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352. 
Врз основа на членот 43 од Уредбата за орга-

низацијата на заводите за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФМРЈ", бр. 12/55)* Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗБИРАЊЕТО И ОТПОВИКУВАЊЕТО НА 
ЧЛЕНОВИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА САМОУПРАВУ-
ВАЊЕТО НА ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИ-

ГУРУВАЊЕ 

I. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ОКОЛИСКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУ-

РУВАЊЕ 
1. Општи одредби 

Член 1 
Членовите на собранието на околиски завод за 

социјално осигурување ги избираат осигурениците 
преку своите непосредно избрани делегати* 

Како осигуреници во смисла на одредбите од 
оваа уредба се сметаат сите лица во работен однос, 
освен лицата во привремен работен однос, — како 
и лицата кои според прописите за социјалното оси-
гурување се изедначени со нив, уживателите на 
лични пензии и полнолетните уживатели на фами-
лијарни пензии. 

Член 2 
Правото да биде избиран за член на собрани-

ето на околиски завод за социјално осигурување 
го има секој осигуреник што има општо избирачко 
право според одредбите од Законот за избирачките 
списоци. 

Службениците на социјалното осигурување не 
можат истовремено да бидат членови на собрани-
јата на заводите за социјално осигурување, како 
ниту членови на собранијата на филијалите на 
околиски завод за социјално осигурување или на 
одборите на испоставите за социјално осигурување. 

Член 3 
Бројот на членовите на собранието на околи-

ски завод за социјално осигурување се утврдува со 
статутот на заводот. 

Член 4 
Избирањето на членовите на собранието на 

околиски завод за социјално осигурување го вршат 
изборните тела што се формираат за подрачјето на 
секоја општина. 

Изборните тела ги сочинуваат делегатите што 
ги избираат осигурениците во Стопанските органи-
зации, во државните органи и установи (во ната-
мошниот текст: организациите), осигурениците во 
работен однос ка ј приватните работодавци, ужива-
телите на пензија и инвалиднина, како и4 осигуре-
ниците од самостојни професионални дејности од 
подрачјето на општината. 

Изборното тело за подрачјето на секоја општи-
на избира најмалку еден член за собранието на 
околиски завод. 

Бројот на членовите на собранието на околиски 
завод што се избираат во одделни општини го 
утврдува, по предлог од извршниот одбор на со-

бранието на околискиот завод, изборната кохмисија, 
сразмерно со бројот на осигурениците на подрач-» 
јето на секоја општина. Изборната комисија н а ј -
прво утврдува кои општини избираат по еден член 
на собранието иако е бројот на осигурениците на 
нивното подрачје помал од бројот на кој се избира 
еден член на собранието, па потоа преостанатиот 
број на членовите на собранието се дели на дру-
гите општини така што во секоја општина да се 
избира онолкав број членови колку пати бројот на 
осигурениците на кој се избира еден член (колич-
никот) се содржи во вкупниот број на осигурени-
ците на подрачјето на секоја општина. 

2. Изборни комисии 
Член 5 

Спроведувањето на изборите за членови на со-
бранието на околиски завод за социјално осигуру-
вање го организира изборната комисија, што ја 
формира советот на околискиот народен одбор над-
лежен за работите на општата управа. 

Изборната комисија се состои од претседател 
и од четири члена. На претседателот и на члено-
вите на комисијата им се определуваат заменици. 

Членовите на изборната комисија и нивните 
заменици не можат да бидат кандидирани за чле-
нови на собранието на околиски завод. 

Службениците з!а вршење на административни 
и други работи на изборната комисија ги опреде-
лува директорот на околискиот завод од редот на 
службениците на заводот. 

Член 6 
Изборната комисија: 
1) врши технички подготовки на изборите; 
2) ги објавува конечните резултати на изборите^ 
3) им издава уверенија на избраните членови 

на собранието на околиски завод за социјално оси-
гурување и на членовите на собранието на фили-
јала на околискиот завод, како и на членовите на 
одборот на испостава за социјално осигурување; 

4) врши и други работи предвидени со оваа 
уредба. 

3. Определување на изборите 
Член 7 

Сојузниот извршен совет го определува време-
то во кое се спроведуваат изборите на членови на 
собранијата на околиските заводи за социјално оси-
гурување. 

Денот на изборите на членови на собранието 
на околиски завод од страна на изборните тела го 
утврдува комисијата за избирање на органите на 
самоуправувањето на заводот за социјално осигу-
рување. 

4. Предлагање и избирање на делегати за 
изборните тела во општиѓпте 

Член 8 
Делегатите за изборното тело во општината ги 

избираат непосредно осигурениците на состаноци-
те во своите организации, односно на состаноците 
предвидени со одредбите од оваа уредба. 

Во изборното тело се избираат во општините 
во кои бројот на осигурениците изнесува: 

1) до 5.000 осигуреници — 30 до 40 делегати; 
2) над 5.000 до 10.000 осигуреници — 30 до 50 
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делегати; 
3) над 10.000 до 30.000 осигуреници — 40 до 70 

делегати; 
4) над 30.000 до 60.000 осигуреници — 50 до 90 

делегати; 
,5) над 60.000 осигуреници — 80 до 120 делегати. 

Член 9 
Бројот на делегатите што за изборното тело ги 

избираат осигурениците на одделни организации 
односно групи осигуреници (работници запослени 
к а ј приватни работодавци, осигуреници од само-
стојни професионални дејности и уживатели на 
пензија и инвалиднина) го определува, во грани-
ците утврдени во претходниот член, изборната ко-
мисија по предлог од извршниот одбор на собрани-
ето на околиски завод за социјално осигурување. 
Изборната комисија најпрво утврдува на колкав 
број осигуреници се избира еден делегат (колични-
кот), па потоа вкупниот број на осигурениците на 
секоја организација односно на група осигуреници -
го дели со тој количник, и врз основа на тоа утвр-
дува колку одделна организација односно група 
осигуреници избира делегати за изборното тело. 

Ако одделна организација според бројот на 
осигурениците не би можела самата да избира ба-
рем еден делегат, изборната комисија ќе определи 
осигурениците од две или повеќе стопански органи-
зации, односно од два или повеќе органи односно 
установи на јавната служба од истото место, заед-
нички да избираат делегати. При тоа ќе се води 
сметка заеднички да избираат делегати осигурени-
ците во организациите од иста или сродна дејност 
односно гранка на јавната служба. 

Ако бројот на осигурениците во работен однос 
ка ј приватни работодавци, на осигурениците од са-
мостојни професионални дејности односно на ужива-
телите на пензија и инвалиднина во едно место не 
е достаточен самите да избираат барем еден деле-
гат, изборната комисија ќе определи тие да изби-
раат делегати заедно со осигурениците од една ор-
ганизација во истото место". 

Во случај на спојување на организации одно-
сно на здружување на осигуреници заради заед-
ничко избирање на делегати во смисла на претход-
ните станеви, изборната комисија го определува 
денот на состанокот, во која организација односно 
зграда ќе се одржи состанокот, како и претставни-
кот на организацијата односно својот претставник 
што ќе го свика состанокот. 

Ако во одделни погони или деловни единици 
на стопанска организација има толку осигуреници 
колку што е потребно за избирање на најмалку 
еден делегат, изборната комисија може да опреде-
ли состаноците на осигурениците за избирање на 
делегати да се одржуваат по погони односно делов-
ни единици и во тој случај ќе утврди колку кој 
погон односно деловна единица избира делегати. 
Согласно со тоа изборната комисија може да опре-
дели за уживателите на пензија односно инвалид-
нина да се одржат повеќе состаноци на осигурени-
ците за определени подрачја. 

