главата 

XIX, на Сојузниот општествен план за 1958 година, 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 

МЕСТА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАДБА 
I. Од средствата на Општиот инвестиционен 

фонд им се даваат кредити: 
1) на градот Белград за комунална изградба и 

за изградба на објекти на здравствената и просвет-
ната служба — во износ од 1.800 милиони динари; 

2) на општината Задар за станбено-комунална 
изградба и за изградба на објекти на здравствената 
и просветната служба, како и за објекти од стопан-
ски карактер — в% износ од 400 милиони динари; 

3) на индустриските места на централна Босна 
за станбено-комунална изградба и за изградба на 
објекти на здравствената и просветната служба — 
во износ од 800 милиони динари. 

II. Во рамките на вкупните износи од точката I 
на оваа одлука сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите со свои решенија, а по пред-
лог од корисниците на кредитите, ќе ги определува 
конкретните објекти за кои се даваат кредитите. 

III. Кредитите според оваа одлука му се враќаат 
на Општиот инвестиционен фонд во годишни ану-
итета. Срокот за враќање е 40 години. На искористе-
ните кредити се плаќа интерес по нормата од 1% 
годишно. 

IV. Поблиски прописи за извршување на оваа 
Одлука ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 

V. оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
јоб јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. ћ. бр. 107 
13 март 1958 година * 

Сојузен извршен совет 
'Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е р4 Светозар Вукмановић е. р, 

Среда, 19 март 1958 

169. 
Врз основа на членот 25 од Уредбата за органи-

зацијата и работата ба Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот из-
вршен совет дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ОБЈАСНЕНИЕ 
НА ЧЛЕНОТ 10 СТАВ 2 ОД УРЕДБАТА ЗА УПРА-

ВУВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 
Со членот 10 став 2 од Уредбата за управување 

со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/54) на народните републики им е дадено овласте-
н а да можат да донесуваат општи прописи ?а ра-
споделба на станови. 

Бидејќи со таа одредба не се предвидени ни--
какви ограничувања за народните републики при 
регулирањето на расподелбата на станови, наведе-
ната одредба треба да се разбере така што народ-
ните републики да можат да донесуваат според сво-
ето слободно наоѓање и прописи за расподелба на 
станови, со единствено ограничување что тие про-
писи да несмеат да бидат во спротивност со одред-
бите од Сојузната уредба за управување со станбе-
ните згради, односно во спротивност со закон. 

Спрема тоа, ""народните републики можат со 
свои прописи да предвидат за расподелбата (доделу-
вањето и откажувањето) на станови да е надлежен 
органот на управата надлежен за станбените работи 
на општинскиот народен одбор, како и тоа за ре-
шавање по жалба против одлука на органот на 
управата на општинскиот народен одбор зе распо-
делба на станови да е надлежен органот на упра-
вата на околискиот народен одбор (што е во согла-
сност и со одредбата од членот 224 од Законот за 
општата управна постапка). 

Р. п. бр. 76 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

170. 
Врз основа на членот 23 став 2 од Уредбата за 

државните материјални резерви („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/57), сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕ-
ГУВААТ ОД ПРЕНЕСУВАЊЕТО НА РАБОТИТЕ 
ВО ВРСКА СО ОБЕЗБЕДУВАЊЕТО НА ПОСТО-
ЈАНИ РЕЗЕРВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕ-
НИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЗ ДИРЕКЦИ-

ЈАТА ЗА СУРОВИНИ 
Член 1 

Со овој правилник се регулираат односите што 
произлегуваат од преносот на вршењето на управ-
ни и стопански работи од досегашната надлежност 
на Југословенските железници, Југословенски по-
шти, телеграфи и телефони и воената индустрија 
врз Дирекцијата за суровини во смисла на членот 
23 став 1 од Уредбата за државните материјални 
резерви. 

Член 2 
Дирекцијата за суровини во спогодба со Гене-

ралната дирекција на Југословенските железници, 
со Генералната дирекција на поштите-, телеграфите 
и телефоните и со Управата за работи на воената 
индустрија ќе формира комисии, што ќе извршат 
преглед на стоките кои досега овие органи и орга-
низации ги воделе како стоки ка постојани резер-
ви, а кои ка ј нив се затекнале на денот на влегу-
вањето во сила на Уредбата за државните матери-
јални резерви. 
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Член 3 
По извршениот преглед на стоките комисиите 

од претходниот член ќе му предложат на сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет кој вид стоки и во која количина треба и на-
таму да се задржат како стоки на постојани ре-
зерви. 

Со предлогот од претходниот став комисиите ќе 
ја утврдат и сегашната вредност на стоките кои и 
натаму остануваат како стоки на постојани резерви. 

Член 4 
Врз основа на предлогот од претходниот член 

сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет ќе ги утврди видовите и количи-
ните на стопи од кои ќе се формираат постојани 
резерви за потребите на органите и организациите 
од членот 1 на овој правилник (член 3 од Уредбата 
за државните материјални резерви). 

Член 5 
Ако настане потреба постојаните резерви утвр-

дени во смисла на претходниот член да се зголемат, 
да се намалат или да се променат, органите и орга-
низациите од членот 1 на овој правилник ќе му 
поднесат предлог за тоа на сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет пре-
ку Дирекцијата за суровини. 

Член 6 
Работите во врска со обезбедувањето на посто-

јани резерви (купување и продажба, сместување, 
чување, превоз, осигурување и др.) за потребите на 
органите и организациите од членот 1 на овој пра-
вилник ги вршат самите органи и организации на 
начинот пропишан со Уредбата за државните мате-
ријални резерви. 

Член 7 
За работењето со стоките на постојани резерви 

органите и организациите од членот 1 на овој пра-
вилник се должни да водат материјално и финан-
сиско книговодство. 

Член 8 
Прегледот на работењето на органите и орга-

низациите од членот 1 на овој правилник со сто-
ките на постојани резерви, го врши Дирекцијата 
за суровини. 

Дирекцијата за суровини особено, ќи ги контро-
лира: 

1) условите на складирањето и чувањето на 
стоките; 

2) благовременото обновување на стоките; 
3) локацијата на стоките; 
4) материјалното и финансисг:ото работење со 

стоките. 
За секој извршен преглед мора да се состави 

записник, кој го потпишуваат службеникот на Ди-
рекцијата за суровини кој го врши прегледот и од-
говорниот службеник на орган или организација 
од членот 1 на овој правилник. 

Член 9 
Ако при прегледот се утврди дека органите и 

организациите од членот 1 на овој правилник не 
ги преземале сите вообичаени мерки за очувување 
на квалитетот на стоките на постојани резерви, та 
поради тоа овие стоки наполно или делумично ја 
изгубиле својата вредност, органите и организаци-
ите се должни на свој трошок тие стоки да ги за-
менат со стоки од ист квалитет, односно на Дирек-
цијата за суровини да и ја надоместат настанатата 
штета. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

Објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Вр. 1172/1 

7 март 1958 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на стоковниот промер 

Марјан Брецељ, а ра 

171. 
Врз основа на членот 55 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), членот 57 од Зако-
нот за придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) 
и членот 135 став 3 од Законот за средствата, на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57), сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РАСПОДЕЛЕ А НА ПРИХОДОТ МЕЃУ ОПШТИ-
НИТЕ КОГА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА 

ВРШИ ДЕЈСТВО НА ГРАНИЦАТА НА ДВЕ 
ОПШТИНИ 

1. Ако стопанската организација врши дејност 
на границата на две општини (на пример, градеж-
ното претпријатие што подига хидроцентрала на 
река која ги дели општините или хидроцентралата 
на таква река, фабриката чиј фабрички круг лежи 
на подрачјето на две општини, зајмоделското сто-
панство чие земјиште се наоѓа на подрачјето на две 
општини и ел.), придонесот од доходот, придонесот 
за буџетите од личниот доход и земјарината што 
таа стопанска организација според важечките про-
писи и ги уплатува на општината на чие подрачје 
се наоѓа нејзиното седалигите односно седалиштето 
на нејзиниот погон, се уплатуваат во одделните од 
тие општини според расподелбата извршена по спо-
годба помеѓу нив. 

2. Ако помеѓу граничните општини не се по-
стигне спогодба за расподелба на приходот од 
претходната точка, расподелбата на тој приход ја 
врши советот надлежен за работите на финансиите 
на околискиот народен одбор на чие подрачје се 
наоѓа сед ал иштете на стопанската организација од-
носно седалиштето на нејзиниот погон или на друга 
единица што врши дејност на границата на две 
општини, водејќи сметка за височината на доходот 
формиран на подрачјето на секоја општина, без 
оглед дали тие општини се наоѓаат на подрачјето 
на таа или и на други околии. 

3. Ако расподелбата на приходот во смисла на 
претходната точка ја извршил советот надлежен за 
работите па финансиите на околискиот народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа седалиштето на 
стопанската организација односно седалиштето на 
нејзиниот логоа или на друга единица, граничнава 
општина што не е задоволна со таквата расподелба 
може во срок од 15 дена од денот на приемот на 
решението за таа расподелба да му изјави жалба: 

1) на републичкиот државен секретаријат за 
работи на финансиите, ако односните општини се 
наоѓаат на територијата на една народна република; 

2) на сојузниот Државен секретаријат за работи 
пц финансиите, ако односните општини се наоѓаат 
на територијата на две народни републики. 

4. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на железничките транспортни претпријатија, на 
претпријатијата на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај и на други претпријатија од 
областа на сообраќајот кои на подрачјето на повеќе 
општини и околии ја вршат својата редовна дејност. 

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

Бр. 12-5578 
11 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар, 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 
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172. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), сојузниот Државен секретеријат за работи 
ка финансиите, по предлог од Југословенската ин-
вестициона банка, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО ПО ЗАЕМИТЕ ЗА 
ИНВЕСТИЦИИ ВО ЈАВНИОТ ПАТЕН И ГРАДСКИ 
СООБРАКАЈ МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСУВА МЕСТО 

ИНВЕСТИЦИОНИОТ ЕЛАБОРАТ 
, I. Кон барањето за инвестиционен заем за на-

бавка на патни и градски моторни возила, како и за 
набавка на работилничка опрема за одржување на 
моторните возила, претпријатијата на јавниот патен 
и градски сообраќај можат место инвестициониот 
елаборат, предвиден во членот 18 од Уредбата за 
заемите за инвестиции, да поднесуваат документа-
ција која мера да содржи податоци: 

1) за називот и за седалиштето на око ли јата и 
општината на чие подрачје заемобарателот го има 
седалиштето; 

2) за бројната состојба и за техничката исправ-
ност на возниот парк во претходната година, и тоа: 

а) за бројот на возилата по видови и марки, со 
озна via на нивната носивост, со напореден преглед 
на состојбата на возниот парк за последните пет го-
дини и со образложение на порастот односно нама-
лувањето на бројот на возилата; 

б) за процентот на исправните возила во однос 
но р.кутткиот број на возилата; 

r) за процентот на искористувањето на исправ-
ните возила; 

4 процентот на искористувањето на носи-
вое 

за процентот на искористувањето на поми-
натиот пат; 

3) за остварениот обем на работата во годината 
што му претходела на поднесувањето на барањето 
за заем, и тоа: 

а) за бројот на поминатите километри; 
б) за бројот на остварените тонски и пат-

нички к и лом етри; 
в) за количината на превезените стоки во тони и 

за бројот на превезените патници; 
г) за остварениот среден пат на една тона стоки 

односно елен патни«; 
4) за бројот и за ознаката на возилата за чија 

н а б е р и се бара заем. а особено: — 
а) колку и какви возила се бара; 
б) од ком марки и типови возила; 
в) кои се главните карактеристики на тие возила; 
г) колкава е цената и трошоците на транспорт од 

местото на заемобарателот; 
5) за количината на стоките и за бродот на 

патниците што ќе може заемобарателот да ги преве-
зува на подрачјето на кое ја врши својата прево-
зеичка дејност, потем набавката на возилата за која 
бара заем; 

6) за можноста за сместување и одржувањето 
на возилата за чија набавка се бара заем, особено 
податоците за опременоста и за состојбата ка рабо-
тилниците и гаражите и за стручните кадрови; 

7) за основицата за амортизација и за сегешната 
вредност ка возилата пред и по инвестирањето; 

8) за потребните обртни средства пред и по ин-
вестирањето; 

9) за рентабилеоста на инвестиционото вложу-
вање и за можноста за отплатување на заемот, и 
тоа: 

а) приказ на сметките за рентабилитетот пред 
и по инвестирањето; 

б) височина на остварениот бруто производ на 
претпријатието за годината што и претходела на го-
дината во која се поднесува барањето за заем, и висо-
чина на годишниот бруто производ што може да се 
очекува по инвестирањето. 

II. Податоците од претходната точка под 4 од-, 
редба г) и под 9 треба да се дадат врз базата на па*? 
заржите цени во времето на поднесувањето на ба-' 
рањето за заем. 

III. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Наредбата за поднесување инве-
стиционен елаборат од страна на претпријатијата на 
јавниот патен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/57). 

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

Бр. 07-1910/2-58 
12 март 1958 година Државен секретар 

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

173. 
Ера основа на точката IV од Одлуката за инте-

ресните норми на средствата на стопанските орга-
низации, на средствата вложени ка ј банката и на 
краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57), сојузниот Државен сенретаријат за ра-
боти на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 

ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
1. Бо Населбата за затезните интереси („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/57) во точката I се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

„Ако банката (штедилницата) од оправдани 
причини му одобрила на должникот одлагање (про-
лонгација) на плаќањето на стасаниот долг (отпла-
тите, ануитетите, остатокот од долгот), банката 
(штедилницата) може наместо затезниот интерес на 
односниот долг, за времето за кое го одобрила од-
лагањето на плаќањето, на должникот да му за-
смета и од него да наплати покриен редовен инте-
рес по нормата која не може да биде поголема од 
првобитно договорената редовна интересна норма 
наголемена за 2 (два)." 

2. Точката II се менува и гласи: 
„II. На износите на стасаните обврски спрема 

буџетите, општествените инвестициони и други 
општествени (фондови што не се платени во опре-
делените срокови, се плаќа затезен односно казнен 
интерес според посебни сојузни прописи." 

8. Оваа наредба влегува во сила со д.нот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на прописот врз осно-
ва на кој е издадена. 

Бр. 12-4693/1 
10 март 1958 година Државен секретар 

. за работи на Финансиите, 
/ \ - Авдо Ху мо, е. p. 

1 174. ј \ ј 
ЈЗр^ Јанова на членот 52 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) и точката 3 од 
Одлуката за исплата на аконтации на платите на 
службениците и работниците во второто тримесе-
чје на 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
10/58) а во врска со членот 27 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА 
ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ (ЛИЧ-
НИТЕ ДОХОДИ) НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТ-
НИЦИТЕ И ЗА НАПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА 
ПРИДОНЕСИТЕ ОД ТИЕ ПЛАТИ ВО ВТОРОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА 
1. На службениците и работниците што не ќе 

бидат преведени според одредбите од Законот за 
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јавните службеници до 31 март 1958 година, ќе им 
се исплатува во второто тримесечје аконтација од 
платите во височина на нивните досегашни месеч-
ни примања на име основна плата, дополнителна 
плата, положаен додаток и други посебни додатоци 
на кои досега имале право. 