Бројот на делегатите што ги избираат воените 
осигуреници во единиците и установите на Југо-
словенската народна армија го определува, согла-
сно со начелата од оваа уредба, и го пропишува 
начинот на избирањето на овие делегати Држав-
ниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Член 10 
Состанокот на рсигурениците од една органи-

зација за избирање делегати за изборното тело г<Ѕ 
свикува извршниот одбор на синдикалната подру-
жница, состанокот на осигурениците во работен 
однос ка ј приватни работодавци и на осигурениците 
од самостојни професионални дејности .— изборна-
та комисија, а состанокот на осигурениците ужива-
тели на пензија и инвалиднина — управниот одбор 
»а здружението на пензионерите односно на здру-

жението на инвалидите, најдоцна на десет дена 
пред денот определен за изборите. 

Ако овластениот орган не го свика состанокот 
во срокот определен во претходниот став, состано-
кот ќе го свика изборната комисија во натамошен 
срок од три дена. 

Член 11 
За полноважно решавање за изборот на деле-

гати за изборното тело потребно е на состанокот да 
е присутна најмалку една четвртина од осигуре-
ниците запослени односно зачленети во организа-
цијата или во групата осигуреници. 

Состанокот на организацијата за избор на де-
легати го отвора претседателот на синдикалната 
подружница или на здружението односно лицето 
што ќе го определи изборната комисија што го сви-
кала состанокот, и со него раководи до изборот на 
работното претседателство. 

Работното претседателство се состои од претсе-
давач и од два члена. 

Избирањето на работното претседателство се 
врши со мнозинство на гласовите од присутните 
делегати. 

Член 12 
Секој осигуреник има право да предлага кан-

дидати за делегати за изборното тело. 
За секој делегат се гласа посебно, по редот 

како се предложени кандидатите. 
Гласањето за избор на делегати се врши јавно, 

и тоа со дигање рака. Во случај на потреба, како и 
кога ќе го побараат тоа пет осигуреници, се врши 
пребројување на гласовите. 

Член 13 
За делегати се избрани оние* кандидати што 

добиле најголем број гласови од присутните осигу-* 
реници. 

На избраните делегати работното претседател-
ство им издава потврди за изборот, кои се заверу-
ваат со печат од синдикалната подружница, од здру-
жението односно од општинскиот синдикален совет. 

Член 14 
За работата на состанокот на кој се врши из-

бирање на делегати за избор^то тело се БОДИ за-
писник. Записникот ги содржи особено следните 
податоци: време и место на одржувањето на соста-
нокот, вкупен број на осигурениците и број на при-
сутните осигуреници, имиња на лицата избрани во 
работното претседателство, број на предложените 
и избраните делегати, како и колку кој од предло-
жените делегати добил гласови. 

Записникот го потпишува работното претседа-
телство. 

Записникот за работата на состанокот за избор 
на делегати за изборното тело работното претседа-
телство го доставува на изборната комисија. 

5. Кандидирање и избирање па членови % 
на собранието 

Член 15 
Кандидирањето и избирањето на членови на 

собранието на околиски завод за социјално осигу-
рување го вршат изборните тела. 

Член 16 
Состаноците на изборните тела ги свикува из-

борната комисија, која го определува часот во кој 
и просторијата во која ќе се одржи состанокот. По-
каната мора да им се достави на сите членови на 
изборното тело барем на три дена пред денот на 
одржувањето на состанокот. 

Состанокот на изборното тело го отвора прет-
седателот односно член на изборната комисија или 
друго лице што ќе го определи изборната комисија. 

Член 17 
Изборното тело избира од својата средина ве-

рификациона комисија од три члена, која ги испи-
тува потврдите за изборот на делегатите. 

По извршената верификација делегатите за из-
борното тело чии потврди за изборот се верифици-
рани избираат од својата средина работно претсе-

/ 
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дателство, кое се состои од претседавач и од два 
члена. * 

Изборното тело од својата средина избира за-
писничар и два заверувачи на записникот. 

Избирањето на членовите на верификационата 
комисија, на работното претседалство, на записни-
чарот и на заверувачите на записникот се врши со 
мнозинство на гласовите од присутните делегати. 

Изборното тело може полноважно да решава 
ако се присутни повеќе од половина на вкупниот 
број на избраните делегати. 

Член 18 
По предлог од работното претседателство из-

борното тело го утврдува следниот дневен ред: 
1) предлагање и утврдување на кандидатите за 

членови на собранието на околиски завод за соци-
јално осигурување; 

2) избор на комисија за спроведување на из-
борите; 

3) избор на членови за собранието на околиски 
Ѕавод. 

Член 19 
Секој делегат има право на изборното тело да 

му предложи по еден кандидат за член на собрани-
ето на околиски завод за социјално осигурување. 
Секои пет делегати имаат право да предложат кан-
дидати за вкупниот број на членови на собранието 
на околиски завод што ги избира изборното тело. 

Ако е кандидирам лице кое нема право да 
биде избирано (член 2), претседавачот за тоа ќе му 
обрне винимание на предлагачот. Во случај на 
спор дали кандидатот има право да биде избиран, 
одлучува изборното тело со мнозинство на гла-
совите. 

Откога ќе се заврши предлагањето на канди-
дати, работното претседателство му ги соопштува 
на изборното тело имињата на сите предложени 
кандидати по оној ред како се предложени. 

Имињата на сите предложени кандидати мораат 
и писмено да се истакнат во просторијата во која 
се врши избирањето. 

Член 20 
Избирањето на членови на собранието на око-

лиски завод за социјално осигурување се врши со 
тајно гласање, и тоа со гласачки ливчиња. 

Гласачкото ливче ги содржи имињата од сите 
предложени кандидати по редот по кој се пред-
ложени. 

Гласањето се врши на тој начин што секој де-
легат на гласачкото ливче го заокружува редниот 
број пред името на кандидатот за кој сека да гласа. 
Ако делегатот при гласањето заокружи броеви пред 
имињата на пото лем број кандидати од бројот на 
членовите на собранието што се избираат, се смета 
дека гласал за оние од тие кандидати што се прво 
наведени на гласачкото ливче. 

Член 21 
За членови на собранието на околиски завод 

за социјално осигурување се избрани оние канди-
дати што добиле најголем број гласови. 

Ако двајца или повеќе кандидати што доаѓаат 
предвид за избор за членови на собранието на око-
лиски завод добијат ист број гласови, на истиот 
состанок се врши повторен избор меѓу нив. 

Член 22 
Со избирањето на состанокот на изборното тело 

раководи и изборните резултати ги утврдува ко-
мисијата за спроведување на изборите. 

Комисијата за сдр сведување на изборите се 
состои од три члена, кои од својата средина ги 
избира изборното тело. 

Ако член на комисијата за спроведување на 
изборите биде предложен за кандидат за член на 
собранието на околиски завод за социјално осигу-
рување, нему му престанува членството во комиси-
јата и на неговото место се избира друг член на: 
комисија. 

Избирањето на членови на комисијата за спро-
ведуван^ на изборите се в ф ш со мнозинство на* 

гласовите од присутните делегати на изборното 
тело. 

Член 23 
За работата на изборното тело се види записник. 

Записникот содржи податоци: за местото и вре-
мето на одржувањето на состанокот на изборното 
тело, за бројот на избраните и присутните делегати, 
за изборот и работата на верификационата коми-
сија, за изборот на работното претседателство, на 
записничарот и на заверувачите на записникот, за 
изборот и работата на комисијата за спроведување 
на изборите, за тоа колку имало предложени кан-
дидати и колку секој од предложените кандидати 
добил гласови, како и поблиски податоци за тоа 
кои делегати се избрани за членови на собранието 
и со колкав број гласови. 

Записникот го потпишува претседавачот, заве-
рувачите на записникот и записничарот. Заверениот 
записник работното претседателство и' го доста-
вува со другите изборни материјали на изборната 
комисија. 