2. На службениците и работниците што ќе би-
дат преведени на нови основни плати ќе им се 
исплатуваат од 1 април 1958 година односно од 
првиот нареден месец во кој се преведени, новите 
основни плати, како и разликата меѓу новите осно-
вни плати и аконтациите од платите примени од 1 
јануари до денот кога почнала да им се исплатува 
новата основна плата. 

До конечното преведување на нов личен доход, 
т. е. до преведувањето и на нови положајни плати 
според одредбите од Законот за јавните службе-
ници, новите основни плати ќе им се исплатуваат 
на корисниците во долу наведените износи: 

нови основу н _ ни плати спо-1 п Платен ред решениеV 3£* 
разред Ico ПрИд0не-Ј н а 

сите) ** 

АЛ * ИЗНОС 
исплата 

им© ос-
новна плата ;Ј 

II 
It 

III 
Иг 

III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
х п 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

56.100 * 
52.500 
48.800 
45.200 
39.800 
36.400 
33.800 
31.600 
29.600 
27.500 
25.800 
24.100 
22.400 . 
20.700 
19.100 
17.900 
16.800 
15.700 
14.900 
14.200 
13.600 
12.900 

33.000 
31 ООО 
29.000 
27.000 
24.000 V 
22.000 
20.500 
19.200 
18.000 
16 800 -
15.800 
14.800 
13.800 
12.800 
11.800 / 
11.100 
10.400 
9.700 
9.200 
8.800 
8.400 
8.000 

Периодските покачувања им се исплатуваат на 
службениците и работниците во износ на една по-
ловина од разликата меѓу нето износот на новата 
месечна основна плата од платниот разред во кој 
е предвидено пер под еко покачување и нето износот 
на месечната нова основна плата од наредниот пла-
тен разред* односно во височина на полната разли-
ка меѓу платните разреди ако е признаено и второ 
периодско покачување. 

На службениците и работниците од ставот 1 на 
оваа точка на кои не им се утврдени положајни 
плати ќе им се исплатуваат како аконтација на 
положена плата досегашната дополнителна плата, 
положајниот додаток и други посебни додатоци во 
износот на кој службениците и работниците имале 
право според досегашните прописи. 

Исплатата на аконтациите на платите (личните 
доходи) од точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе се врши 
најдоцна до крајот на јуни 1958 година. 

3. Исплатителите на аконтациите на платите 
(личните доходи) се должни на исплатените износи 
на аконтациите на платите од точ. 1 и 2 на оваа 
наредба да пресметаат и да уплатат аконтација на 
придонесите по следните норми, и тоа: 

1) придонес за буџетите од личниот до-
ход — по нормата од — — — — 

2) придонес за социјално осигурување — 
по нормата од — 

3) придонес за станбена изградба — по 
нормата од н ^ ^ « н н — 10°/о. 

'4. Аконтација на придонесите од претходната 
точка нема да се пресметува на износите на пла-
тите исплатени на одделни службеници и работ-
ници, туку на вкупниот износ на аконтациите ва 
платите исплатени на сите службеници и работници 
по платниот список. 

5. По извршеното преведување и утврдување 
на платите според одредбите од Законот за јавните 
службеници и другите прописи донесени врз основа 
на Законот за јавните службеници, исплатителттте 
на платите се должни за секој службеник и работ-
ник да ги утврдат вкупните примања на име личен 
доход за времето за кое им е исплатувана аконта-
ција на платите. На вака утврдените вкупни при-
мања исплатителите на платите -ќе ги пресметаат 
индивидуално за секој службеник и работник при-
донесот за буџетите од личниот доход, придонесот 
за социјално осигурување и придонесот за станбена 
изградба, според прописите што важат за пресме-
тување на придонесите за 1958 година. 

Разликата меѓу утврдениот личен доход на слу-
жбениците и работниците и пресметаните придо-
неси за секој службеник и работник, претставува 
нето износ на платата (личниот доход) на кој слу-
жбеникот односно работникот има право според 
одредбите од Законот за јавните службеници. 

Разликата меѓу пресметаните износи на придо-
несите според ставот 1 на оваа точка и уплатените 
износи на придонесите за времето за гое е испла-
тувана аконтација на платите, ќе се уплати во ко~ 
рист на сметките на соодветните придонеси. 

Конечното пресметување на платите и придо-
несите според прописите што важат за 1958 година, 
како и исплатава односно уплатата на разликите 
меѓу износите добиени според таа пресметка и из-
носите на исплатените односно уплатените аконта-
ции според оваа наредба и Наредбата за исплата 
на аконтации на платите (личните доход.!) на слу-
жбениците и работниците и за наплата на аконта-
ции на придонесите од тие плати во првото триме-
сечје од 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/57), треба да се извршат до крајот на месецот 
кој следува по месецот во кој е извршено преведу-
вање на сите службеници и работници во работ-
ниот однос ка ј еден исплатител, а најдоцна до кра-
јот на јули 1958 година. 

6. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на пресметувањето на аконтации од придонесите 
на платите на подофицерите, офицерите и воените 
службеници на Југословенската народна армија, 
кои ќе се регулираат со посебни прописи. 

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

Бр. 04-5854/1 
18 март 1958 година 

Белград 
Го заметнува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

18°/о< 

— — — — 35°/оЈ 

175. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за одобру-

вање посебни кредити на стопанските организации 
што се должни да ја уплатат разликата во центре 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ ПОСЕВИ"! 
КРЕДИТИ НА ФАБРИКИТЕ ЗА КОЖИ ПО ОСНО-

ВОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА 
ВО ЦЕНИТЕ 

1. Посебен --редит за покритие на зголемените 
потреби од обртни средства, настанати к а ј произ-
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водителските стопански организации што прерабо-
туваат сурови кожи (фабрики за кожи) поради зго-
лемување на цените на сурова кожа според Одлука-
та за определување на највисоките продажни цени 
за одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58) и обврската за уплатување на разликата во 
цената на суровата кожа според Упатството за на-
чинот на пресметување и уплатување на разликите 
во цените на производите на кои им се определени 
највисоки продажни цени („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58), банките ќе им одобруваат само на 
оние производителски стопански организации што 
преработуваат сурови кожи, што немаат во фондот 
на обртните средства и во другите фондови доста-
точно средства од кои би ги покриле наголемените 
потреби од обртни средства по основот на зголему-
вање на цените на суровата кожа и уплатување на 
разликата во цената. 

2. Посебен кредит според оваа наредба банките 
ќе одобруваат само за покритие на нормалните за-
паси на сурова кожа во редовниот процес на произ-
водството, со тоа износот на одобрениот посебен кре-
дит да не може да биде поголем од износот на пла-
тената разлика во цените на суровата кожа според 
прописите од точката 1 на оваа наредба. 

3. Упатство за спроведување на оваа наредба ќе 
издаде Народната банка во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, и 
тоа ќе биде задолжително за сите други јанки. 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 08-4645/1 
19 март 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

176. 

ВЈРЗ основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 
пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55) и чле-
нот 2 став 2 од Уредбата за девизното работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 23/56, 29/56, 
21/57 и 5/58), а во врска со членот 7 оддел I став А 
под а) точка 2 алинеја 4 и 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), со согласност 
од- сојузниот Државен секретаријат за -работи на 
финансиите, Комитетот за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКА СО СТОКИТЕ ШТО СЕ ИЗВЕЗУ-
ВААТ ИЛИ СЕ УВЕЗУВААТ БЕЗ ПЛАКАЊЕ НА 

ПРОТИВВРЕДНОСТА 
1> Политичкотериторијалните единици, држав-

ните органи и установи, установите со самостојно 
финансирање, коморите и општествените органи-
зации кои во врска со остварувањето на своите за-
дачи ќе примат од странство стоки на подарок или 
праќаат во странство стоки на подарок, ќе го вршат 
пресметувањето на разликата во цените за тие сто-
ки со примена на коефициентот 1,00. 

2. Одредбата од претходната точка ќе се при-
мени како во случаите кога корисниците од таа; 
точка ќе примат стоки од странство или ги праќаат 
во странство непосредно, така и тогаш кога ќе ги 
примат или ќе ги праќаат преку некоја стопанска 
организација запишана во надворешнотрговскиот 
регистар за вршење работи на извоз и увоз. 

3. При пресметувањето на разликата во цените 
ќе се поднесе доказ за тоа дека стоките за кои се 
врши пресметувањето се примени односно се испра-
тени како подарок во врска со вршењето на зада-
чите на примателот односно испраќачот на пода-
рокот. 

4. Стопанските организации што * од странстго 
ќе примат стоки на подарок, ќе го вршат пресмету-
вањето на разликата во цените по пропишаните 
коефициенти што важат на денот на увозот. 

По исклучок, ако стопанската организација ќе 
прими на подарок од странство рекламни матери-
јали или мостри, за тие стоки нема да се врши пре-
сметување на разликата во цените. 

Фактот дали е ео прашање увоз на стоки од 
претходниот стар го утврдува царинарницата преку 
која стоките се увезуваат и таа за тоа му иглава 
потврда на корисникот. 

5. Под условите од точката 1 на оваа наредба 
можат стопанските организации да испраќаат во 
странство на подарок односно без примања на про-
тиввредноста: 

1) мостри и рекламни материјали; 
2) помали количини стоки со цел за техничко 

испитување на нивниот квалитет; 
3) инвентарни предмети за своите странски 

претставништва; 
4) помали количини стоки за репрезентација 

вообичаена во деловните односи. 
Фактот дали е во прашање извоз н~ стоки од 

претходниот став го утврдува царинарницата преку 
која се извезуваат стоките и таа за тоа и издава 
потврда на стопанската организација. 

6. Стоките чиј увоз и извоз се регулираат со 
оваа наредба можат да се примаат од странство 
односно да се поаќаат во странство без посебно одо- _ 
брение од Комитетот за надворешна трговија иако 
примателите односно испраќачите на тие стоки за 
нивниот увоз односно из^оз не се запишани во над-
ворешнотрговскиот регистар. 

7. Пресметувањето на разликата во цените спо-
ред оваа наредба се врши во срок од 30 дена од де-
нот на извршениот извоз односно увоз. Како основ 
за пресметување на разликата во цените служи 
вредноста на стоките назначени во проформа-
фактура односно во друга исправа од која оваа 
вредност може д& се утврди. 

Проформа-фактурата односно исправата од 
претходниот став задолжително се прилага кон 
пресметковниот лист. 

8. Одредбите од оваа наредба не се однесуваат 
на увозот на патнички автомобили и моторцикли 
кои се примаат како подарок од странство. 

9. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
Јтрестануваат да важат: Одлуката за постапка со 
пратките што стопански организации ги примаат 
од странство без плаќање на противвредноста 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) и Решението 
за постапката со пратките што ги примаат од стран-
ство државните органи и установи,' установите со 
самостојно финансирање, коморите и другите оп-
штествени организации без плаќање на противвред-
носта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/55), 

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

П. бр. 594 
.7 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 
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iV7. 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за 

надворешнотргоЕСКото работење („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/55), а во врска со членот 7 оддел 
I став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет, Комитетот за надворешна трговија издава -

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

1. Во Наредбата за регулирање извозот на опре-
делени производи („Службен лист на ФН1Ј", бр. 
54/57) во точката 1 под а), индустриски производи, 
од гранката 125 (Индустрија на кожа и обувки), по 
зборовите: „сурова крупна" се додаваат зборовите: 
„и ситна".' 

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

П. бр. 583 
6 марта 1958 година 

Белград Претседател 
* на Комитетот за надворешна 

трговија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

178. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а 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), Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Е А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕ-

ЛЕНИ 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 А во гран-
ката 122 — Дрвна- индустрија, текстовите на ред-
ните, броеви 14 и 21 се менуваат и гласат: 

„14. Дрвна галантерија (фина, средно 
фина и обична галантерија, мерила, 
четки, кистови и ел.) — — — — 1,50 

21. Производи на плетарството — — 1,40". 
2. Во точката I оддел А во гранката 123 — Ин-

дустрија на дрвесина, целулоза и хартија, тексто-
вите на редните броеви 9 и 10 се менуваат и гласат: 

„9. Натрон хартија — — — — — 1,70 
10. Натрон-вреќи — — — — — — 1,70". 

3. Во точката I оддел А во гранката 127 — Пре-
хранбена индустрија, текстот на редниот број'36 се 
менува и гласи: 

„36. Домашни зачини и зачински ра-
стенија: 
а) мелен пипер — — — — — 1,30 
б) други домашни зачини, и зачин-

ски растенија (ловорово лисје, 
шафран, ким и ел.) — — — — 1,50". 

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

П. бр. 582 
6 март 1958 година 

Белград' 
Претседател ! 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, q, р. 
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179. i^V:^ . 

Врз основа на членот 153 став 2 од Законот^ за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Секретаријатот за општа управа на Соју-* 
зниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИ 

ТЕ ШТО ВРШАТ ПРЕВОДАНКИ РАБОТИ 

I. Општа одредба 
Член 1 

Овој правилник се применува на службениците 
што се назначуваат на места предвидени со систе-
матизацијата за преводачи во органите, установите 
и организациите од чл. 3 и 4 на Законот за јавните 
службеници. 

II. Звања и распоредување во платни разреди 
Член 2 

Звањата на службениците што вршат превод 
дачки работи се: преводач II класа, преводач 16 
класа и преводач 1а класа. 

Звањето преводач 11 класа е од трета група, а 
звањата преводач 16 и преводач 1а класа — од 
втора и прва група. 

Член 3 
За звањето од претходниот член потребно е 

најмалку Свршено средно училиште или на него 
рамна спрема. 

Член 4 
Звањата на службениците што вршат прево-

дачки работи се распоредуваат во следните платни 
разреди: 

Звање Платен разред 
1) преводач II класа — — — XV до VIII 
2) преводач 16 класа — — — XIII до VI 
3) преводач 1а класа — — — XI до IV 
Во завршните платни разреди на звањата од 

претходниот став постојат по две периодски пока-
чувања. 

III. Назначување на службеници 

Член 5 
При спроведувањето на конкурси за пополну-

вање на местата што со систематизацијата се пред-
видени за преводачи, кандидатите што се јавиле на ' 
конкурсот полагаат испит. 

Испитот се полага и во случајот на пополну-
вање на местата без конкурс, како и во случај на 
унапредување во повисоко звање. 

На испитот се проверува брзината и квалите-
тот на преведувањето според нормативите пропи-
шани со овој правилник. 

Член 6 
Испитите за звањата на преводачи од сите 

класи се полагаат пред испитните комисии што се 
формираат при секретаријатите за општа управа 
на извршните совети. 

* Член 7 
За испитот се води записник во кој, покрај по-

датоците за решението со кое е формирана коми-
сијата, за составот на комисијата и за денот на 
одржувањето на испитот, се внесуваат и резулта-
тите покажани на испитот. 

Комисијата ги внесува во записникот и своите 
забележувања за стручноста што ја покажал кан-
дидатот на испитот, како и други моменти што мо-1 

жат да придонесат за правилниот избор на кан« 
дидатот, 
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Записникот со испиениот материјал (преведе-
ните текстови и др.) ч се доставува на конкурсната 
комисија. 

Уверение за положениот испит издава надле-
жниот секретаријат за општа управа иа извршниот 
совет. 

Врз основа на резултатите покажани на испи-
тот, конкурсната комисија му поднесува на орга-
нот што одлучува за назначување писмен и обра-
зложен извештај за тоа кој од кандидатите ги 
исполнува - пропишаните услови, и дава мислење 
за кандидатите врз основа на резултати! > постиг-
нати на испитот. 

Член 8 
Кандидатот што по положениот испит не е 

примен во служба може да учествува на друг со-
одветен конкурс без обврска за полагање на испит, 
ако" од положениот испит до денот на одржување-
то на конкурсот не поминало повеќе од две години. 

Член 9 
Нормативите за кандидатите за звањата на 

Преводачи се, и тоа: 

1) за преводач 
II иласа: знаење на еден странски јазик до 

тој степен што кандидатот за еден 
. час да може да преведе: 

— текст стручна литература од 
2.f?00 бу ивени места а ка што на 
преводот да* му се потребни само 
помали јазични исправки 'грама-
тички, стилски и др.), или 
— текст стручна литература од 
6.200 буквени места така што на 
преводот да му се потребни пого-
леми јазични исправки; 

знаење на еден странски јазик до 
тој степен што кандидатот течно 
да го зборува и за еден час да 
може да преведе текст' стручна 
литература од 5,200 буквени места 
така што на преводот да му се 
потребни само помали јазични и -
справки; 

знаење на најмалку два странски 
јазици до тој степен што канди-
датот течно да ги зборува и за 
еден час да може да преведе текст 
од 5.200 букЕени места така што 
на преводот да му се потребни 
само помали јазични исправки, 

Кандидатот што располага со знаење на стран-
ски јазик до тој степен да го исполнува пропиша-
ниот норматив и во преведување од еден од југосло-
венските на странски јазик, се распоредува во 
еден платен разред повеќе, но не во платен разред 
повисок од завршниот 

Ако во кандидатовиот превод има грешки што 
ја менуваат смислата на односната реченица од 
оригиналот и ако во целиот текст има најмалку три 
такви грешки, кои се исправени, ќе се смета дека 
се тоа поголеми јазични исправки. 

Член 10 
Кандидатот за преводач кој ги исполнува усло-

вите од чл. 3 и 9 на овој правилник се распоредува, 
при назначувањето во соодветно звање, и тоа: 

1) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач II класа, а има завршено средно 
или вишо училиште — во XV платен разред; 

2) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач II класа, а има факултетска 
спрема — во XIII платен разред; 
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3) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач 16 класа, а има завршено средно 
или вишо училиште.— во XIII платен разред; 

4) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач 16 класа, а има факултетска 
спрема — во XII платен разред; 

5) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач 1а класа, а има завршено средно 
или вишо училиште — во XII платен разред; 

6) кандидатот што ги исполнува условите за 
звањето преводач 1а класа, а 'има факултетска 
спрема — во XI платен разред. 

Службениците од претходниот став што имаат 
две години преводачка служба се распоредуваат во 
натамошните платни разреди, и тоа: службениците 
Од точ. 1 и 2 — до VIII, службениците од точ. 3, 4 
и 5 — до VI, а службениците од точката 6 — до IV 
платен разред. 

Член И 
За звањата од членот 4 на овој правилник по-

стои стручен испит. 
Стручниот испит се полага според програмата 

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

Член 12 
Ако .службеникот порано не го положил струч-

ниот испит, во решението4 за назначување се утвр-
дува срокот за полагање на испитот, кој не може 
да биде подолг од една година. 

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

IV. Напредување 
Член 13 

Службеникот не може да биде унапреден во 
повисоко звање или во повисок платен разред до-
дека не го положи стручниот испит (член 11). 

Член 14 
Во поглед напредувањето во повисок платен ра-

зред во истото /Звање,' важат одредбите од членот 
186 на Законот за јавните службеници. Од почет-
ниот во непосредно повисокиот платен разред се 
унапредува по две години служба. 

Член 15 
Од пониското во непосредно повисокото звање 

преводачот може да биде унапреден под следните 
услови, и тоа: 

1) преводачот II класа во звањето преводач 16 
класа — ако има најмалку две години пракса на 
преводачки работи, ако го положи испитот и ги 
исполнил нормативите од членот 9 став 1 точка 3 
на овој правилник. 

2) преводачот 16 класа во звањето преводач 1а 
класа — ако има на јмалку .две години пракса на 
преводачки работи, ако го положил испитот и ги 
исполнил нормативите од членот 9 став 1 точка 3 
на овој правилник. 

При унапредувањето според одредбите од прет-
ходниот став службеникот се распоредува во почет-
ниот платен разред на повисокото Звање. Ако при 
унапредувањето службеникот веќе се наоѓа во плат-
ниот разред кој е почетен платен разред на пови-
сокото звање или во платниот разред повисок од 
овој, ќе се унапреди во непосредно повисокиот пла-
тен разред. 

Времето поминато во дотогашниот . _._атсл ра-
зред се1 смета за натамошно напредување. 

V. Преодни одредби 

Член 16 
Службениците што се затекнале во звањето 

лреводач II класа и што вршат работи на тоа- зва-

2) за преводач 
16 класа: 

3) за лоеводач 
од 1а класа: 
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ње, го задржуваат истото звање и истиот платен 
разред. 

Ако службеникот од претходниот став има 
средна или виша школска спрема, се распоредува 
во непосредно повисокиот платен разред, а ако се 
наоѓа во завршниот' платен разред, го задржува тој 
платен разред и добива соодветно периодско пока-
чување. 

Службениците *>д ставот ! што се затекнале во 
XVI или XV платен разред, а имаат факултетска 
спрема, се распоредуваат во XIII платен разред. 
Ако та^ов службеник се затекнал во XIV или не-
кој повисок платен разред — добива два платни 
разреди повеќе, а ако се затекнал во IX платен ра-
зред — добива VIII платен разред Со прво период-
в о покачување. Службеникот што се затекнал во 
VITI или во VITI платен разред со прво периодско 
покачување — добива VIII платен разред со второ 
периодско покачување. 

- Член 17 
Службениците што се затекнале во звањето 

преводач I класа и што вршат работи на тоа звање, 
се преведуваат во звањето преводач 16 класа и го 
задржуваат истиот' платен разред. 

Ако службеникот од претходниот став има 
средна или виша школска спрема, се распоредува 
во непосредно повисокиот платен ризред, а ако се 
наоѓа во завршниот платен разред, го задржува тој 
платен разред и добива соодветно периодско пока-
чување. 

Ако службеникот од ставот 1 има факултетска 
спрема, се распоредува за два платни разреди по-
веќе од оној во кој се затекнал. Ако службеникот 
се наоѓа во VI платен разред, го задржува истиот 
платен разред и добива прво периодско покачува-
ње, а ако се наоѓа во VI платен разред со прво пе-
риодво покачување, добива второ периодско пока-
чување. 

Член 18 
Службениците што се затекнале во звањето 

преводач I класа можат да добијат звање преводач 
1а класа односно еден платен разред повеќе според 
одредбата од членот 9 став 2 на овој правилник 
кога по пат на испит ќе̂  се утврди дека ги испол-
нуваат пропишаните услови. 

Член 19 
Додека не се донесе пропис од членот 11 став 2 

на овој правилник; стручниот испит ќе се полага 
според програмата на општиот дел од стручниот 
испит за звањето пристав од членот 6 на Правил-
никот ia измени и дополненија на Правилникот за 
стручната спрема на управните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 34/57), освен предметите 
од точ. 4, 7, 8 и 9 на истиот член. 

Член 20 
До формирањето на комисии според членот б 

од овој правилник, испитите според овој правилник 
службениците ќе ги полагаат пред досегашните ко-
мисии. 

VI. Завршни одредби 
Член 21 

За службениците што вршат преводачки работи 
во се' друго важат одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците 
на државната управа. 

Член 22 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр.' 2776/1 
6 март 1958" година 

Белград 
Секретар 

за општа управа на Сојузниот 
извршен совет, 

Вуксан Љумовић е. p. 
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Врз основа на членот 419 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) и 
Одлуката за овластување на Секретаријатот за тру-
дот на Сојузниот извршен совет за донесување 
Наредба за постапката за утврдување на мини-, 
малните лични доходи на работниците на стопан-: 
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр< 
11/58), Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-
шен совет издава 

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

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Основица за утврдување на минималните лични 
доходи 

1. Според оваа наредба се утврдуваат минимал-
ните лични доходи за рабЈТниците на стопанските 
организации од сите стопански дејности, освен за 
работниците запослени во селскостопански органи-
зации и во општи земјоделски задруги. 

Утврдувањето на минималните лични доходи за 
работниците запослени во селскостопански органи-
зации и во општи земјоделски задруги ќе се регу-
лира со посебни прописи. 

2. Основица за утврдување на минималните 
лични доходи на работниците, до донесувањето на 
закон за минималните лични доходи, сочинуваат 
тарифните ставови за работните места (работите) 
во тарифните правилници на стопанските органи-
зации определени во границите на нивото на та-
рифните ставови според одредбите од одделот 1 
главата XIX на Сојузниот општествен план за 1957. 
година, кој е утврден според Упатството за постап-
ката за измена на тарифните ставови во тарифните 
правилници- на стопанските организации („Службен' 
лист на ФНРЈ'4, 6jd. 5/57) и износите на тдјдифните 
ставови определени!^одделиш работш1ци врз осно-: 
ва на тарифните ставови за работните места (рабо-, 
тите) од тарифниот правилник. 

Во основицата за утврдување на минималните 
лични доходи, до донесувањето на закон за мини-
малните лични доходи, влегуваат и кесонскиот и 
тунелскиот додаток, додатокот за работа во вода, 
додатокот за посебните услови на работата на авио-
механичарите, летачкиот додаток, хранарината на 
летаните, додатокот за укрцаниот персонал на бро-
дови цистерни "(танкери), додатокот за укрцаниот 
персонал на бродови што превезуваат опасни товари 
и додатокот за укрцаниот персонал на бродови што 
пловат во тропски краишта, нуркачкиот додаток, 
посебниот додаток на дувачите на стакло, премијата 
i: \ ј\ • а*-ите и пиротехничк::от додаток — во изно-
сот кој е утврден во тарифниот правилник на сто-
панската организација во согласност со прописите 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации во 1957 година и определен на одделен 
работник. 

3. Основица за утврдување на минималните 
лични доходи во смисла на точката 2 од оваа на-
редба во стопанските организации што во 1957 го-
дина ја вршеле расподелбата на вкупниот приход 
со утврдување на доходот, сочинуваат нето износкте 
на тарифните ставови од тарифниот правилник и 
нето износите на тарифните ставови определени на 
работниците врз основа на тарифните ставови од 
тарифниот правилник утврдени во границите на 
нивото според одредбите од одделот 1 главата XIX 
од Сојузниот општествен план за 1957 година. 

Тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации од претходниот^ став 
што се определени без оглед на нивото на тарифните 
ставови според Сојузниот општествен план за 1957 
година не се земаат предвид за утврдување на осно-
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вицата за пресметување на минималните лични 
доходи. 

4. Во стопанските организации основани во 1957 
година кои расло делбата на вкупниот приход ја 
вршеле со утврдување на добивката, за кои во таа 
година е донесен тарифниот правилник, основица 
за утврдување на минималните лични доходи во 
смисла на точката 2 од оваа наредба сочинуваат 
тарифните ставови од тарифниот правилник утвр-
дени според одредбата од Наредбата за постапката 
за утврдување нивото .на тарифните ставови во 
тарифните правилници на новооснованите стопан-
ски организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/57) и врз основа на нив определените тарифни 
ставови на работниците. 

Во стопанските организации основани во 1957 
година што ја вршеле расподелбата на вкупниот 
приход со утврдување на доходот, за кои во таа 
година е донесен тарифниот правилник, основицата 
за утврдување на минималните лични доходи со-
чинуваат нето износите на тарифните ставови на 
работниците врз основа на кои според одредбите 
од членот 89 на поранешната Уредба, за платите на 
работниците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/57) се утврдувал заштитниот 
платен фонд. 

5. Во стопанските организации кои во 1957 го-
дина утврдените тарифни ставови ги менувале врз 
основа на извршеното лично оценување на работ-
ниците во определен период, по системот утврден 
во тарифниот правилник, основица за утврдување 
на минималните лични доходи сочинуваат основните 
тарифни ставови утврдени за тие работни места. 
Дополнителниот износ на тарифните ставови според 
кој врз основа на оценка се зголемувал или се на-
малувал основниот тарифен став, не се зема пред-
в и д е а утврдување на минималниот личен доход. 

! ЈхЈГГарифните ставови за новите работни места 
кои во 1957 година се установени по донесувањето 
на тарифните правилници односно по извршените 
измени во тарифните правилници во кои тарифните 
ставови се утврдени во границите на нивото на та-
рифните ставови според одредбите од одделот 1 
главата XIX од Сојузниот општествен план за 1957 
година, ќе се земат како основица за утврдување 
на минималните лични доходи, ако советот надле-
жен за работите на трудот и на работните односи 
на општинскиот односно околискиот народен одбор 
извршил преглед и установил дека тие во поглед 
на височината се во правилен однос со тарифните 

-ставови на соодветните работни места во тарифни-
те правилници на односната стопанска организам 

ддија^ 
Тарифните ставови за новите работни места 

определени по донесувањето на тарифниот правил-
ник во 1957 година за кои советот на народниот од-
бор од претходниот став не дал оценка за тоа дали 
во поглед на височината се во правилен однос со 
тарифните ставови на постојните работни места во 
тарифниот правилник, ќе се земат за основица под 
услов советот надлежен за работите на трудот и на 
работните односи на општинскиот народен одбор 
претходно да даде согласност дека во поглед на 
височината се во правилен однос со тарифните 
ставови за соодветните работни места во тарифниот 
правилник. За таа цел стопанската организација е 
должна на органот на управата надлежен за рабо-
тите на трудот и на работните односи не општин-
скиот народен одбор да му достави список на но-
вите работни места со податоците од точката 21 
став 4 на оваа наредба. Тој список стопанската ор-
ганизација во исто време кога и прегледот на утвр-
дените минимални лични доходи го доставува на 
контрола во смисла на одредбите од точката 21 на 
оваа наредба. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор .веднаш му го доставува на надлежниот совет 
на општинскиот народен одбор списокот на новите 
работни места со својот предлог. Ако советот нема 

забелешки против височината на порано определе-* 
ните тарифни ставови и минималните лични доходи, ) 
ice му го врати списокот на органот на управата за 
да и издаде овој на стопанската организација по-
тврда за извршената контрола на минималните 
лични доходи. Ако советот заклучи дека треба да " 
се изврши усогласување на тарифните ставови од-
носно на минималните лични доходи за новите ра-
ботни места, ќе ги определи границите во кои сто-
панската организација ќе- изврши усогласување и 
ќе бара во тие граници дополнително да се утврдат \ 
минималните лични доходи за работните'места и ! 
за работниците на тие работни места и да му се I 

. достават на контрола на надлежниот орган на упра-*Ј 
вата. 