6. Дополнителни и повторни избори 
Член 24 

Ако пред истекот на времето на кое собранието 
на околиски завод за социјално осигурување е 
избрано ќе престане мандатот на бројот на членови 
на собранието поголем од една третина (поради 
смрт, губење својството на осигуреник, отповик, 
оставка или која и да е друга причина), советот 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на општата управа, по предлог од извршниот одбор 
на собранието на околискиот завод, ќе распише 
дополнителни избори за упразнетите места. 

Повторните избори се вршат и кога изборната 
комисија или надлежниот суд ќе ги поништи избо-
рите поради неправилности. 

Член 25 
Дополнителните избори и повторните избори се 

вршат според одредбите од оваа уредба. 
7. Отповик 

Член 26 
Изборното тело може да отповика член на со-

бранието на околиски завод за социјално осигу-
рување кого го избрало. 

Постапката за отповик на член на собранието 
на околиски завод се поведува по предлог: 

1) од една третина на членовите на изборното 
тело; 

2) од една петина на вкупниот број на осигу-
рениците од подрачјето на општината во која е 
избран односниот член на собранието. 

Собранието на околиски завод може да поведе 
постапка за отповик на свој член ако тој неоправ-
дано не присуствува на седниците на собранието 
три пати едноподруго или инаку не ја врши своја-
та должност како член на собранието. 

Член 27 
Предлогот за поведување постапка за отповик 

на член на собранието на околиски завод за соци-
јално осигурување и се поднесува на изборната ко-
мисија од планот 5 на оваа уредба. 

Ако предлогот за поведување постапка за отпо-
вик на член на собранието ги исполнува условите 
во планот 26 од оваа уредба, изборната комисија ќе 
го определи денот за одржување на состаноците на 
изборното тело што го избрало, заради гласање за 
отповикот. Ако повеќе од една третина на члено-
вите на изборното тело што го избрало членот на 
собранието на околиски завод чиј отповик се пред-
лага го изгубиле својството на осигуреник или се 
отселиле од општината во која се избрани за деле-
гати, изборната комисија ќе определи избор на нови 
делегати за соодветната организација односно за 
соодветната група осигуреници, кои со другите чле-
нови на изборното тело ќе решаваат за отповикот. 

Против решението на изборната комисија со 
кое се одбива предлогот за поведување постапка 
за отповик поради тоа што не се исполнети услови-
те Ш .членот 2$ на оваа уредба, може да му се 
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из јави жалба на околискиот еуд во срок Од пет-
наесет дена од денот на доставата на решението. 

Член 28 
Гласањето за отповик е тајно и се врши со 

гласачки ливчиња. 
Член на собранието на околиски завод за со-

цијално осигурување е отповикан ако за отповикот 
гласало мнозинството на сите членови на телото 
што решаваат за отповикот, 
8. Избирање на членови на собранието на филијала 
на околиски завод за социјално осигурување и на 
членови на одборот на испоставата за социјално 

осигурување 
Член 29 

Избирањето на членови на собранието на фи-
лијала на околиски завод за социјално осигурува-
ње го вршат изборните тела формирани за избор 
на членови на собранието на околискиот завод на 
подрачјето на општините што ги опфаќа подрач-
јело на филијалата на околискиот завод. Избира-
њето се врши по постапката и на начинот што со 
оваа уредба се определени за избирањето на чле-
нови на собранието на околиски завод. 

Кога изборното тело врши избирање на члено-
ви на собранието на околиски завод и на членови 
на собранието на филијала на околиски завод, прво 
се врши избирањето на членови на собранието на 
филијалата на околискиот завод, а потоа избира-
њето на членови на собранието на околискиот завод. 

Ако на подрачјето на општината постојат две 
или повеќе филијали на околиски завод, за изби-
рањето на членови на собранието на филијала на 
околискиот завод се формираат посебни изборни 
тела за подрачје на секоја филијала. Овие изборни 
тела ги сочинуваат делегатите што осигурениците 
во организациите односно осигурениците на одделни 
групи осигуреници од подрачјето на филијала на 
околиски завод ги избрале за изборното тело што 
избира членови на собранието на околискиот завод. 

Член 30 
Избирањето на членови на одборот на испоста-

ва за социјално осигурување го вршат осигурени-
ците на, состанокот на кој се врши избирањето на 
делегати за изборното тело што избира членови 
на собранието на околискиот завод за социјално 
осигурување. 

Ако на подрачјето на испоставата се одржу-
ваат два или повеќе состаноци на осигуреници, 
изборната комисија утврдува, сразмерно со бројот 
на осигурениците, колку осигуреници на секој од 
тие состаноци ќе избираат членови на одборот на 
испостава. 

Во поглед на кандидирање^ и избирањето на 
членови на испостава, согласно ќе се применуваат 
одредбите од оваа уредба за кандидирање?© и из-
бирањето на делегати за изборното тело што изби-
ра членови на собранието на околиски завод. 

На состанокот на кој едновремено се врши 
избирањето на делегати за изборното тело што ги 
избира членовите на собранието на околиски завод 
и членовите на одборот на испостава, прво се врши 
избирањето на членови на одборот на испостава, 
па потоа избирањето на делегати за изборното тело 
што ги избира членовите на собранието на околи-
скиот завод. 

Член 31 
Во поглед на отповикот на членови на собра-

нието на филијала на околиски завод за социјално 
осигурување и на членови на одборот на испостава 
за социјално осигурување согласно важат одред-
бите од чл. 26—28 на оваа уредба, со тоа што за 
отповикот на членови на одборот на испостава да 
решаваат осигурениците на организациите во кои 
се избрани. 

9. Заштита на изборното право 
Член 32 

Ажс изборната комисија пред одржувањето 
ва состанокот на изборното тело утврди неправил-
ности во изборот на делегати за изборното тело кои 

битно влијаеле врз изборот на делегати, ќе го по-
ништи изборот на делегатите и ќе определи да ед 
одржи нов состанок заради избирање делегати. 

Ако при конечното утврдување на изборните! 
резултати изборната комисија во изборот на деле-
гати за изборното тело или во работата на избора 
ното тело утврди неправилности кои биле од битна 
влијание врз изборот на членовите на собранието 
на околискиот завод за социјално осигурување, ќе 
го поништи таквиот избор и ќе свика нов состанок 
на изборното тело заради избирање на членови на' 
собранието на околискиот завод. 

Член 33 
Секој осигуреник, како и синдикалната орга-* 

низаѕција, здружението на пензионерите или здру-
жението на инвалидите, има право да му вложи 
приговор на околискиот суд поради неправилно-
сти во изборот на делегати за изборното тело; 
или поради неправилности во работата на изборно-
то тело. 

Ака околискиот суд утврди неправилности во 
изборот на делегати за изборното тело или непра-
вилности во работата на изборното тело, кои биле 
од битно влијание врз изборот на членови на со-
бранието на околискиот завод за социјално осигу-
рување, ќе ја поништи со своја одлука работата 
на изборното тело. Одлуката на околискиот суд 
е конечна. 

Во случај на поништување на работата на из-
борното тело според одредбата од претходниот став 
изборната комисија ќе свика нов состанок заради 
избирање делегати односно нов состанок на избор-
ното тело заради избирање членови на собранието 
на околискиот завод. 

II. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 34 

Членовите на собранието на републички завод 
за социјално осигурување ги избираат од редот на 
своите членови собранијата на околиските заводи 
на својата прва седница. 

Член 35 
Колкав број членови на собранието на репу-

блички завод за социјално осигурување ќе изби-
раат собранијата на одделни околиски заводи за 
социјално осигурување се утврдува со статутот или 
со одлука на собранието на републичкиот* завод, со 
тоа секој околиски завод да избира најмалку еден 
член на собранието на републичкиот завод. 