Против решението на советот надлежен за ра-
ботите на трудот и на работните односи на општин-
скиот народен одбор од претходниот став стопан-
ската организација може да му поднесе жалба на 
советот надлежен за работите на трудот и на работ-
ните односи на околискиот народен одбор во срок 
од 15 дена од денот" на приемот на решешшто. 

Во стопанските организации што ја вршеле ра-
споделбата на вкупниот приход со утврдување на 
доходот, одредбите од оваа точка се однесуваат на 
тарифните ставови за новите работни места кои во 
1957 година служеле за утврдување на заштитниот 
платен фонд, и тоа на нивните нето износи. 

7. За работните места за кои тарифните ста-
вови во тарифниот правилник се определени во 
распон, износот на минималните лични доходи се 
утврдува во распон. Основица сочинуваат нај ни- • 
скиот и највисокиот износ на распонот на тариф-
ниот став за работното место. 

II, Основица за утврдување на минималниот личен у 
/ доход на одделни работници 

х 8 / М и н и м а л н и о т л и ч е н доход на работникот се 
утврдува врз основа на износот на тарифниот став 
од точката 2 став 1 на оваа наредба што му при-
паѓал според работното место на кое се наоѓал на 
28 февруари 1958 година, односно според решението 
ако тарифниот став за работното место бил опре-
делен во распон или ако е според одредбите на 
тарифниот правилник вршено намалување на та-
рифниот став на работникот за определен процент. 
Тарифниот став на одделен работник мора според 

; својот износ да му одгавара на износот на тариф-
- ниот став за работното место и на условите пред-

видени за определување на тарифниот став на ра-
ботникот на тоа работно место во тарифниот пра-
вилник на стопанската организација донесен според 
одредбите од одделот 1 главата XIX на Сојузниот 
општествен план за 1957 година. 

Ако врз основа нб барањето од советот надле-
жен за работите на Трудот и на работните односи 
на општинскиот народен одбор во смисла на точ-
ката 6 од оваа наредба ќе бидат извршени измени 
на тарифните ставови за новите работни места за-
ради нивно усогласување со нивото на тарифните 
ставови за 'другите работни места, минималните 
лични доходи за работниците на тие работни места 
ќе се утврдат врз основа на износите на тарифните 
ставови што им се определени по извршеното усо-
гласување на тарифните ставови за нивните работ-
ни места. 

9. Ако работник, покрај тарифен став, има и 
некој од додатоците од точката 2 став 2 на оваа 
наредба, основица за утврдување на неговиот ми-
нимален личен доход сочинуваат посебно'тарифни-
от став а посебно износот на додатокот. 

III. Таблици за утврдување на минималните лични 
доходи врз основа на досегашните (пето) тарифни 

ставови на I додаток 
10. Износите на минималните лични доходи за 

работните, места и за работниците што им одгова-
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раат на досегашните (нето) износи на тарифните 
ставови се утврдуваат според следните таблици: 
А. Минимални лични доходи во месечни износи: 

1 2 1 2 1 2 

5 . 0 0 0 6 . 5 0 0 . 1 1 . 0 0 0 2 0 0 1 7 . 0 0 0 ЗОО 
1 0 0 6 0 0 1 0 0 ЗОО 1 0 0 4 0 0 
2 0 0 7 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 6 0 0 
ЗОО 9 0 0 ЗОО 6 0 0 ЗОО 7 0 0 
4 0 0 7 . 0 0 0 4 0 0 7 0 0 4 0 0 8 0 0 

5 0 0 1 0 0 5 0 0 9 0 0 5 0 0 2 3 . 0 0 0 
6 0 0 ЗОО 6 0 0 1 5 . 0 0 0 6 0 0 1 0 0 
7 0 0 4 0 0 7 0 0 1 0 0 7 0 0 ЗОО 
8 0 0 5 0 0 8 0 0 ЗОО 8 0 0 4 0 0 
9 0 0 7 0 0 9 0 0 4 0 0 9 0 0 5 0 0 

6 . 0 0 0 8 0 0 1 2 . 0 0 0 5 0 0 1 8 . 0 0 0 7 0 0 
1 0 0 9 0 0 1 0 0 6 0 0 1С1 8 0 0 
2 0 0 8 . 0 0 0 2 0 0 8 0 0 2 0 0 9 0 0 
ЗОО 2 0 0 ЗОО 9 0 0 ЗОО 2 4 . 1 0 0 
4 0 0 ЗОО 4 0 0 & : о о о 4 0 0 2 0 0 

5 0 0 4 0 0 5 0 0 2 0 0 5 0 0 ЗОО 
6 0 0 6 0 0 6 0 0 з о о 6 0 0 5 0 0 
700 700 700 400 700 6 0 0 
8 0 0 800 8 0 0 6 0 0 8 0 0 ' 8 0 0 
900 900 900 700 900 900 

7 . 0 0 0 9 . 1 0 0 . 1 3 . 0 0 0 8 0 0 1 9 . 0 0 0 2 5 . 0 0 0 
1 0 0 2 0 0 1 0 0 1 7 . 0 0 0 1 0 0 2 0 0 
200 ЗОО 2 0 0 1 0 0 2 0 0 ЗОО 
ЗОО 500 ЗОО ЗОО ЗОО 400 
400 6 0 0 400 400 400 6 0 0 

500 Ј700 500 500 500 700 
6 0 0 8 0 0 6 0 0 700 6 0 0 8 0 0 
700 1 0 . 0 0 0 700 8 0 0 700 2 6 . 0 0 0 
8 0 0 1 0 0 8 0 0 900 800 1 0 0 
900 2 0 0 900 1 8 . 1 0 0 900 ЗОО 

8 . 0 0 0 400 14.000 2 0 0 2 0 . 0 0 0 400 
1 0 0 500 1 0 0 ЗОО 100 500 
2 0 0 6 0 0 2 0 0 500 200 700 
ЗОО 700 ЗОО 6 0 0 з о о 8 0 0 
400 900 400 8 0 0 400 900 
500 1 1 . 0 0 0 500 900 500 27.100 
6 0 0 1 0 0 6 0 0 19.000 6 0 0 2 0 0 
700 ЗОО 700 200 700 ЗОО 
8 0 0 400 8 0 0 ЗОО 8 0 0 500 
900 500 900 400 900 6 0 0 

9.000 6 0 0 15.000 6 0 0 21.000 8 0 0 
"100 8 0 0 1 0 0 700 100 ^900 

200 900 2 0 0 800 2 0 0 2 8 . 0 0 0 
ЗОО 1 2 . 0 0 0 ЗОО 2 0 . 0 0 0 ЗОО 2 0 0 
400 2 0 0 400 100 400 ЗОО 
500 ЗОО 500 ЗОО 500 400 
600 400 600 400 600 6 0 0 
700 500 700 500 700 700 
800 700 8 0 0 700 800 8 0 0 
900 800 900 8 0 0 900 29.000 

1 0 . 0 0 0 900 1 6 . 0 0 0 900 22.000 1 0 0 
100 13.100 1 0 0 2 1 . 1 0 0 200 400 
200 200 200 2 0 0 400 700 
ЗОО ЗОО ЗОО ЗОО 6 0 0 900 
403 400 400 500 80С • 30.200 
500 600 500 6 0 0 23.000 500 
600 700 6 0 0 8 0 0 200 8 0 0 
7С0 800 700 900 е 400 3 1 . 0 0 0 
800 14.000 8 0 0 2 2 . 0 0 0 6 0 0 ЗОО 
9 0 0 1 0 0 , 9 0 0 2 0 0 , з о о 6 0 0 

24.00С 800 
200 32.100 
400 400 
600 700 
800 33.000 

25.000 ЗОО 
200 600 
400 900 
600 34.200 
800 400 

26.000 700 
200 35.000 
400 ЗОО 
600 600 
800 900 

27.000 36.200 
200 5П 
400 800 
600 37.000 
800 ЗОО 

28.000 600 
200 900 
400 38.200 
600 500 
800 800 

29.000 39.100 
200 400 
400 700 
600 900 
800 40.200 

30.000 500 44^000 62.600 
500 41.300 500 63.500 

31.000 *2.000 45.000 3".300 
500 700 500 65.100 

32.000 43.400 46.000 66.000 
500 44.200 500 

33.000 900 47.000 67.600 
500 15.600 500 68.400 

34.000 46.300 48.000 69.300 
500 47.000 500 70.100 

35.000 800 49.000 900 
500 48.600 500 71.800 

з : . о о о 49.400 50.000 72.600 
500 50.200 500 73.400 

37.000 51.000 51.000 74.200 
500 900 500 75.100 

38.000 52.700 52.000 900 
500 53.500 500 76.700 

39.000 54.400 53.000 77.500 
500 55.200 500 78.400 

40.000 56.000 54.000 79.200 
500 800 500 80.000 

41.000 57.700 55.000 81.000 
500 58.500 

42.000 59.300 
500 60.200 

43.000 61.000 
500 800 

Б. Минимални лични доходи во износи по час: 
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1 2 1 2 1 2 

25 33 50 65 75 98 
26 34 51 66 76 100 
27 35 Г* 67 77 101 
28 37 53 69 78 102 
29 38 54 70 79 104 
30 39 55 71 80 105 
31 40 56 73 81 106 
32 42 57 74 82 103 
33 43 58 75 83 109 
34 44 59 77 8' 111 
35 46 60 78 81 112 
36 47 61 79 86 ИЗ 
37 48 62 81 87 115 
38 49 63 82 88 116 
39 51 64 83 89 117 
40 52 65 85 90 119 
41 53 66 86 91 120 
42 55 67 87 92 121 
43 56 Р 8 89 93 123 
44 57 69 90 94 124 
45 58 70 91 95 126 
46 60 71 93 96 127 
47 61 72 94 97 128 
48 62 73 96 98 130 
49 64 1< 97 99 131 
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1 2 1 2 1 2 

100 132 120 160 140 189 
101 134 121 161 141 ISO 
102 135 122 163 142 192 
103 136 123 164 143 193 
104 138 124 166 144 195 
105 139 125 167 145 196 
106 141 126 169 146 198 
107 142 127 170 147 199 
108 143 128 172 148 201 
109 145 129 173 149 202 

л НО 146 130 174 150 203 
111 147 rfl 176 151 205 
112 149 132 177 152 206 
ИЗ 150 133 179 153 208 
114 151 134 130 154 209 
115 153 135 182 155 211 
116 154 136 183 
117 156 137 185 
118 157 138 186 
119 159 139 188 

11. Ако досегашниот (нето) износ на тарифниот 
став се наоѓа меѓу износите во колоната 1 од та-
блицата, износот на минималниот личен доход што 
му одговара ќе се утврди според следните таблици: 

Досегашен 
тарифен 

Износот за кој се на-
. малува производот 

Коефициент со кол д о б „ е н со множење 
(нето) с е множи износот н а ИЗНосите од ко-

стев н а досегашниот (не- Л 0 Н И Т € i и 2 за да се 
то) тарифен став д о б и е ИЗНОсот на 

колоната 1 минималниот личен 
доход 

а) Минимални лични доходи во месечни износи: 
Ди 12.420 1,288245 — 

од 12.421 до 24.150 1,364023 941,18 
од 24.151 до 35.190 1 449275 &000.00 
од 35.191 до 54.510 1,656314 10.^85,71 

над 54.510 1,932366 25.333,33 

б) Минимални лични доходи во износи по час: 
до 60 1,288245 — 

од 61 до 116 1,364023 4,52 
од 117 до 169 1,449275 14,42 
ОД 170 до 262 1,656314 49.45 

над 262 1,932366 121,79 

12 Новите (бруто) износи добиени според по-
стапката од точката 11 на оваа наредба се заокру-
жуваат нагоре, и тоа: месечните износи на 100, а 
износите по час на 1 динар. 

13. Износите на минималните лични доходи по 
работните места, утврдени според одредбите од 
оваа наредба, стопанските организации ќе ги иска-
жат во табелата во додатокот кон тарифниот пра-
вилник покрај досегашните (нето) износи на тариф-
ните ставови. 

14. Досегашните (нето) износи на додатоците и. 
примањата4. од точката 2 ' став 2 на оваа наредба 
определени во тарифниот правилник на стопан-
ската организација за 1957 година ќе се пресметнат 
заради внесување во износот на минималниот ли-
чен доход со примена на коефициентот од коло-
ната 2 на таблицата а) односно б) од точката 11 на 
оваа наредба, што е непосредно повисок од коефи-
циентот во истата колона што би се применувал 

според височината на додатокот односно примањето 
од колоната 1, но нема да се врши намалување на 
добиениот производ за износот од колоната 3 на 
таблицата. 

Пример: На тунелскиот додаток, што во тариф-
ниот правилник во 1957 година е определен во из-
нос од 10 динара, му одговара коефициентот од 
колоната 2 алинеја 1 таблицата б) од 1,288345. Ме-
ѓутоа, за пресметување на новиот (бруто) износ ќе 
се примени наредниот поголем коефициент од ко-
лоната 2 алинеја 2, кој изнесува 1,364023. Со мно-
жење на износот на тунелскиот додаток од 10 ди-
нари со коефициентот 1,364023 се добива износот 
„на минималниот личен доход од 13,64023 кој зао-
кружено нагоре на 1 динар изнесува 14 динари. 

15. Ако врз основа на посебното решение од 
надлежниот завод за социјално осигурување сто-
панските организации плаќаат и придонес за соци-
јално осигурување над општата норма на придоне-
сот определена со сојузниот општествен план, од-
носно ако плаќаат придонес за социјално осигуру-
вање поради порастот на бројот и траењето на бо-
лувањата поради недостаточно спроведените здрав-
ствени и технички мерки, минималните лични до-
ходи од точ. 10 и 11 на оваа наредба не се зголе-
муваат за износот на тие придонеси. 

^ IV. Решение за минималниот личен доход 
^16. Стопанската организација е должна на се-

кој работник да му издаде решение за минимал-
ниот личен доход што му го определила според од-
Јгедбите од точ. 8,|,И„а„нЛ ова а ш и ар е дб 

Решението од претходната точка мора особено 
да содржи: 

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

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

ЗХ.износ на минималниот личен доход. 
*~?7Г'зетопанската организација е должна да му 

го издаде на работникот решението за минимал-
ниот личен доход во срок од 30 дена по приемот на 
извештајот од органот на управата надлежен за 
работите на трудот и на работните односи на оп-
штинскиот народен одбор дека минималните лични 
дохоT^Iчсе правилно утврдени, 

18. Д к о работникот во текот на годината се 
распореди на друго работно место со повисок или 
понизок износ на минималниот личен доход на кое 
ќе работи постојано, стопанската организација ќе 
му определи нов износ на минималниот личен до-
ход според работното место на кое е распореден и 
ќе му издаде за тоа решение. 

Ако работникот е привремено распореден на 
друго работно место, минималниот личен доход 
за него се утврдува и за тоа време според износот 
што му е определен со решението Брз основа на 
износот за работното место на кое постојано работи. 

Ако работник што е распореден на работно ме-
сто со минимален личен доход определен во ра-
спон, ги исполни условите за повисок ^;знос на ми-
нималниот личен доход според одредбите од та-
рифниот правилник, стопанската организација за 
таквиот работник ќе донесе ново решение за ми-
нималниот личен доход. 

Решението за минималниот личен доход доне-
сено според одредбите од ст. 1 и 3 на оваа точка, 
стопанската организација е должна да му го до-
стави на органот на управата надлежен за рабо-
вите на трудот и на работните односи на општин-
скиот народен о^б^Р на контрола. 

19. На работник ^што^Т^ГТрЖа во работен однос, 
стопанската организација е должна да му издаде 1 

решение за минималниот личен доход во срок од^ 
8 дена од дегЃот на стапувањето на работа. 

20. Минималниот личен доход определен во ре-" 
шението на стопанската организација важи само за 
времето додека работникот со таа стопанска орга-
низација се наоѓа во работен однос. По преминот 
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на работникот во друга стопанска организација се 
донесува ново решение за минималниот личен 
Д о ^ 

(V./До:-:ументаци ја за височината на тарифните 
' ставови 

21. Утврдените минимални лични доходи сто-
панската организација му ги доставува на кон-
трола на органот на управата надлежен за рабо-
тите на трудот и на работните односи на општин-
скиот народен одбор со документацијата што ја со-
чинуваат: 

1) табелата на тарифните ставови од точката 2 
став 1 на оваа наредба според тарифниот правил-
ник за 1957 година со досегашните (нето) износи на 
тарифните ставови — во препис; 

2) изводот на одредбите од тарифниот правил-
ник за додатоците од точката 2 став 2 со досега-
шните (нето) износи; 

3) прегледот на минималните лични доходи на 
работниците со следните податоци: 

а) презиме (татково име) и име на работникот; 
б) досегашен (нето) износ на тарифниот став на 

работникот во смисла на точката 2 став 1 од оваа 
наредба спрема работното место на кое бил распо-
реден работникот на 28 фебруари 1958 година; 

в) износ на минималниот личен доход; 
4) изводот од платниот список за фебруари 1958 

година. 
Податоците под 1, 2 и 4 стопанската организа-

ција може да ги поднесе и на увид во оригинал. 
Во поглед на минималните лични доходи под 

3, со црвена боја треба да де означат работниците 
на новите работни места во смисла на точката 6 
став 2 од оваа наредба. 

Стопанските организации што во 1957 година 
вовеле нови работни места и од советот надлежен 
за работите на трудот и на работните односи на 
општинскиот народен одбор прибавиле согласност 
дека тарифните ставови за тие работни места се во 
правилен однос со тарифните ставови на постојните 
работни места, како документација го доставуваат 
и решението за добиената согласност. 

Стопанските организации што во 1957 година 
вовеле нови работни места а не прибавиле согла-
сност од советот надлежен за работите на трудот 
и на работните односи НП општинскиот народен 
одбор дека тарифните ставови за тие работни места 
се во правилен однос со тарифните ставови на по-
стојните работни места, кон документацијата при-
лагаат посебен список на новите работни места со 
следните податоци: 

1) назив на новововеденото работно место и на 
погонот односно на друга организациона единица, 
во кој е воведено новото работно место; 

2) работите што се вршат на новововеденото ра-
ботно место; 

3) стручната спрема потребна за вршење на ра-
ботите на новововеденото работно место; 

4) износ на тарифниот став од точката 2 став 1 
на оваа наредба за новововеденото работно место; 

5) назив на работното место и износ на тариф-
ниот став од точката 2 став 1 на оваа наредба во 
тарифниот правилник за работното место што по-
служило како основ за утврдување на износот на 
тарифниот став за новововеденото работно место; 

6) износ на минималниот личен доход за новото 
работно место. 

Документацијата ја потпишуваат претседателот 
на работничкиот совет, директорот . на стопанската 
организација и раководителот на стопанско-смет-
ковниот сектор. 

VI. Утврдување на минималните лички доходи во 
новооснованите стопански организации 

1% Новооснованите стопански организации ќе ги 
утврдат минималните лични ДОХОДИ ВО додатокот 
кон тарифниот правилник, кој спогодбено го доне-
суваат работничкиот совет на стопанската органи-

зација, заедничката комисија на обата собора на * 
општинскиот народен одбор и синдикалната орга-
низација. 

Минималните лични доходи во додатокот кон 
тарифниот правилник можат да се движат само во 
границите на минималните лични доходи з,а соод-
ветните работни места на стопанските организации 
од иста стопанска гранка односно стопанска дејност 
на подрачјето на околината. Ако на подрачјето на 
околиј ата не поста јат стопански организации од 
иста стопанска гранка или стопанска дејност, ви-
сочината на минималните лични доходи во ново-
осноЕаната стопанска организација ќе се определи 
според минималните лични доходи во такви сто-
пански организации на територијата на Југославија.-

23. Сојузните комори, сојузите на коморите од-
носно стручните здруженија, во согласност со 
соодветниот централен одбор на синдикатите, ќе ги 
присоберат податоците за постојната состојба во 
поглед на височината на минималните лични доходи 
на стопанските организации и нивната стопанска 
дејност, утврдени на начинот пропишан со оваа 
наредба, и ќе го определат својот став за височи-
ната на минималните лични доходи во целина и за 
границите во кои би требало да се движат мини-
малните лични доходи за одделни работни места во 
новооснованите стопански организации од нивната 
стопанска дејност. 

Стопанските организации се должни на комо-
рите и на стручните здруженија чии се членови 
односно во кои се здрз^жени да им ги достават 
податоците за минималните лични доходи од 
претходниот став. 

24. Кон предлогот на додаток кон тарифниот 
правилник што им го доставува на органите од 
точката 22 на оваа наредба на согласност, новоосно-
ваната стопанска организација го прилага и актот 
во кој е формулиран ставот на комората односно 
на стручното здружение за височината на минимал-
ните лични доходи. 

Ако стопанската организација при утврдува-
њето на минималните лични доходи не се согласи 
со мислењето од комората односно од стручното 
задружение, кон документацијата прилага и обра-
зложение зошто не се согласува. 

25. Стопанските организации што настанале со 
спојување на две или повеќе стопански организа-
ции во една, ги утврдуваат минималните лични до-
ходи во додатокот кон тарифниот правилник врз 
основа "на минималните лични доходи на работните 
места на стопанските организации од кои наста-
нале. Износите на вака утврдените минимални 
лични доходи мораат- да бидат определени во гра-
ниците на износите на минималните лични доходи 
утврдени за работните места во стопанските орга-
низации од кои настанала новата стопанска орга-
низација. 

Стопанската организација кон која ќе се припои 
една или повеќе стопански организации, ги утвр-
дува новите минимални лични доходи во додатокот 
кон тарифниот правилник само за работните места 
на работниците од припоените стопански органи-
зации, земајќи ги предвид дотогашните износи на 
минималните лични доходи на работните места во 
припоените стопански организации и износите на 
минималните лични доходи на соодветните работни 
места во стопанската организација кон која е извр-
шено припојувањето. 

Новите износи на минималните лични доходи 
од претходниот став се утврдуваат само кога во 
поглед на височината постојат значителни разлики 
меѓу нивото на минималните лични доходи на сто-
панските организации што се припоиле и нивото на 
минималните лични доходи на стопанската органи-
зација кои која е извршено припојувањето. 

Советот надлежен за работите на трудот и на 
работните односи на општинскиот народен одбор 
може да реши стопанските организации од ставот 
2 да ги утврдат новите износи на минимални1!* 
лични доходи за целата стопанска организација. 
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26. Минималните лични доходи што стопанските 
организации од точ. 22 и 25 на оваа наредба ќе им 
ги утврдат на оделни работници врз основа на из-
носите на минималните лични доходи во додатокот 
кон тарифниот правилник, му се доставуваат на 
контрола на органот на управата надлежен за ра-
ботите на трудот и на работните односи на општин-
скиот народен одбор со документацијата од точката 
21 на оваа наредба. 

VII. Утврдување на минималниот личен доход 
за новите работни места 

27. Заради утврдување на минималните Лични 
доходи на работниците на новите работни места 
што ќе се воведуваат во текот на годината, управ-
ниот одбор на стопанската организација ќе ги опре-
дели привремено, до седницата на работничкиот 
совет, износите на минималните лични доходи за 
новите работни места. Работничкиот совет е должен 
на првата седница да донесе одлука за височината 
на минималниот личен доход за новите работни 
места. 

Износите на минималните лични доходи за но-
вите работни места во поглед на височината мо-
раат да бидат во правилен однос со износите на 
минималните лични доходи за другите работни 
места во додатокот кон тарифниот правилник на 
стопанската организација утврдени според постап-
ката од точката 2—12 на оваа наредба. 

Стопанските организации се должни на советот 
надлежен за работите на трудот и на работните од-
носи на општинскиот народен одбор да му достават 
извештај за височината на минималните лични до-
ходи од претходниот став во срок од' 10 дена по 
донесувањето на одлуката на работничкиот совет за 
установување на ново работно место и за определу-
вање на , височината на минималниот личен доход 
за тоа работно место. 

Во стопанските организации каде поради ода-
леченост на погонските единици меѓу одделни со-
станоци на работничкиот севет ќе помине повеќе 
од еден месец, извештајот се доставува во срок од 
10 дена по донесувањето на одлуката од управниот 
одбор, а, одлуката на работничкиот совет се доста-
вува дополнително. 

Кон извештајот стопанската организација до-
ставува и документација за височината на мини-
малните лични доходи за новововедените работни 
места според одредбите од точката 21 на оваа на-
редба. 

Ако минималните лични доходи за новите ра-
ботни места од ставот 1 не се во правилен однос 
со минималните лични доходи на соодветните ра-
ботни места во додатокот кон тарифниот правилник 
врз основа на кој се утврдени тие, стопанската 
организација е должна по барање од советот на-
длежен за работите на трудот и на работните од-
носи на општинскиот народен одбор да ги усогласи 
минималните лични доходи за новите работни места 
со минималните лични доходи за постојните ра-
ботни места во додатокот кон тарифниот правилник 
врз основа на кои се утврдени минималните лични 
доходи. 

Против решението од претходниот став може да 
му се изјави жалба на советот надлежен за рабо-
тите на трудот и на работните односи на околи-
скиот народен одбор во срок од 15 дена од денот на 
доставувањето на решението. 

Износите на минималните лични доходи утвр-
дени по усогласувањето по барање од советот на-: 
длежен за работите на трудот и на работните од-
носи на општинскиот народен одбор ќе се приме-
нуваат од денот на ставањето на барањето за 
усогласување. 

VIII. Завршни одредби 
28. Износите на минималните лични доходи 

Утврдени според одредбите на оваа наредба ќе се 
применуваат од 1 'јануари 1958 година, 

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

Бр. 06-719/1 
17 март 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршен совет, 
Мома Марковиќ, е. р. 

181. 
Врз основа на членот 46 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Секретаријат 
тот за општа управа на Сојузниот извршен совет, 
во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВО БРУТО ИЗНОСИ НА 
ДОСЕГАШНИТЕ НЕТО ИЗНОСИ НА ЛИЧНИТЕ 
ДОХОДИ НА ЛИЦАТА НА КОИ ЛИЧНИТЕ ДОХО-
ДИ ИМ СЕ ПРЕСМЕТУВААТ И ИМ СЕ ИСПЛАТУ-
ВААТ НА НАЧИНОТ ПРЕДВИДЕН ЗА ИСПЛАТА 

НА ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
1. Државните органи и установи, стопанските 

комори, осигурителните заводи, задружните, кредит-
ните, општествените и други организации што ги 
пресметуваат и ги исплатуваат личните доходи на 
службениците и работниците на начинот предвиден 
за исплата на платите на јавните службеници на 
државните органи и установи, ќе ги пресметнат, на 
начинот предвиден со ова упатство, примањата на 
членовите на претставничките тела за нивната по-
стојана работа во претставничките органи, и прима-
њата на службениците и работниците кои од 1 
јануари 1958 година со прописите или врз основа 
на прописите беа определени во нето износи, ако 
тие износи важат и натаму, во бруто износи во кои 
ќе бидат содржани и придонесите за буџетите од 
личниот доход и другите придонеси што од 1 јану-
ари 1958 година се плаќаат од личниот доход. 

2. Како нето износ на примањата на кои до 
крајот на 1957 година е плаќан данок на приходите 
од дополнителниот работен однос се подразбира оној 
износ што на примателот му е фактично исплатуван. 
Тој износ се добива на тој начин што од примањата 
определени со прописи или врз основа на прописи 
ќе се одбие данокот на приходите од дополнителен 
работен однос според соодветната норма од Одлу-
ката за нормите на данокот на доход за 1957 година. 

3. Ке се пресметнат во бруто износи досегашните 
гето износи на: 

а) платите, наградите и надоместоците што не-
маат карактер на надоместок на трошоци сторени 
при вршењето на службата и на други примања 
што во смисла на Законот за придонесот за буџе-
тите од личниот доход на работниците се сметаат 
како примања од работен однос; 

б) хонорарите иа лицата на кои хонорарната 
служба им е главно и единствено занимање, ако не 
се определат во нови бруто износи; 

в) хонорарите определени по час работа или во 
месечен износ на лицата што хонорарната служба 
ја вршат во вид на повремена работа (предавачи, 
членови на испитни комисии и ел.), ако не се опре-
делат во нови бруто износи; 

г) надоместоците за трошоците поради одвоен 
живот од фамилијата од членот 27 на Уредбата за 
патните и селидбените трошоци и на надоместоците 
за време на работата на терен од членот 30 на 
истата уредба. • 

4. Примањата од точката 3 под а) и в) од ова 
упатство сочинуваат основица на придонесот за бу-
џетите од личниот доход според членот 18 од Зако-* 
нот за придонесот за буџетите од личниот доход 
на^ работниците ако се остваруваат од исплатител 
ка ј кого лицето што ги остварува е во постојан ра-
ботен однос. 

Примањата од претходниот став, ако се оства^ 
руваат од исплатител к а ј кој лицето што ги оства-* 
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рува не е во постојан работен однос, сочинуваат 
основица на придонесот за буџетите од личниот до-
ход според членот 19 од истиот закон. 

Хонорарот од точката 3 под б) на ова упатство 
сочинува основица на придонесот за буџетите од 
личниот доход според членот 18 од истиот закон. 

. ' Надоместоци од точката 3 под г) на ова упатство 
сочинуваат секоја за себеси посебна основица на 
придонесот за буџетите од личниот доход според 
членот 53 на истиот закон. 