Член 36 
Секој член на собранието на околискиот завод 

за социјално осигурување може да предложи по 
еден кандидат за член на собранието на репу-

~ бличкиот завод за социјално осигурување. 
Најмалку десет членови на собранието на око-

лискиот завод можат да предложат кандидати за 
вкупниот број на членовите на собранието на репу-
бличкиот завод што ги избира собранието на око-
лискиот завод. 

Избирањето се врши тајно, и тоа со гласачки 
ливчиња. 

Член 37 
За членови на собранието на републички завод 

за социјално осигурување се избрани оние канди-
дати што добиле мнозинство на гласовите од сите 
присутни членови на собранието на околискиот 
завод за социјално осигурување. 

Ако мнозинство гласови не добил онолкав број 
кандидати колку што се избираат членови на со-
бранието на републичкиот завод, се врши повторно 
избирање за преостанатиот број членови. При пов-
торното избирање можат да се предлагаат и нови 
кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати што даоѓаат 
предвид за избор на членови на собранието на; 
републички завод добијат ист број гласови, на 
истата седница се врши повторен избор меѓу нив. 

Член Зв 
На избраниот член на собранието на републич-

ки завод за социјално осигурување му се издава 
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потврда за изборот, што ја заверува претседателот 
на собранието на околискиот завод за социјално 
осигурување. 

Член 39 
Мандатот на избраните членови на собранието 

на републички завод за социјално осигурување трао 
додека им трае мандатот како на членови на со-
бранието на околискиот завод за социјално осигу-
рување. 

Член 40 
Собранието на околискиот завод за социјално 

осигурување има право да ги отповика членовите 
на собранието на републичкиот завод за социјално 
осигурување кои ги избрало. 

Член на собранието на републички завод е 
отповикан ако за отповикот гласало мнозинството 
од сите членови на собранието на околискиот за-
вод што го избрало. 
III. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 
НА ЗАВОДОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА И НА 

АВТОНОМНАТА КОСОВСКО-МЕТОХИСКА 
ОБЛАСТ 
Член 41 

Избирањето на членови на собранието на Пок-
раинскиот завод за * социјално оспоравање и на 
Обласниот завод за .социјално осигурување го 
вршот од редот на своите членови собранијата на 
околиските заводи од подрачјето на Автономна 
Покраина Војводина односно на Автономната Ко-
совско-метохиска Област. 

Избирањето на членови на собранието на 
Покраинскиот завод и на Обласниот завод се врши 
според одредбите од оваа уредба што се однесу-
ваат на избирањето на членови на собранието на 
републички завод за социјално осигурување, и тоа 
истовремено кога и избирањето на членови на со-
бранието на републичкиот завод. 

Член 42 
Во поглед на отповикот на членови на собра-

нието на Покраинскиот завод за социјално осигу-
рување и на Обласниот завод за социјално осигу-
рување согласно важат одредбите од членот 40 
на оваа уредба. 
IV. ИЗБИРАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ НА СОБРАНИЕТО 

НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 43 
Членовите на собранието на Сојузниот завод 

за социјално осигурување ги избираат од редот на 
своите членови собранијата на републичките за-
води за социјално осигурување на својата прва 
седница на начинот определен со оваа уредба за 
избирање на членови на собранието на републич-
киот завод. 

Член 44 
Бројот на членовите на собранието на Сојузниот 

завод за социјално осигурување се утврдува со 
статутот на Сојузниот завод. 

Член 45 
Мандатот на избраните членови на собранието 

на Сојузниот завод за социјално осигурување трае 
додека им трае мандатот како на членови на со-
бранието на републичкиот завод за социјално оси-
гурување во смисла на членот 39 од оваа уредба. 

Член 46 
Собранието на републички завод за социјално 

осигурување има право да ги отповика членовите 
на собранието на Сојузниот завод за социјално оси-
гурување што ги избрало тоа. 

Член на собранието на Сојузниот завод е отпо-
викан ако за отповикот гласало мнозинство од сите 
членови на собранието на републичкиот завод што 
го избрало. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за законодавство и организација да 
дава објасненија за примена на одредбите од оваа 

Член 48 
Со влегувањето во сила на оваа уредба пре-

стануваат да важат одредбите од Одлуката за 
спроведување избори на органи на самоуправување-
то на заводите за социјално осигурување („Cjiv-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/55) и членот 254 од 
Уредбата за надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори и нивните органи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57). 

Член 49 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 200 
10 мај 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

353. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во 

врска со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставни г 
закон и членот 23 став 3 од Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет, 
Сојузниот извршен совет донесува 

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

ВИЈА ВО ЧИЛЕ НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 
1. ПратеништБото на Ф е д е р а т и в н а Н а р о д н а 

Република Југославија во Чиле се подига на сте-
пен на амбасада со денот 12 мај 1958 година. 

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

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 198 

9 мај 1958 година 
Белград 

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

( 354. 
'Врз-основа на членот 5 став 3 под 8, членот 7 

став 3 и членот 8 од Уредбата за употреба на сред-
ствата за инвестиции во 1958 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58), сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 ГОДИНА 

1. Банките ка ј кои се водат средствата на оп-
штествените инвестициони фондови на околиите 
и општините ќе го утврдат износот на средствата на 
тие фондови пренесени од 1957 година врз основа 
на одобрените завршни сметки за 1957 година, со-
ставени според одредбите од Упатството за изра-
ботка на завршните сметки на општествените инве-
стициони фондови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/58). 

Ако завршната сметка на општествен инве-
стиционен фонд не е одобрена од страна на народ-
ниот одбор, банката ќе го утврди износот на 
пренесените средства врз основа на завршната 
сметка што џу ја поднесла на органот на народниот 
одбор надлежен за работите на финансиите. 

Во износот на пренесените средства според 
завршната сметка за 1957 година во смисла на 
одредбите од претходните ставови, не влегуваат 
средствата на општествените инвестициони фондови 
на околиите и општините што се издвоени ка ј 
Југословенската инвестициона банка за набабруваше 
на учеството во трошоците за инвестицил и на 
гарантните износи. 

Ако средствата од претходниот став се вратат 
како непотрошен^ во текот на 1958 година, врате-
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вите непотрошени следства се сметаат како прене-
сени средства во смисла на ст. 1 и 2 од оваа точка. 

2. Кога ќе го утврди износот на пренесените 
средства, банката ка ј која се водат средствата на 
општествениот инвестиционен фонд на околија 
односно општина ќе го утврди износот на познатите 
обврски на фондот за учество во трошоците за 
Инвестиции и за гарантни износи по заемите од 
Општиот инвестиционен фонд, и со одбивање изно-
сот на тие обврски на фондот од износот на прене-
сените средства на фондот ќе го утврди остатокот 
на расположивите средства за давање инвестициони 
заеми. 

На товар на утврдениот остаток од располо-
живите средства на фондот можат во 1958 година 
да се даваат: 

1) заеми за учество во трошоците за инвести-
ции или за гарантни износи по заемите од Оп-
штиот инвестиционен фонд — без ограничување; 

2) инвестициони заеми за основни средства* но 
под услов за заеми за обртни средства да се упо-
треби најмалку 1/3 од износот на инвестиционите 
заеми за основни средства. 

Нови инвестициони заеми за основни средства 
можат да се даваат само ако претходно се утврди 
дека 3/4 од остатокот на расположивите средства се 
достаточни за веќе дадените инвестициони заеми 
за основни средства. 

Како веќе дадени инвестициони заеми за 
основни средства се подразбираат: 

1) одобрените а неискористени заеми во по-
ранешните години во височина во која ќе се ко-
ристат во 1958 година; 

2) заемите одобрени од 1 јануари до 23 април 
1958 година во височина во која ќе се користат 
во 1958 година. 