5. Примањата од точката 4 ст. 1 у 3 на ова упат-
ство што претставуваат основица на придонесот за 
буџетите од личниот доход според членот 18 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-

ход на работниците, од кои покрај придонесот за 
буџетите од личниот доход се плаќа и придонес за 
социјално осигурување и придонес за станбена из-
градба, се пресметуваат во смисла на членот 43 од 
тој закон според следните таблици: 

а) примања во месечни износи: 

до 12.420 1,610.306 — 
од 12.421 „ 24.150 * 1,705.029 1,176,47 
„ 24.151 „ 35.190 1,811.594 # 3.750 
„ 35.191 „ 54.510 2,070.393 12.857,14 

над 54.510 2,415.458 31.666,67 

б) примања во износи по час работа: 

1 2 3 

ДО 60 1,610.306 
ОД 61 » 116 1,705.029 5,65 
„ 117 » 169 1,811.594 18,03 
„ 170 » 

4 262 2 ,070.393 61,81 
над 262 2,415.458" 152,24 

рот. Со одземање на вака добиените две бруто при-
мања го добиваме бруто износот на второто при- -
мање, а со собирање на овие два износа се добива 
бруто износот на вкупните примања. На ист начин 
се постапува за секое натамошно примање. Така, 
ако работник има три видови примања во постојан 
месечен износ од ист исплатител, во височина од 
40.000 динари, 25.000 динари и 8.000 динари во нето 
износ, пресметнување се врши на следниот начин: 
се пресметува бруто износот за 40.000 динари ц тој 
изнесува 70.000 динари. Вториот нето износ од 25.000 

" динари потоа го собираме со првиот нето износ од 
40.000 динари по добиваме 65.000 динари Тој изксс 
претставува нов нето износ и основа за натамошно 
пресметнување во бруто износ. Така сумата од 65 ОСО 
динари се пресметнува во бруто износ според истата 
таблица, та дава 125.400 динари. Ако, значи, од овој 
нов бруто износ го одземеме првиот, добиваме 55.400 
динари. Таа цифра претставува нов бруто износ 
што му одговара на нето износот од 25.000 динари. 
Ако, пак, извршиме собирање на овие два добиени 
бруто износи (70.000 -ј- 55.400) се добива бруто износ 
на вкупните примања 125.400 динари, ити. 

На ист начин се Ерши пресметување и во слу-
чај кога примањата од претходниот став се опре-
делени во дневен износ или од седница. Примањата 
определени по час р а б о т а се п р е с м е т у в а а т н а и с т 
начин само се применува таблицата б). 

6. Примањата од точката 4 став 2 на ова упат-
ство што претставуваат основица на придонесот за 
буџетите од личниот доход според членот 19 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците, од кои покрај придонесот за 
буџетите се плаќа и придонес за социјално осигу-
рување и придонес за станбена изградба, се пре-
сметуваат во смисла од членот 43 од тој закон 
според следните таблици: 

а) примања во месечни износи: 

до 11.730 
од 11.731 „ 22.770 
„ 22.771 „ 33.120 
„ 33.121 „ 51.060 

над 51.060 

1,705.029 
1,811.594 
1,932.367 
2,229.654 
2,635 046 

1.250 
4.000 

13.846,15 
34.545,45 

Пример: На лмце што остварува лечен доход 
од исплатител со кој е тоа во постојан работен 
однос или на хонорарен службеник на кој хонорар-
ната служба му е главна и единствено занимање 
му е определен доход односно хонорар во нето износ 
од 25.000 динари месечно на кој во 1957 година не 
се плаќал данок на приходите од дополнителен ра-
ботен однос. Тој доход односно хонорар ќе се пре-
с м е т а според таблицата а). Бидејќи се наоѓа во 
групата на примањата што изнесуваат од 24.151 до 
35.190 (колона 1 алинеја 3), се множи со соодветниот 
коефициент од колоната 2 (1,811.594). Од добиениот 
производ ќе се одземе соодветниот износ од коло-
ната 3 (3.750). Добиениот износ се заокружува на-
горе на 100 (41.600). Така - заокружениот* износ го 
претставува бруто примањето. Ако вакво лице 
остварува повеќе видови примања од ист исплатител 
во постојан месечен износ, пресметнувањето се врши 
според истата таблица. Ова пресметување се врши 
на тој начин што првото примање во нето 'износ ќе 
се пресмета во бруто износ на начинот како тоа е 
покажано со примерот. Второто примање се пре-
сметува од нето износот на бруто износ така што 
најправо ќе се изврши собирање на нето износот 
на првото и в т о р о т о примање и тоа се смета како 
нов нето износ кој се пресметува на бруто износ на 
истиот начин како што е тоа покажано во приме-

б) примања во износи по час работа: 

1 2 3 

ДО 56 1,705.029 — 

ОД 57 „ 109 1,811.594 6,01 
„ п о „ 159 1,932.367 19,23 
„ 160 „ 245 2 ,229.654 66,57 

над 245 2 ,635.046 166,08 

Пример: На лице што остварува личен доход од 
исплатител со кој не е во постојан работен однос 
му е определен доход во нето износ од 15.000 ди-
нари месечно на кој во 1957 година се плаќал данок 
на приходите од дополнителен работен однос. Тој 
доход ќе се пресретне според таблицата а). Бидејки 
е во прашање поимање на кое во 1957 година е 
плаќан данок, најпрво се добива износот на данока* 
(1,890). Остатокот од 13.110 што се смета како нето 
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примање и се наоѓа во групата од 11.731 до 22 770 
(колона 1 алинеја 2) се множи со соодветниот коз-
фициент од колоната 2 (1,311.139-1). .Од добиел чот 
производ се. одзема соодветниот износ од колоната 
3 (1.250). Добиениот износ се заокружува нагоре на 
100 (22.500). Така заокружениот износ претставува 
бруто примање. 

На ист начин се врши пресметување и во слу-
чај кога доходот од претходниот став е определен 
во дневен износ или од седница. Примања гл опре-
делени по час работа се пресметнуваат па ист на-
чин само се применува таблицата б). 

7. Новите бруто износи добиени според, постап-
ката од точ. 5 и 6 на ова упатство' се заокружуваат 
нагоре, и тоа месечни износи на 100, а износите по 
час пабота на 1 динар. 

8. Надоместокот за трошоците поради одвоен 
живот од фамилијата од членот 27 на Уредбата за 
патните и сглидбените трошоци, кој според членот 
53 од Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците сочинува посебна основица 
на придонесот за буџетите од личниот доход, се 
пресметнува така што се множи определениот нето 
износ на надоместокот со нормата од 11,11%. 

Пример: Нето износот на надоместокот од 7.00Q 
динари помножен со нормата од 11,11®/« дава износ 
од 777,70 или заокружено 778. Кога тој износ ќе му 
се додаде на нето износот од 7.000 динари, се до-
бива бруто износ на надоместокот 7.778 или заокру-
жено 7.800. 

На овие износи не се плаќа придонес за соци-
јално осигурување и придонес за станбена изградба. 

9. Дневниот надоместок за време на работата на 
терен од членот 30 став 1 на Уредбата за патните 
и селидбените трошоци, кој според членот 53 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците сочинува посебна основица на 
придонесот за буџетите од личниот доход, се зголе-
мува за износот на придонесот така што неговиот 
бруто износ да е: 

а) за службениците распоредени од V платен 
разред нагоре — 1.500 динари; 

б) за службениците распоредени од X до VI 
платен разред и за висококвалификуваните работ-
ници — 1.375 динари; 

г.) за држите службеници и работници — 1.138 
диг 

Нето износот .на надоместокот за време нп ра-
ботата на терен остварен во текот на еден месец 
се изнаоѓа на тој начин што дневниот износ на на-
доместокот од претходниот ctaB ќе се помножи со 
бројот на дните поминати на терен, па од така 
добиениот износ со примена на нормата од членот 
21 став 1 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците ќе се одбие придо-
несот за буџетите од личниот доход. 

-̂Та овие износи не се плаќа придонес за соци-
јално осигурување и придонес за станбена изградба. 

19. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 1576/2 
15 март 1958 година 

Секретар за општа управа 
на Сојузниот извршен совет, 

Вуксан Љумовић, е. p. 

182. 
Врз основа на членот 101 од Законот за елек-

тростопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/58), Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет, во согласност со сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ЕЛЕКТРИЧ-
НАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА 
1. Единиците на Југословенската народна 

армија ја плаќаат електричната енергија според 

тарифниот став за „осветление на деловни просто-
рии" од точката XXVIII на Тарифата за електрич-
ната енергија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/57), 
а Брз основи на податоците за бројот на простории-
те што ќе ги назначат самите органи на Југосло-
венската народна армија. 

2. Овластувањето на околискиот народен одбор 
од членот 7 став 1 на Уредбата за привремените 
цени и услови за продажба на електрична енергија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/57) за определу-
вањето на цената на електричната енергија за 
потрошувачка на мало на своето подрачје, не се 
однесува на потрошувачката на електрична енер-
гија од страна на единиците на Југословенската 
народна армија. 

3. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од првата наредна пресметка на потро-
шувачката на електрична енергија по неговото 
влегување во сила. 

Бр. 601 
11 март 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, е. р. 

183. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 5 од Уред-

бата за организацијата, послувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", 'бр. 53/53), во врска 
со членот 7 од Спогодбата за службата на поштите 
и телекомуникациите меѓу Федеративна Народна' 
Република Југославија и Народна Република .Албач 
нија, Генералната дирекција на поштите, телеграф-
ските и телефоните донесува 

Р Е га Е Н И Е 
ЗА ПОШТЕНСКАТА ТАРИФА ЗА ПИСМОНОСНИ 
ПРАТКИ И ПИСМА СО ОЗНАЧЕНА ВРЕДНОСТ 

ВО СООБРАЌАЈОТ МЕЃУ ЈУГОСЛАВИЈА И 
АЛБАНИЈА 

I. Поштенската тарифа во сообраќајот меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и На-
родна Република Албанија изнесува, и тоа за: 

1. Писма 
Динари 

до 20 грама — — — — — — — — — 25 
над 20 грама, а за секои натамошни 20 грама 
или дел од осаа тежина — — — — — — 15 

2. Поштенски картички 
отворени —. — — — — — — — — 15 
со одговор — — — — — — — — — 30 

3. Печатени работи 
до 50 грама — — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа 
тежина — —' — — — — — — — — 4 

4. Мостри на стоки 
до 50 грама — — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа 
тежина — — — — — — — — — — 4 

5. Деловни хартии 
до 50 грама — — — — — — — — — 7 
за секои натамошни 50 грама или дел од оваа 
тежина — — —- — — — — — — — 4 
најмала поштарина — — — — — — — 20 

6. Мали колети 
за секои 50 грама или дел од оваа тежина — 7 
најмала поштарина — — — — — — — 45 

. . 7. Пратки „Звучна пошта" 
до 20 грама — — — — — — — — — 15 
над 20 до 40 грама — — — — — — — 25 
над 40 до 60 грама — — — — —» — — 40 

8. Вредносни писма 
о) се плаќа поштарина, што и одговара на 

поштарината за препорачено писмо со соодветна 
тежина; 
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б) поштарината според вредноста ќ одговара на 
таксата за вредносни писма во меѓународниот соо-
браќај. 

II. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 април 1958 година. 

Бр. 08-3251/1 ; 
€ март 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

184. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЈАМСКА 

КОЛИЧКА ЗА РУДНИЧКИ ТРАНСПОРТ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните стандарди: 
'Јамска количка за руднички тран-
спорт за колосек во широчина 600 mm JUS P.R2. 100 
'Јамска количка за руднички тран-
спорт. Сандак — — — — — — JUS P.R1. 101 
дамска количка за руднички тран-
спорт. Носач- — — — — — — JUS P.R1. 102 
Јамска количка за руднички тран-
спорт. Одбојник — — — — — JUS P.R1. 103 
'Јамска количка за руднички тран-
спорт. Квачило — — — — JUS P.R1. 104 
Јамска количка за руднички тран-
спорт. Оскин оклоп — — — — JUJJ P.R1. 105 
Јамска количка за руднички тран-
спорт. Оска — — — — — — JUS P.R1. 106 
Јамска количка за руднички тран-
спорт. Тркало — — — — — — JUS P.R1. 107 
Јамска количка за руднички тран-
спорт. Капак — — — - - — — JUS P.R1. 108 
•Јамска количка за руднички тран-
спорт. Отстоен прстен, осигурувач 
и ч е п — — — — — — — — JUS P.R1. 109 
Ниски шестострани навртки за оски 
на јамски колички — — — — — JUS М.В1. 608 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 мај 1958 година. 

Бр. 1126 
11 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
станд ардизаци ј а, 

инж. Славол>уб Виторовић, е. р. 

(„Службен лист на ФНРЈи , бр. 55/57) според точ-
ката 220 — бо Околмската изборна комисија за 
Изборната околија Бихаќ, се именува: 

на упразнетото место на заменик претседател 
Цветиќ Војислав, судија на Окружниот суд во 
Бихаќ. 

2, Според точката 221 — во Околиската избор-
на комисија за Изборната околија Дрвар, се име-
нуваат: 

претседател Пјатницки Владо, судија на Окру-
жниот суд во Бихаќ; заменик Пољак- Анте, судија 
на Окружниот суд во Бихаќ; 

секретар Медаревиќ Блажо, помошник управи-
тел на Болницата во Дрвар; заменик Ковачевиќ 
Душко, секретар на НОО Босански Петровац; 

член Милоевиќ Младен, работник од Дрвар; за-
меник Срдиќ Дмитар, секретар на Општинскиот ко-
митет на СКЈ Кулен-Вакуф. 

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

Бр. 674 
13* март 1958 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сееардиќ, .е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

185. 
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), Соју-
зната 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-
иш комисии за избирање народни пратеници за 
Сојузниот собор на Сојузната народна скупштина 

186. 

Врв основа на члем,огг 21 од Уредбата за заемите 
за инвестицији („Службен л«ист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
а по прибавената согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, Југословен-
ската инвестициона банка распишува 

XXVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА И ПРОШИРУВАЊЕ НА ПОГОНИТЕ 
ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БЕТОНСКИ И ДРУГИ 

ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОТРЕБИВЕ НА 
ТРА Д ЕЖНИШТВОТО 

I. Југословенската инвестициона бенка, со цел 
за унапредување на побрзото и посовремено граде-
ње, ќе дава според овој конкурс од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд инвестициони засили 
за изградба и проширување на погоните за прои-
зводство на бетонски и други, првенствено најсовре-
мени,' елементи за потребите на градежништвото. 

И На овој конкурс можат да учествуваат сто-
пански организации и п о ли ти чкстери тор>иј а ли и еди-
ници. 

ИТ. Заемобарнтелите се должни во трошоците 
на инвестициите да учествуваат со Ш% од износот 
на трошоците на инвестиционите работи според 
инвестициониот елаборат. 

IV. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 
3% интерес годишно Срокот за враќање на заемот 
не може да биде подолог од 15 години. 

V. Првенство при одобрувањето на заемите ќе 
им се даде на о>кме заемобаратели кои: 

1) изградуваат капацитети за што поекономично 
снабдувања на градежништвото во големите градови 
и во индустриските центри; 

2) нудат учество во трошоците на инвести-
циите поголемо од 20%; 

3) нудат пократок срок зр завршеток на објек-
тот, со тоа овој срок да не може да биде подолг од 
2 години. 

VI. Во смисла на одредбите од Уредбата за зае-
мите: за инвестиции и Одлуката за определување ви-
сочината на галантниот износ по заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55). заемо-
барателот е должен кај Банката да депонира гаран-
тен износ во височина од 5% од износот на одобре* 
имот заем. 
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VIL Барањето за инвестиционен заем треба да 
ги содржи податоците наведени во членот 16 од 
Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува 
на пропишани банчини обрасци што можат да се 
добијат кај нејзините филијали. 