Ако банката утврди дека 3/4 од остатокот на 
расположивите средства на фондот не се доста-
точни^ за веќе дадените инвестициони заеми за 
основни средства, ќе го извести за тоа народниот 
одбор. Народниот одбор ќе донесе одлука за начи-
нот на намалување на дадените инвестициони за-
еми за основни средства за износот со кој тие 
заеми преминуваат 3/4 од остатокот на располо-
живите средства на фондот. 

3. Како средства на дотациите од членот 1 
став 2 под 4 од Уредбата за употреба на сред-
ствата за инвестиции во 1958 година (во натамо-
шниот текст: Уредбата), се подразбираат дотации-
те дадени на општествените инвестициони фондо-
ви на околиите и општините во 1958 година од 
средствата на Општиот инвестиционен фонд, од 
Сојузниот буџет и од стопанските резерви на фе-
дерацијата. 

Како средства од претходниот став не се под-
разбираат средствата од отстапените ануитети по 
заемите од средствата на федерацијата одобрени 
во поранешните години. 

4. Банките ка ј кои се води паричниот дел од 
фондот на основните средства или од инвестицио-

. ниот фонд на стопанските организации, банките, 
штедилниците, Државниот осигурителен завод и 

. од установите со самостојно финансирање што 
• формираат обртни средства за своето работење, 
; можат на товар на паричниот дел од фондот на 

основните средства по одбивање на средствата на 
' амортизацијата или на товар на средствата на ин-

вестициониот фонд да вршат исплати за инвести-
циони вложувања во основни средства ако има-
телот на тие средства истовремено со налогот и 
документацијата за користење на средствата изда-
де налог на товар на истите средства да се пре-

\ несе во неговиот фонд на обртните средства изно-
\ сот во височина од 25°/о од износот на средствата 
\ што се употребуваат ^ а вложувања во основни 
\ средства. 

4 Банките што не формираат обртни средства за 
своето работење, можат на товар на паричниот дел 
од фондот на основните средства по одбивање на 
средствата на амортизацијата или на товар на 
средствата од инвестициониот фонд да вршат 

исплати за инвестициони вложувања во основни 
средства ако имателот на тие средства истовре-
мено со налогот и документацијата за користење 
на средствата издаде налог од истите средства да 
се издвои износот од 25°/о од износот на средствата 
што се употребуваат за вложувања во основни 
средства. Издвоените средства се држат во 1958 
година на посебна сметка на паричниот дел од 
фондот на основните средства односно од инве-
стициониот фонд, и тие во 1958 година не молчат 
да се користат. 

5. Банките кај кои се води паричниот дел од 
фондот на основните средства или од инвестици-
ониот фонд ќе го утврдат износот што организа-
цијата од претходната точка го користела од 1 
јануари до 23 април 1958 година за инвестициони 
вложувања во основни средства и по налог од та-
ква организација или установа ќе извршат пренос 
на средствата во височина од 25% од така у т е ш е -
ниот износ во корист на фондот на обртните сред-
ства односно во корист на посебната сметка на 
паричниот дел од фондот на основните средства 
или од инвестициониот фонд. Ако банките не при-
мат ваков налог до 23 мај 1958 година заклучна, 
ќе го извршат самите овој пренос. Во случај на 
сметката на паричниот дел од фондот на основ-
ните средства по одбивање на средствата на амор-
тизацијата или на инвестициониот фонд да нема 
достаточно средства, банката нема да врши ника-
кви исплати од тие сметки додека не ја наплати 
таа разлика до износот потребен за пренос според 
одредбите од претходната точка. 

Ако организацијата или установата го искори-
стила паричниот дел од фондот на основните сред-
ства по одбивање на средствата на амортизацијата 
или од инвестициониот' фонд за инвестициони вло-
жувања во основни средства, не може делот пре-
несен во фондот на обртните средства, односно во 
корист на посебната сметка на паричниот дел од 
фондот на основните средства или од инвестици-
ониот фонд, да го користи за отплата на инвести-
ционите заеми, за учество во трошоците за инве-
стиции или за гарантни износи по заемите одо-
брени од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд. 

6. Банките ка ј кои се водат средствата на * 
амортизацијата односно средствата за замена на 
стопанските организации, банките, штедилниците, 
Државниот осигурителан завод и установите со са-
мостојно финансирање можат да вршат исплати 
на товар на делот од тие средства кој според ва-
жечките прописи може да се користи во 1958 го-
дина, ако имателот на тие средства поднесе и на-
лог износот во височина од 10*/о од средствата што 
се користат за замена на основните средства да 
се издвои на посебна сметка на средствата на 
амортизацијата. * 

Одредбата од претходниот став не се однесува: 
1) на претпријатијата на патниот сообраќај; 
2) на претпријатијата за производство на тули 

и ќерамиди; 
3) на претпријатијата на рударството кога ги 

трошат средствата на амортизацијата за изведу-
вање на рударски работи; 

4) на стопанските организации што отпишале 
повеќе од 70°/о од износот на вкупната набавна 
вредност на своите основни средства, освен гра-
дежните објекти, земајќи ја за пресметка состој-
бата на основните средства на 31 декември 1957 
година; 

5) на комуналните претпријатија. 
Издвојување според ставот 1 на оваа точка не 

се врши кога средствата на амортизацијата се ко-
ристат за намирување на обврските спрема Оп-
штиот инвестиционен фонд, за отплати по заемите 
за инвестиции и по краткорочните позајмици за 
намирување на обврските спрема Општиот инве-* 
стиционен фонд. 

Издвоените средства според одредбата од ста-: 
вот 1 на оваа точка можат да се употребуваат 
како обртни средства до крајот на 1958 година. 
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Во тој случај, а на барање од организацијата или 
установата, банката ќе ги пренесе издвоените сред-
ете на жиро сметката. Организацијата или уста-
новата која на тој начин ги користела тие издвое-
ни средства како обртни, е должна до 31 де-
кември 1958 година средствата од жиро сметката 
да ги врати на споменатата посебна сметка во ви-
сочина во која банката по налог од организацијата 
или установата порано го пренесла на жиро смет-
ката. 

7. Банките ка ј кои се водат средствата на 
амортизацијата односно средствата за замена на 
кои се однесуваат одредбите од претходната точка 
ќе утврдат кој износ од овие средства е потрошен 
за замена на основните средства од 1 јануари до 
23 април 1958 година, и врз основа на налогот од 
имателот на тие средства средствата во височина 
од 10в/о од износот потрошен за замена на основ-
ните средства во тоа време ќе ги пренесат на по-
себната сметка на амортизацијата. Ако банката 
не прими ваков налог до 23 мај 1958 година за-
клучно, самата ќе го изврши овој пренос. 

Во случај на сметката на амортизацијата од-
носно на средствата за замена да нема достаточно 
средства за овој пренос, банката нема да врши 
натамошни исплати од тие сметки додека со при-
ливот во наредните пресметковни периоди не се 
обезбедат достаточно средства за издвојување на 
потребен износ на посебната сметка. 

8. Утврдувањето на процентот на извршениот 
отпис од основните средства за примена на одред-
бата од членот 3 став 3 под 4 од Уредбата се 
врши врз основа на годишната претсметка на амор-
тизацијата, која се составува според состојбата на 
основните средства според завршната сметка за 
1957 година. 

9. Банките кај кои се води паричниот дел од 
фондот на заедничката потрошувачка на стопан-
ските организации, банките, штедилниците и Др-
жавниот осигурителен завод можат да ги извр-
шуваат налозите за употреба на тие средства за 
инвестициони вложувања по работите на заеднич-
ката потрошувачка ако имателот на тие средства 
истовремено со таквиот налог издаде и налог 25°/о 
од износот што се користи за такви вложувања да 
се пренесат на посебната сметка на издвоените 
средства на заедничката потрошувачка како ре-
зерва. Овие средства во 1958 година можат да се 
користат само за пренос во фондот на обртните 
средства. 