VIII. Кон барањето за заем се поднесуваат: 
а) инвестициониот елаборат изработен врз ба-

зата на пазарните цени во времето на поднесување-
то на барањето, а кој содржи: 

1) инвестициона програма изработена според 
Уредбата за изработка и одобрување на инвестицио-' 
ната програма и за полагање депозит зе обезбеду-
вање исплатата на инвестиционите работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 
29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата 
комисија и решение од надлежниот орган за одобру-
вање на инвестиционата програма, со назначување 
на вредноста и капацитетот на објектите за чија 
изградба се одобрува инвестиционата програма. 

Инвестиционата програма, мислењето и предло-
гот од ревизионата комисија и решението за одо-
брување на програмата мораат да бидат поврзни 
во една целина и запечатени со 'печат од органот 
што го издал одобрението; 

2) идеен проект за секој градежен објект, изра-
ботен според Уредбата за градежното проектирање 
(„Службен лист рѓа ФНРЈ", бр. 12/52 и 6/54). 

Во идејните проекти за инсталатерски работи 
(водовод, канализација, осветление итн.) достаточно 
е да се поднесе диспозиционата скица. 

За градежните работи место идејни проекти 
може да се поднесе и главниот проект. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
ските работи, од кои може да се види како се дошло 
до одделни количини работи. 

Претсметката мора да биде изработена со сите 
позиции на предмерот врз основа на сегашните еди-
нични цени. 

' Груб предмер и претсметка изработена врз 
базата на грубиот предмер нема да бидат земени во 
оглед; 

* 3) спецификација на опремата, со назначување 
на главната карактеристика, како и цена за секоја 
позиција на оп немата (одвоено за увозната, а одво-
ено за домашната опрема) и трошоци на монтажните 
работи; 

4) 'спецификација на другите трошоци (истра-
жувачки работи, проектирање, трошоци на инве-
ститорот, откупот, отштетата, кадрите и ел.); 

5) потврда од Заедницата на Југословенското 
електростопанство дека во капацитетите на елек-
трична енергија е обезбедена ецергија; 

б) доказот за обезбедување на средствата за 
полагање на гарантен износ и на учеството во тро-
шоците на инвестициите што се финансираат од 
заемот; 

в) потврдата за кредитната способност на заемо-
барателот, издадена од страна на банката ка ј која 
заемобарателот има текушта односно жиро сметка. 

IX. Банката може да го услови договорањето 
на заемот со гаранција од политичкотериторијални 
единици. 

X. Барањето за инвестиционен заем и инвести-
циониот елаборат, со сите прилози, ft се поднесува 
во четири примероци на најблиската филијала на 
Југословенската инвестициона банка. 

. XI. Барањата за заем во врска со овој конкурс 
можат да се поднесат најдоцна во срок од 60 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 141 
17 февруари 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува Претседател 
Генералниот директор на Управниот 

Помошни^, одбор, , 
Божидар Ињац, е. р. Никола Минчев, & р. 

187. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за заѕ?л:г е 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр, 31/56), 
а по прибавената согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, Југословен-
ската инвестициона банка распишува 

XXIII КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-

СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА 
I. Југословенската инвестициона банка ќе дава 

според овој конкурс од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд инвестициони заеми за потреби-
те на трговијата, и тоа за реконструкција на по-
стојните и за изградба на нови објекти што служат 
за сместување на прехранбени производи наменети 
за широка потрошувачка, првенствено од селско-
стопанско потекло, освен житата. 

II. На овој конкурс можат да учествуваат по-
литичкотеритори јадните единици, трговските прет-
пријатија за промет на прехранбени производи на-
менети за широка потрошувачка, првенствено од 
селскостопанско потекло, освен житата, како и спе-
цијализираните погони за промет на селскостопан-
ски производи на деловните сојузи на земјоделски-* 
те задруги. 

III. Заемите според овој конкурс можат да се 
даваат под условите: 

1) површината на ладениот простор во објектот^ 
што се реконструира или се гради да не изнесува 
повеќе од 20% од површината на корисниот складов 
простор; 

2) ка ј новите објекти максималната цена по 1 
м2 неладен простор да не изнесува повеќе од 20.000 
динари, а на ладен простор — повеќе од 35.000 ди-
нари; 

3) трошоците за сообраќајници, канализација и 
водовод да не изнесуваат повеќе од 20% од прет-
сметковната вредност на објектот; 

4) со бараниот заем и со средствата на корисни-
кот на заемот да се обезбедува целосна изградба на 
објектот за кој се бара заем. 

IV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 3 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција на објект, односно под 5 
милиони динари ако се бара заем за изградба на 
нов објект. 

V. Заемобарателите се должни во трошоците на 
инвестицијата да учествуваат и со сопствени сред-, 
ства најмалку со 50% од претсметковната вредност 
на објектот за *кој се бара заем. 

VI. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 
со 2% интерес годишно. 

Срокот за враќање на заемот за реконструк-
ција на објекти не може да биде подолг од 20 io-
дини, а за изградба на нови објекти не може да 
биде подолг од 30 години. 

VII. П^енство при добивање на заемот според 
овој конкурс ќе имаат: 

1) заемобарателите во поголемите потрошувач-
ки центри во кои е понеповолен односот меѓу про-
метот на селскостопаиски производи, освен житата, 
и раслоложивиот магацински простор; 

2) заемобарателите во производните реони во 
кои е понеповолен односот меѓу расположивиот 
магацински простор и пазарните вишоци; 

3) заемобарателите што со исти средства по-
стигнуваат поевтина изградба по единица капа-
цитет; / 

4) заемобарателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестициите; 

5) заемобарателите што ќе понудат покус срок 
за исплата на заемот. 

VIII. Во смисла на одредбите од Уредбата за 
заемите за инвестиции и Одлуката за определува-
ње височината на гарантниот износ по заемите з£ 
инвестиции С,Службен лист на .ФНРЈ"* бг ' 12/95), 
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корисниците на заемот се должни ка ј банката да 
депонираат гарантен износ во височина од 5% од 
износот на одобрениот заем. 

IX. Барањето за заем треба да содржи податоци 
од точката 16 на Уредбата за заемите за инвести-
ции, а се поднесува на пропишани банчини 
оброци 

Кон барањето за заем се поднесуваат: 
а) инвестициониот елаборат, кој треба да со-

др .и: 
1) инвестициона програма изработена според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвести-
ционата програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата , на инвестиционите работи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 
2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизио-
ната комисија и решение од надлежниот орган за 
одобрување на инвестиционата програма, со назна-
чување на вредноста и капацитетот на објектот 
чија изградба или набавка се одобрува со инвести-
ционата програма. 

Инвестиционата програма треба да ги содржи 
оние точки на програмата што и одговараат на при-
родата на инвестицијата за која се бара заем. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за одо-
брувањето на програмата мораат да бидат поврзани 
во една целина и запечатени со печат од органот 
што го издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти, со назна-
чување на вкупната вредност за секој објект; 

3) главен или идеен проект за секој градежен 
објект, изработен според Уредбата за градежното 
проектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 
и 6/54). 

За инсталатерските работи (водовод, канализа-
ција, осветление и слично) во идејните проекти до-
статочно е да се поднесе диспозиционата скица. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатер-
ските работи од кои може да се види како дошло 
до одделни количини работи. 

'Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичните 
цеи' од 1957 година; 

4) спецификација на опремата, со назначување 
на главната карактеристика, како и со назначување 
на цените за секоја позиција на опремата (одвоено 
за увозната, а одвоено за домашната опрема). Спе-
цификацијата мора да ги содржи и трошоците на 
транспортот; 

б) доказите за обезбедување на средствата за 
полагање на гарантниот износ и на учеството во 
трошоците на инвестициите што се финансираат од 
заемот; 

в) потврдата за кредитната способност на зае-
мобарателот, издадена од страна на банката ка ј 
која заемобарателот има текушта односно жиро 
сметка. 

XI. Банката може да го услови договорањето 
на заем со граиација од политичкотериторијалните 
единици. 

XII. Барањето за инвестиционен заем со прило-
зите и се поднесува во четири примероци на нај-
блиската Филијала на Југословенската инвести-
циона банка. 

XIII. Барањето за заем според овој конкурс 
може да се поднесе најдоцна во срок од 60 дена 
од денот на објавувањето на овој конкурс во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 138 
20 февруари 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува 
Генералниот директор, Претседател 

Помошник, на управниот одбор 
Божидар Ињац, & р. Никола Минчев, е. р. 

188. 
Врз основа на членот 21. од Уредбата за зае-

мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56), а по прибавената согласност од Сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, 
Југословенската инвестициона банка распишува 

XXIV КОНКУРС 
ЗАДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА ПА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА НАБАВКА НА ВОЗИЛА И РАБОТИЛНИЧКА 
ОПРЕМА ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ЈАВНИОТ 

ПАТЕН И ГРАДСКИ СООБРАКАЈ 
I. Југословенската инвестициона банка ѓе дава 

според овој конкурс инвестициони заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд, и тоа: 

1) за набавка на следните возила за јавниот 
патен и градски сообраќај: 

а) камиони и приколички; 
б) шасии за камиони и приколички; 
в) автобуси и приколички; 
г) шасии и каросерии за автобуси и прико-

лички; 
д) тролејбуси; 
ѓ) трамваи и приколички; 
2) за набавка на работилничка опрема за одр-

жување на моторните возила. 
II. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 

како за набавка на возила и опрема од домашно 
производство, така и за набавка на возила и опрема 
од странско производство преку трговската мрежа. 

За увоз на возила и опрема нема да се даваат 
заеми според овој конкурс. 

III. На овој конкурс можат да учествуваат прет-
пријатија! а на, јавниот патен и градски сообраќај, 
кои рационално ги користат т ^ - - и 
ничката опрема. 

IV. Заемите ќе се даваат под услов со бараниот 
заем и со средства на заемобарателот да се обезбе-
дуваат средствата за потполна набавка на возилата 
односно работилничката опрема за Koia се бара 
заем. 

V. Заемобарателите се должни во трошоците 
на инвестициите да учествуваат и со сопствени 
средства со најмалку 30% од износот на претсмет-
ковната вредност на опремата за чија набавка се 
бара заем. 

VI. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 
со 3°/о годишен интерес. 

С Р О К О Т за враќање на заемот за набавка на 
трамваи не може да биде подолг од 20 години, а за 
другите набавки — не може да биде подолг од 8 
години. 

VII. Првенство при добивањето на заем ќе 
имаат оние заемобаратели што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестициите. Ако двајца 
или повеќе заемобаратели ќе понудат иста висо-
чина на учеството, предимство ќе имаат заемобара-
телите што ќе понудат пократок срок за враќање 
на заемот. 

VIII. Во. смисла на одредбите од Уредбата за 
заемите за инвестиции, како и од Одлуката за 
определување височината на гарантниот износ по 
заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55), корисниците на заемот се должни да де-
понираат кај Банката гарантен износ во височина 
од 5°/о од износот на одобрениот заем. 

IX. Барањето за заем треба да ги содржи по-
датоците од членот 16 од Уредбата за • аемите за 
инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини 
обрасци. • 

X. Кон барањето за заем се поднесува: 
1) инвестициониот елаборат според чл. 17 и 18 

од Уредбата за заемите за -инвестиции. 
Место назначениот инвестиционен елаборат, за* 

емобарателот може да поднесе документација пред-
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видена со Наредбата за документацијата што по 
заемите за инвестиции во јавниот патен и градски 
сообраќај може да се поднесува место инвестицион-
и н е елаборат („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58); 

2) доказот за обезбедување на средства за по-
лагање гарантен износ и за учество во трошоците 
на инвестициите што се финансираат од заемот; 

3) потврда за кредитната способност на заемо-
барателот, издадена од страна на банката,кај која 
заемобарателот има текушта односио жиро сметка. 

XI. Банката може да го услови договорањето 
на ^заемот со гаранција од политичкотериторијал-
ните единици. 

XII. Барањето за инвестиционен заем со при-
лозите и се поднесува во 4 примероци на најбли-
ската филијала на Југословенската инвестициона 
бан-'! 

XIII. Барањето за заем во врска со овој конкурс 
може да се поднесе најдоцна во срок од 30 дена по 
објавувањето на овој конкурс во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

О. бр. 139 
17 февруари 1958 година 

Белград ^ 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува 
Генералниот директор Претседател 

Помошник, на Управниот одбор, 
Божидар Ињац, е. р~ Никола Минчев, е. р. 

189. 

Врз основа на членот 21 од Уредбата за зае-
мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а по прибавената согласност од соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите, Југословенската инвестициона банка распи-
шува 

XXV КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО 

I. Југословенската инвестициона банка ќе дава 
според овој конкурс од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд инвестициони заеми за ре-
конструкција и модернизација на постојните и за 
изградба на нови угостителски објекти во пова-
жните туристички и транзитни места. 

II. На овој конкурс можат да учествуваат по-
литичкотериторијалните единици и угостителските 
стопански организации. 

III. Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со бараниот заем и со средствата на кори-
сникот на заемот да се обезбедува потполна из-
градба на објектот за кој се бара заем. 

IV. Според овој конкурс нема да се примаат 
барања за заем под 5 милиони динари ако се бара 
заем за реконструкција на објект, односно под 15 
милиони динари ако се бара заем за изградба на 
нов објект. 

V. Заемобарателите се должни во трошоците 
на инвестициите да учествуваат и со сопствени 
средства најмалку со 30% од пресметковната вред-
ност на инвестицијата за која се бара заем. 

VI. Заемите според овој конкурс ќе се даваат 
со ?.% интерес годишно. 

Срокот •јЗ. враќање на заемот за реконструк-
ција на објектите не може да биде подолг од 20 
години, а за изградба на нови објекти не може 
да биде подолг од 30 години. 

VII. Првенство при добивањето на заемот спо-
ред оваа одлука ќе имаат: 

1) заемобарателите во места во кои е ^ н е п о -
волен односот меѓу угостителските капацитети и 
бројот на посетителите; 

2) заемобарателите кои со исти средства по-
стигнуваат поевтина изградба на објект по единица 
капацитет од ист вид и категорија; 

3) заемобарателите што ќе понудат поголемо 
учество во трошоците на инвестициите; 

4) заемобарателите што ќе понудат покус срок 
за исплата на земот. 

VIII. Барањето за заем треба да ги содржи по-
датоците од точката 16 од Уредбата за заемите за 
инвестиции, а се поднесува на пропишани банчини 
обрасци. 

IX. Кон барањето за заем се поднесуваат: 
а) инвестициониот елаборат, кој треба да со-

држи: 
1) инвестициона програма изработена според 

Уредбата за изработка и одобрување на инвестици-
оната програма и за полагање депозит за обезбе-
дување исплатата на инвестиционите работи („Cnv-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 
2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизио-
ната комисија и решение од надлежниот орган ^а 
одобрување на инвестиционата програма, со назна-
чување на вредноста и капацитетот на објектот чија 
изградба или набавка се одобрува со инвестицио-
ната програма. 

Инвестиционата програма треба да ги содржи 
оние точки на програмата што и одговараат на при-
родата на инвестицијата за која се бара заем. 