10. Банките кај кои се води паричниот дел од 
фондот на заедничката потрошувачка на органи-
зациите од точката 9 на оваа наредба ќе го утврдат 
износот на средствата на заедничката потрошувачка 
потрошен за инвестициони вложувања по работите 
на заедничката потрошувачка од 1 јануари до 23 
април 1958 година и по налог од организацијата од 
сметката на овие средства ќе пренесат на посебна 
сметка на резервата на тој фонд износ во височина 
од 25% од износот на потрошените парични сред-
ства од фондот на заедничката потрошувачка за 
инвестициони вложувања. Во случај организацијата 
да не и издаде таков налог на банката до 23 мај 1958 
година заклучно, банката сама ќе го изврши овој 
пренос. Ако во паричниот дел од фондот на заеднич-
ката потрошувачка не ќе има достаточно средства да 
се изврши пренос во утврдената височина, банката 
нема да врши натамошни исплати од оваа сметка 
додека тој износ не се подмири. 

11. Како добиени заеми од фондот за кредити-
рање на станбената изградба од членот 4 став 3 на 
Уредбата се подразбираат заемите чие користење 
започнало пред 23 април 1958 година. 

12. Наред5одавците по буџетите и фондовите на 
сите пол итичкотерито ри јални единици, освен по 
средствата воведени во членот 5 став 3 од Уредбата, 
и наредбодавците по претсметките на стопанските 
комори, стручните здруженија и установите со само-
стојно финансирање што не формираат обртни сред-
ства за своето работење, не можат да издаваат на-
редби за којристење на средствата предвидени со 

претсметките за 1958 година за инвестиции ако со 
наредбата за исплати по основот на финансирањето 
на инвестициите наедно не издадат и наредба за 
пренос на износот во височина од 20% од средствата 
од односната позиција на претсметката во корист на 
сметката на задолжителната резерва на буџетот која 
се формира врз основа на одредбата од одделот 2 
главата XXIV на Сојузниот општествен план за 195В 
година, односно на сметката на задолжителната ре-
зерва на претсметката или фондот. 

Средствата на задолжителната резерва од прет-
ходниот став не можат да се користат во 1958 го-
дина. 

13. Банките што ги извршуваат буџетите на по-
литичкотериториј алките единици, банките кај кои се 
водат средства-ѓа на фондовите на кои се однесуваат 
одредбите од членот 5 на Уредбата и банките што ги 
извршуваат пресметките на стопанските комори, 
стручните здруженија и установите со самостојно 
финансирање кои не формираат обртни средства за 
своето работење, како и наредбодавците по тие бу-
џети и претсметка, се должни да утврдат колку 
средства се потрошени за инвестициите по позици-
ите на претсметките за инвестиции од 1 јануари до 
23 април 1958 година и до 23 мај 1958 година да из-
дадат налог за пренос на средствата од соодветните 
позиции во височина 20% од износот на така по-
трошените средства на сметката на задолжителната 
резерва на буџетот која се формира врз основа на 
одредбата од одделот 2 главата XXIV од Сојузниот 
општествен план за 1958 година, односно на смет-
ката на задолжителната резерва од пресметката 
или фондот. 

Ако од позициите на претсметката наменети за 
инвестиции во времето од 1 јануари до 23 април 
1958 година за инвестиции е потрошено повеќе од-
80% од средствата, банката ќе ги запре натамошните 
исплати од тие позиции. Наредбодавците по прет-
сметките се должни да преземат мерки износот кој 
не достига до 20% за пренесување на сметката на 
резервата да се обезбеди од буџетската резерва од-
носно од позицијата на резервата според годишната 
пресметка на фондот, односно од позицијата на 
резервата на годишната претсметка на стопанските 
комори, стручните здруженија и установите со са-
мостојно финансирање кои не формираат обртни 
средства за своето работење. 

Ако наредбодавците по претсметките не издадат 
налози според одредбите од претходните ставови на 
оваа точка, банката нема да врши натамошни испла-
ти по позициите на претсметките за и н в е с т и ц и и . 

14. Како средства определени со републичките 
буџети за инвестиции пред 23 април 1958 година во 
смисла на членот 5 став 3 под 4 од Уредбата се сме-
таат средствата за инвестиции по републичките 
буџети одобрени од претставничките тела на на-
родните републики пред тој ден. 

15. Состојбата на средствата на фондовите за 
кадрите во стопанството во смисла на членот 5 став 
3 под 7 од Уредбата се утврдува со завршната 
сметка на тие фондови за 1957 година. 

16. Како средства на фондовите за патишта од 
членот 5 став 3 под 8 од Уредбата се подразбираат 
средствата определени за одржување и реконструк-
ција на патишта по пресметките на тие фондови 
за 1958 година одобрени пред 23 април 1958 година. 

17. Како инвестициони вложувања во смисла на 
членот 5 став 1 од Уредбата се сметаат вложувањата 
во градежни објекти, опрема, монтажа на опрема, 
добиток, садници и пошумување, мелиорации. откуп 
и во отштети во врска со инвестициите. 

18. Банките на кои државните органи и уста-
нови, стопанските организации, установите со са-
мостојно финансирање, Државниот осигурител ен за-
вод, банките и штедилниците, стопанските комори 
и стручните здруженија ќе им дадат налог за кори-
стење на средствата за финансирање на изградбата 
на административни и управни з г р а д и , нема ваквите 
налози да гк извршат ако наредбодавците истовре-
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мено не поднесат налог за пренос на средствата на- ' 
менети за инвестиции во височина од 25% од изно-
сот што се користи за изградба на административни 
и управни згради во корист на стопанските резерви 
на федерацијата. 

19. Зградите што ги подигаат државни органи и 
установи, општествени организации, установи со са-
мостојно финансирање (освен здравствените уста-« 
нови и установите за социјални грижи), банки, 
штедилници, Државниот осигурителен завод, сто-
пански комори и стручни здруженија за своите де-
ловни потреби, се сметаат во смисла на оваа на-
редба како управни згради. 

Ако во дел од зградите од претходниот став се 
изградуваат станбени простории за потребите на ра-
ботниците и службениците на тие органи и уста-
нови, основица за пресметување и уплатување на 
приходите на федерацијата според членот 6 став 1 
од Уредбата претставува оној дел од вкупната пре-
сметковната вредност на зградата кој отпаѓа на 
деловни простории, пресметан врз основа на одно-
сот на вкупната развиена површина на зградата и 
развиената површина на деловните простории. 

Ако во дел од управните и административните 
згради што ги подигаат стопански организации се 
изградуваат погонски или станбени простории, осно-
вицата за пресметување и уплатување на приходи-
те на федерацијата според членот 6 став 1 од Уред-
бата се пресметува на начинот од претходнит став. 

Уплатата на приходите на федерацијата според 
членот 6 став 1 од Уредбата се врши истовремено со 
исплатите по привремените, пресметковните или ко-
нечните ситуации за управни и административни 
згради. По веќе извршените исплети на ситуациите 
од 1 јануари до 23 април 1958 година за работите 
извршени во 1968 година уплатата требе да се извр-
ши најдоцна до 23 мај 1958 година. 

20. Во основицата за пресметување на преносот 
на средствата според членот 2 од Уредбата, на издво-
јувањето на средствата според чл. 3, 4 и 5 од Уред-
бата и за плаќање на приходите на федерацијата 
според членот 6 од Уредбата — влегуваат и износите 
на платениот данок на промет според членот 1 точ. 
8 и 9 од Уредбата за измени и дополненија на Тари-
фата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58). 

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

Бр. 07-10013/1 
8 мај 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

355. 
Врз основа на точката IV од Одлуката за ин-

тересените норми на средствата на стопанските 
организации, на средствата вложени кај банката и 
на краткорочните кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен -.секретаријат 
за работите на финансиите издава 

^ Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА 

ЗАТЕЗНИТЕ ИНТЕРЕСИ 
1. Во Наредбата за затезните интереси („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/57 и 11/58) во точката 
1 се додава нов'став 3, кој гласи: 

„Како стопански организации од одредбата под 
2 став 1 на оваа точка ќе се сметаат и Дирекцијата 
за суровини и Дирекцијата за исхрана во работе-
њето со државни материјални постојани и паза-
ришни резерви." 

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

почетоков применуваа.! 16 прописот врз основа 
на кој е издадена. 

Бр. 08—8209/1 
30 април 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работите 
на финансиите 

Државен секретара 
Зоран Полин, е. р. 

356. 
Врз основа на членот 75к став 5 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Држа^ 
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОГОВАРАЊЕТО НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ СТО-
ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СЕЛ-
СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ЗАДРУЖНИ-
ТЕ И СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДМТЕЛ-

СКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. На состаноците што ги организира Сојузот 

на трговските комори на Југославија во смисла на 
одредбите од членот 75и од Уредбата за трговска-
та дејност и трговските претпријатија и дуќани, 
Сојузната надворешнотрговска комора. Сојузната 
индустриска комора, Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на Југославија. Главниот за-
дружен сојуз на Југославија и Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија ги претставуваат 
овластени претставници определени од страна на 
тие организации. 

Претставниците од претходниот став мораат да 
имаат писмено овластување од организацијата што 
ја претставуваат. 

2. На состаноците од претходната точка им при-
суствуваат и претставници од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет и 
од Сојузниот х уред за цени, но без право на од-
лучување. 

3. Сојузот на трговските комори на Југославија 
е должен за состаноците од точката 1 на оваа на-
редба да ја приготви документацијата и другите 
материјали потребни за договарање (биланс на 
производството и на потребите на личната потро-
шувачка, преработка, извозот, ити.). 

4. На состаноците што ги организира републич-
ката трговска комора во смисла на членот 75и од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани, републичката трговска комора, 
републичката селскостопанско-шумарска комора, 
републичкиот главен задружен сојуз, Сојузната на-
дворешнотрговска комора и Сојузната индустриска 
комора ги престануваат овластени претставници 
определени од страна на тие организации. 

На состаноците од претходниот став им при-
суствува и преставник од републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на стоковниот про-
мет, а може да им присуствува и претставник ед 
Сојузниот уред за цени 

Претставниците на органите од претходниот 
став немаат право на одлучување. 

Одредбите од точката 1 став 2 и точката 3 од 
оваа наредба се однесуваат и на договарањето што 
се врши на состаноците организирани во републич-
ката трговска комора. 

5. За договарањето на состаноците од точ. 1 и 
4 на оваа наредба се води записник. 

Записникот го потпишуваат сите присутни прет-
ставници на организациите од точката 1 став 1 
односно од точката 4 став 1 од оваа наредба 

Записникот за состанокот што го организира 
Сојузот на трговските комори на Југославија му 
го доставува тој* сојуз на сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет. 
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Записникот за состаноков што ГО организира 
републичката трговска комора му го доставува таа 
комора на републичкиот орган на управата надле-
жен за работите на стоковниот промет. 

6. Одредбите од оваа наредба се однесуваат и 
на состаноците на кои се врши договарање за по-
драчјата на кои одделни стопански организации 
ќе можат да купуваат селскостопански производи. 

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

Бр. 2975 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

357. 
Врз основа на членот 75е став 2 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет 
издава. 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈА ШТО БЕЗ ПОСЕБНО ОДОБРЕНИЕ МО-
ЖАТ ДА СЕ ЗАНИМАВААТ СО ПРОМЕТ НА СЕЛ-

СКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ НА ГОЛЕМО 
1. До донесувањето на посебни прописи во сми-

сла на членот 75е став 1 од Уредбата за трговска-
та дејност и трговските претпријатија и дуќани, со 
промет на. селскостопански производи на големо 
можат да се занимаваат без посебно одобрение 
специјализираните трговски претпријатија на го-
лемо што се занимаваат со промет на семенски 
стоки, алкохолни пијалоци, индустриски растени-
ја, лековити растенија или храна за добиток, како 
и стопанските организации што исклучиво се за-
нимаваат со работите на извоз односно увоз. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'1! 

Бр. 2973 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

358. 
Врз основа на членот 75к став 5 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОГОВАРАЊЕ ЗА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ЗЕМЈО-
ДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ RE ГИ КУПУВААТ СЕЛ-
СКО СТОПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ОД ИНДИВИ-

ДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
1. На состаноците што ги организира Главниот 

задружен сојуз на ФНРЈ во смисла на членот 
75ѕ од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани, претставниците на Главниот 
задружен сојуз на ФНРЈ и на републичките 
главни задружни сојузи договорно ги утврдуваат 
највисоките цени по кои земјоделските задруги ќе 
ги купуваат селскостопанските производи од инди-
видуалните производители. 

На состаноците од претходниот став им при-
суствуваат и претставници од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет и 
од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
селско стопанство и шумарство, но без право на 
одлучување. 

На состаноците од ставот 1 на оваа точка можат 
да пристуствуваат и претставници од одделни де-
ловни сојузи, од Сојузот на трговските комори на 

Југославија, од Сојузот на селскостопанско-шу-
марските комори на Југославија, од Сојузната ин-
дустриска комора и од Сојузната надворешнотр-
говска комора, но без право на одлучување 

2. На состаноците што ги организира републи-
чкиот главен задружен сојуз во смисла на членот 
75ѕ од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани, претставниците на репу-
бличкиот главен задружен сојуз и на деловните 
сојузи што републичкиот главен задружен сојуз 
ке ги повика на состанокот, договорно ги утврду-
ваат највисоките цени по кои земјоделските задруги 
ке ги купуваат селскостопанските производи од ин-
дивидуалните производители. 

На состаноците од претходниот став им прису-
ствуваат претставници од републичкиот орган на 
управата надлежен за работите на стоковниот 
промет и од републичкиот орган на управата над-
лежен за селско стопанство и шумарство, но без 
право на одлучување. 

На состаноците од ставот 1 на оваа точка можат 
да им присуствуваат и претставници од републи-
чката трговската комора, републичката селскосто-
панско-шумарска комора, Сојузната индустриска 
комора и Сојузната надворешнотрговска комора, 
но без право на одлучување. 

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

Бр. 2978 
8 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

359. 
Врз основа на членот 75ж од Уредбата за тр-

говската дејност и трговските претпријатија и ду-« 
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУ-
ВАЊЕ И ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 

ПРОИЗВОДИ НА ПАЗАРИ 
I. Општи одредби 

1. Со оваа наредба се определуваат условите 
за купување и продажба на селскостопанските 
производи на пазарите на мало и на пазарите на 
големо. 

2. Општинскиот народен одбор донесува пропи-
си со кои се регулира прометот на стоки на паза-
рите на подрачјето на општината, придржувајќи 
се за одредбите од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани и за оваа 
наредба. 

Со прописите од претходниот став особено 
се регулираат: местото и времето на одржувањето 
на пазарот; кој може да продава и да купува сто-
ки на пазарот; кои стоки можат да се продаваат 
на пазарот; организацијата и задачите на пазар-
ната управа; санитарно-хигиенските мерки на па-
зарот; редот на пазарот; контролната служба на 
пазарот; пазарните такси; управните и казнените 
мерки за одржување редот на пазарот и ел. 