Инвестиционата програма, мислењето и пред-
логот од ревизионата комисија и решението за 
одобрување на програмата мораат да бидат повр-
зани во една целина и запечатени со печат од 
органот што го издал одобрението; 

2) список на сите градежни објекти со назна-
чување на вкупната вредност за секој објект; 

3) главен или идеен проект за секој градежен 
објект, изработен според Уредбата за градежното 
проектирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/52 
и 6/54). 

За инсталатерските работи (водовод, канализа-
ција, осветление и ел.) во идејните проекти доста-
точно е да се поднесе диспозиционата скица. 

Предмерот мора да биде изработен по сите по-
зиции на градежните, занаетчиските и инсталатср-
ските работи, од кои може да се види како доит"0 
до одделни количини работи. 

Претсметката мора да биде изработена по сите 
позиции на предмерот врз основа на единичните 
цени од 1957 година; 

4) спецификацијата на опремата, со назначува-
ње на г л а в н а т а ' карактеристика, како и со назна-
чување на цените со секоја позиција на опремата 
(одвоено за увозната, а одвоено за домашната опре-
ма). Спецификацијата мора да ги содржи и трошо-
ците на транспортот; 

б) доказите за обезбедување на средствата за 
полагање на гарантниот износ и на учеството во 
трошоците на инвестициите што се финансираат од 
заемот; 

в) потврдата за кредитната способност на зае-
мобарателот, издадена од страна на банката ка ј 
која заемобарателот има текушта односно жиро 
сметка. 

X. Банката може да го услови договорањето на 
заемот со гаранција од политичкотериторијалките 
единици. 

XI. Барањето за инвестиционен заем со прило-
зите и се поднесува во четири примероци на нај -
блиската филијала на Југословенската инвестици-
она банка. 

ХИ. За поднесување на барањето според овој 
конкурс с е определуваат два срока, и тоа: првиот 
срок — од 30 дена и вториот срок — од 90 дена од 
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денот на објавувањето на овој конкурс во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ". 

Првенство за разгледување и добивање на заем 
ќе имаат барањата за заем поднесени во првиот 
срок, а по барањата поднесени во вториот срок ќе 
се одобрува заем доколку преостанат средства по 
одобрувањето на заемите по барањата поднесени во 
првиот срок. 

О. бр. 140 
17 февруари 1958 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 

Го застапува 
Генералниот директор 

Помошник, 
Божидар Ињац, е. р. 

Претседател 
на Управниот 

одбор, 
Никола Минчев, е. р. 

190. 

Врз основа на чл. 5 и 21 од Уредбата за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56) и точката 8 одделот 4 главата XIX на Сојуз-
ниот општествен план за 1958 година, а во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, Југословенската инвестициона бан-
ка донесува 

ДОПОЛНЕНИЕ НА XXI КОНКУРС 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД ЗА ИЗГРАДБА НА ШУМСКИ ПАТИШТА 

СО ЦЕЛ ЗА ОТВОРАЊЕ НА НОВИ ШУМСКИ 
ПОДРАЧЈА 

1. Срокот за поднесување на барањата за заем 
во врска со XXI конкурс за одобрување инвестици-
они заеми од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за изградба на шумски патишта со цел за 
отворање на нови шумски подрачја („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/57), определен во точката I од 
Дополнението на XXI конкурс („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/57), се продолжува и барањата за 
заем по овој конкзфс можат да им се поднесуваат 
на републичките централи на Југословенската ин-
вестициона банка во срок од 15 дена по објавува-
ното на ОЕа дополнение во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

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

О. бр. 226 
* март 1958 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Го застапува 
Генералниот директор 

Помошник, 
божидар Ињац, е. р. 

Претседател 
на Управниот 

одбор, 
Никола Минчев, е. р. 

ната дозвола за пуштање во промет на хемиските 
средства за заштита на растенијата: 
Holfidal Производител Farbwerke Ное-

chst А. G. Frankfurt/Main. Застап-
ник „Југохемија", Белград. Број 
на привремената дозвола чие ва-
жење е престанато е 464 од 29 фе-
вруари 1956 година. Објавено под 
редниот број 20 на Списокот на, 
хемиските средства за заштита на 
растенијата за кои е издадена до-
звола за пуштање во промет на 
територијата на Југославија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/56). 

Бр. 02/3—458/1 
11 февруари 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа за заштита 
на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић е p. 

191. 
Врз основа на чл. 39, 44 и 45 од Основниот закон 

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

СПИС о к 
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА 
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ПРИВРЕ-
МЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛАВИЈА, А ЧИЕ ВА-

ЖЕЊЕ Е ПРЕСТАНАТО 
Сојузната управа за заштита на растенијата 

утврдува дека престанало важењето на привремен 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за звањата 
на инспекторите на трудот, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/58, се поткраднале долу наве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА НА ИНСПЕКТО-

РИТЕ НА ТРУДОТ 
1. Во членот 7 став 3 во петтиот ред по зборот: 

„трудот" треба да се додадат испуштените зборови: 
„односно виши инспектор на трудот", 

2. Во членот 8 во првиот ред наместо: „службе-
ник" треба да стои: „службениците". 

Од Сојузниот извршен с ^ е т . Белград, 7 март 
1958 година. 

По извршеното сравнува&е со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за опреде-
лување на условите под кои се CMiera дека осигу-
реникот издржува определени членови на фамили-
јата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58, 
се поткраднала долу наведената грешка, "та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛО-
ВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИ-
КОТ ИЗДРЖУВА ОПРЕДЕЛЕНИ ЧЛЕНОВИ НА 

ФАМИЛИЈАТА 
Во точката 1 во вториот ред наместо: „вдовица" 

треба да стои: „вдовец". 
Од Сојузниот и^ртчиен совет. Белград, 14 ма туѓ 

1958 года,нп 

утврдено е дека во текстот на Одлуката за мини ма л-
севови за пресметување на придонесот за со-

цијално осигурување на лицата запослени ка ј при-
ватни работодавци, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/58, се потпаднала долу наведената гре-
шка, та се даиа 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ ПА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИ-
ЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ЗАПОСЛЕ-

НИ КАЈ ПРИВАТНИ РАБОТОДАВЦИ 
Во точката 1 став 1 под 3 во вториот ред наместо 

зборот: „квалификуваните" треба да стои зборот: 
, .по лук ва лифижу в анит е''. 

Од Сојузниот завод за социјално осигурувани 
Белград, i* март 1958 година. 
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По извршеното оравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Објавата од Сојузна-
та изборна комисија за потврдените кандидатури за 
избирање народни пратеници за Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/58, се потпаднале долу 
наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОБЈАВАТА ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КО-
МИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА 
ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ВО СОЈУ-

ЗНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

Под редниот број 64 наместо ,.Изборна околија 
Ниш" треба да стои „Изборна околија Ниш Р \ 

Под редниот број 65 наместо, „Изборна околија 
Ниш'' треба да стои „Изборна околија Ниш II". 

Под редниот број 82 Изборна околија Бачки Пе-
тровац наместо „кандидат Ѓукиќ Младен Љубица" 
треба да стои „Дукиќ Младен Љубица'*. 

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 15 
март 1958 година. 

По извршеното сравнување со .изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Објавата од Сојузната 
изборна комисија за потврдените кандидатури за 
избирање народни пратеници за Соборот на про-
изводителите на Сојузната народна скупштина, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/58, се 
поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОБЈАВАТА ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИ-
СИЈА ЗА ПОТВРДЕНИТЕ КАНДИДАТУРИ ЗА 
ИЗБИРАЊЕ НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА СОБО-
РОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА 

НАРОДНА СКУПШТИНА 
Во одделот Б — група селско стопанство — под 

редниот број 30 Изборна околија Риека — наместо 
„кандидат Крајцар Мате Антон", треба да стои 
„Крајцар Антон Антон". 

Од Сојузната изборна комисија, Белград, 15 
март 1958 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 8 од 22 февруари 1958 година објавува: 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за култура на Народна Република Србија; 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за народно здравје на Народна Република Ср-
бији ; 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за социјална заштита на Народна Република 

f Србија; 
Решение за почетокот на работата на Вишата 

медецинска школа во Белград; 
Решение за почетокот и завршетокот на Сред-

ното финансиско училиште во Белград во училиш-
ната 1957/58 година; 

Решение за правото на запишување на свршена 
ученици на средните медицински училишта на Ви-
шата медицинска школа во Белград; 

Правилник за организацијата и работата на 
Дирекцијата за патишта на Народна Република 
Србија; 

Правилник з\ организацијата и работата на 
Управата за инвестиции на Народна Република 
Србија; 

Правилник за организацијата и работата на 
Управата за водостопанство на Народна Република 
Србија. 

Во бројот 9 од 28 февруари 1958 година објавува: 
Уредба за оснивање Дирекција за изградба на 

хидросистемот Дунав-Тиса-Дунав; 
Наредба за пресметковниот план на даночното 

книговодство за 1958 година; 
Решение за назначување постојани судски 

вештаци за 1958 година на подрачјето на Антоном-« 
на Покраина Војводина. 

Во бројот 10 од 8 март 1958 година објавува: 
Наредба за измена на Наредбата за забрана на 

ловот на риби во Власинског Езеро; 
Наредба за определување максималниот обем на 

сечењето на дрва во шумите од општонародниот 
имот за одделни шумски подрачја во Народна Ре-
публика Србија за 1958 година; 

Правилник за организацијата и работата на 
Секретаријатот за законодавство и организација на 
Извршниот совет на Народното собрание на Народна 
Република Србија. 

Во бројот 11 од 13 март 1958 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Секре-

таријатот за народна одбрана на извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Република Ср-
бија; 

Уредба за организацијата и работата на Советот 
за просвета на Народ,на Република Србија; 

Одлука за овластување на Одборот за народна 
одбрана на Извршниот совет на Народното собра-
ние на Народна Република Србија за донесување 
одлука за својата внатрешна организација и рабо-
тење; 

Правилник за организацијата и работата на С°-
кретариј атот за општа управа на Извршниот совет 
на Народното собрание на Народна Република Ср-
бија; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за потврдените канди-
датури за избирање народни пратеници за Републич-
киот CO6OIP на Народното собрание на Народна Ре-
публика Србија за општите избори што ќе се одржат 
на 23 март 1958 година; 

Објава од Републичката изборна комисија на 
Народна Република Србија за потврдените канди-
датури за избирање народни пратеници за Соборот 
на производителите на Народното собрание на На-
родна Република Србија за општите избори што ќе 
се одржат на 26 и 27 март 1958 година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Наводне РОЈ 
публике Хрватске, во бројот 5 од 1Ѕ февруари 1938 
година објавуваат: 

Одлука за височината на придонесот на народ* 
ните одбори на околиите во средствата за оодгурУ* 
вање правата на лицата привремено вог! работе! 
АДнос! 
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Одлука за определување проценти ол гс^жит-
ното долгување според кои ќе се' наплатува. дано-
кот на доход за 1958 година; 

Одлука за планот за сечење, за планот 'за од-
редувачки работи и за планот за уредување на 
шумите на подрачјето на Народна Република Хр-
ватска за 1958 година; 

Наредба за пренесување правото за издавање 
одобренија за набавка и употреба на нтпирит на 
околиските управи за приходи; 

' Решение за промена на називот на местото Св. 
Ку зам. 

Во бројот 6 од 22 февруари 1958 година нема 
службен дел. 

Во бројот 7 од 24 февруари 1958 година обја-
вуваа 

Наредба за планот на единствени архивски зна-
ци за органите н а управата на територијата на На-
родна Република Хрватска. 

Во бројот 8 од 4 март 1958 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 9 од 11 март 1958 година објавуваат: 
Наредба за заштита на птиците пеачки и на 

птицити корисни за селското стопанство и шу-
марство; 

Наредба за генералниот план за одбрана од по-
плави за 1958 година; 

Решение за измена на Решението за именување 
околиски -изборни комисии за избирање народни 
пратеници за Републичкиот собор на Саборот на 
Народна Република Хрватска. 

УР АДИП ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 4 од 6 февруари 1958 година објавува: 

Наредба за измени на Наредбата за награди на 
здравствените стручни надзорници. 

Во бројот 3 од 20 февруари 1958 године објавува: 
Уредба за основување Комисија за службе-

нички работи на НРС; 
Одлука за определување срокот за распишување 

на редовните избори на работнички совети; 
Одлука за донокот на промет на шумски сор-

тимента; 
Одлука за прогласување на штитената вошка и 

на црвениот пајак за растенски штетници; 
Одлука за поделба на доходот на Здружението 

на задружните штедилници и регистрираните за-
други со неограничено гарантирање во Љубљана за 
1957 година; 

Одлука за определување околиски народни од-
бори и претпријатија за дистрибуција на елек-
трична енергија што имаат свои застапници во 
Управниот одбор на Електрбстопанската заедница 
на Словенија; 

Решение за именување членови на Управниот 
одбор на Електростопанската заедница на Сло-
венија; 

Решение за дополнително именување членови на 
Стручниот COEIT на Извршниот совет за станбена 
изградба; 

Решение за изменување и разрешување на член 
на Стручниот совет на Извршниот совет за хидро-
метеорологија. 

Во бројот 6 од 27 февруари 1958 године обја-
вува" 

Одлука за определување установи и организа-
зации што избираат членови за Советот за наука 
на НР Словенија; 

Решение за разрешување и именување Коми-
сија за одликувања на Извршниот совет; 

Решение за именување Комисија за службе-
нички работи на НРС; 

Решене за дополнение на Решението за со сата-
но на Советот за наука на НРС; 

Решение за определување органи за именување 
испитна комисија за стручните испити на управни 
службеници; 

Наредба за, дополнителен сообраќај на новиот 
патен отсек Чатеж—Смедник и Иванчна Горица— 
Шкофљица од патот од I ред Љубљана—Загреб 
(Брегана). 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 5 од 15 февруари 1958 го-
дина објавува: 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за надлежноста на народ-
ните одбори на општините и околиите според ре-
публичките прописи; " * 

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

Правилник за школувањето во училиштата за 
задолжително општо образование, во средните учи-
лишта и во стручните училишта со практична 
обука; 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за полагање испити за квалификувани и 
висококвалификувани работници што со стручната 
спрема се здобиле со практична работа; 

Решение за измена на Решението за именување 
околиски изборни комисии за спроведување на 
изборите за републички народни пратеници; 

Исправка на Решението за именување околи-
ски изборни комисии за спроведување на изборите 
за републички народни пратеници. 

Во бројот 6 од 22 февруари 1958 година об-
јавува: 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за стопанскиот и спортскиот риболов« и за опре-
делување на рибини плодишта; 

Правилник за условите и одобрувањето на се-
чењето во шумите во општонародниот имот и за 
определување количини дрво на одделни дома-
ќинства; 

Правилник за учител ски от дипломски испит; 
Решение за определување височината и распо-

нот на надоместокот за риболовните дозволи; 
Измени во пречистениот список на постојаните 

судски толкувачи. 
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165. Одлука за средствата кои од стопанските 
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166. Одлука за одобрување посебни кредити 
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175. Наредба за условите за одобрување по-
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177. Наредба за дополнение на Наредбата за 
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178. Наредба зач измени на Наредбата за кое-
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