3. Пазарот го основува општинскиот народен 
одбор. 

Пазар на големо може да се основува или да се 
укине само врз основа на претходно одобрение од 
републичкиот орган на управата гадлежен за ра-
ботите на стоковниот промет. Пред издавањето на 
одобрението, републичкиот орган на управата на-
длежен за работите на стоковниот промет е дол-
жен да прибави мислење од републичката тргов-
ска комора и од републичкиот главен задружен 
сојуз. > • 

4 Во градовите поделени на општини работите 
од точ 2 и 3 на оваа наредба ги врши градскиот 
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собор односно околискиот народен одбор каде н« 
постои градски собор. 

II. Пазари на мало 
5. На пазарот на мало можат да продаваат 

селскостопански производи индивидуални произво-
дители, земјоделски задруги и селскостопански 
производителски организации непосредно или пре-
ку деловни сојузи и трговски стопански органи-
зации. 

6. На пазарот на мало селскостопански прои-
зводи можат да купуваат само индивидуалните 
потрошувачи. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
со пропис донесен во смисла на точката 2 од оваа 
наредба* можат да се предвидат посебни услови 
под кои на пазарот на мало можат да купуваат 
селскостопански производи и големи потрошувачи. 

7. Со пропис донесен во смисла на точката 2 
од оваа наредба може да се предвиди на пазарот 
на мало покрај селскостопанските производи да 
можат да се продаваат и други производи. 

III. Пазари на големо 
8. Пазар на големо не може да се основува на 

подрачје на околија ако на тоа подрачје постои 
пазариште на големо за исти селскостопански про-
изводи. 

На подрачјето на околија на кое постои паза-
риште на големо не можат да работат пазари на 
големо за производи со кои работи ^азариштето на 
големо. 

9. На пазарот на големо селскостопански про-
изводи можат да продаваат индивидуални про-
изводители, како и земјоделски задруги и селско-
стопански производителски организации непосред-
но или преку деловни сојузи. 

10. На пазарот на големо селскостопански про-
изводи можат да купуваат трговски стопански 
организации, преработувачки стопански организа-
ции, големи потрошувачи и индивидуални потро-
шувачи. 

Земјоделските задруги можат да купуваат на 
пазарот на големо само добиток во смисла на 
членот 74 став 2 од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани. 

Со пропис донесен во смисла на точката 2 од 
оваа наредба може да се предвиди на пазарот на 
големо да можат да купуваат селскостопански про-
изводи и приватни занаетчиски дуќани. 

Извозните претпријатија не можат да купу-
ваат селскостопански производи на пазарот на го-
лемо. 

11. За стопанските организации земјоделските 
задруги и големите потрошувачи селскостопански 
производи можат да купуваат на пазарот на го-
лемо само нивните постојани службеници, и тоа 
врз основа иџ посебно овластување. 

Овластувањето од претходниот став го издава 
стопанската организација, земјоделската задруга 
односно големиот потрошувач, а го потврдува ор-
ганот на управата надлежен за работите на сто-
ковниот промет на општинскиот народен одбор на 
чие продрачје се наоѓа седалиштето на стопанска-
та организација, на земјоделската задруга, односно 
на големиот потрошувач. 

12. Исплатата на селскостопански производи 
купени на пазарот на големо се врши преку 
благајната на стопанската организација, на зем-
јоделската задруга односно на големиот потрошу-
вач, преку пазаришната благајна, банката или по-
штата. 

IV. Казнени одредби 
13. На стопанските организации и земјоделските 

задруги што купуваат или продаваат селскостопан-
ски производи на пазари противно на одоедбите 
од оваа наредба, ќе се применат одредбите од 
членот 92 став 1 точка 1 од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и ду-. 

ќани, а на одговорното лице во тие организации —* 
одредбата од ставот 4 на истиот член. 

V. Преодни и завршни одредби 
14. Прописите на народните одбори со кои се 

регулира прометот на селскостопански производи 
на пазари, донесени пред влегувањето во сила 
на оваа наредба, треба да се усогласат со одредбите 
од оваа наредба во срок од 60 дена од денот на 
нејзиното влегување во сила. 

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

Бр. 2977 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

360. 

Врз основа на членот 75љ став 2 од Уредбата 
за трговската дејност и трговските претпријатија 
и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр 37/55 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
ОДДЕЛНИ ГОЛЕМИ ПОТРОШУВАЧИ МОЖАТ 
ДА КУПУВААТ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИ-
ЗВОДИ ОД ИНДИВИДУАЛНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕ-

ЛИ И НАДВОР ОД ПАЗАРИТЕ 
1. Социјалните и здравствените установи, истуц 

рените единици на Југословенската народна арми-
ја и на Народната милиција, угостителските прет--
при ј атија и дуќани, работничко-службеничките 
ресторани, мензите, планинарските домови и одмо-
ралишта (во натамошниот текст: големите потро-
шувачи), што се наоѓаат ЕО оддалечени места каде 
што е отежнато снабдувањето со селскостопански 
производи по пат на купување на пазари, од тр-: 
говски стопански организации, од земјоделски за-; 
други и од селскостопански производителски орга^ 
низации, можат да купуваат селскостопански про-
изводи од индивидуалните производители и над-
вор од пазарите под условите определени со оваа 
наредба. 

2. Големите потрошувачи можат да купуваат 
селскостопански производи од индивидуалните 
производители и надвор од пазарите врз основа 
на одобрение што го издава органот на управата 
надлежен за работите на стоковниот промет на 
општинскиот народен одбор на чие подрачје го-
лем потрошувач купува селскостопански производи. 

Во одобрението од претходниот став мораат да 
бидат назначени производите што големиот потро-
шувач може да ги купува на начинот предвиден 
со оваа наредба, како и времето за важење на одо-
брението. 

3. Врз основа на одобрението од претходната 
точка големиот потрошувач може да купува сел-* 
скостопански производи од индивидуалните про-
изводители во своите простории и на имотот наѓ 
производителот што се наоѓа на подрачјето на оп-
штината што го издала одобрението. 

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

Бр, 2972 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 
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361. 
Брз основа на членот 74 став 3 и членот ч75б став 

3 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31'57, 54/37, 12/58 и 16^58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА КУПУВАЊЕТО НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ 
ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ДЕЛОВНИТЕ 
СОЈУЗИ И ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ПРЕРАБОТКАТА 

ВО ТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Како купување на е ел скос топ анс км производи 

за потребите^ на членовите на земјоделските задру-
ги во смисла на членот 74 на Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
се подразбира: 

1) купувањето на се лек ос т оп ански производа 
наменети за исхрана на членовите на задругата и 
нивните фамилии, освен пченицата и 'ржта во зрно; 

2) купувањето на селскостооански производи на-
менети за исхрана на добитокот на членовите на за-
другата; 

3) купувањето на семенски стоки, садници, при-
плоден и работен добиток за потребите на членови-
те на задругата. 

2. Како купување на селскостопански производи 
со цел за преработка што ја врши земјоделската за-
друга во смисла на членот 74 на Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
се подразбира: 

1) купувањето на жито во зрно и на други сел-
скостопански производи за мелење односно за 
друга преработка за исхрана на членовите на за-
другата и нивните фамилии, како и за исхрана на 
добитокот на членовите на задругата; 

2) купувањето на селскостопански производи со 
цел за обезбедување капацитетите на преработувач-
ките погони на задругата, и тоа во количините кои 
задругата не може да ги набави на своето деловно 
подрачје. 

3. Како купување на селскостопански производи 
за потребите на членовите на деловниот сојуз во 
смисла на членот 756 на Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани се 
подразбира купувањето на семенски стоки, садни-
ци, приплоден добиток и храна за добиток. 

4. Како купување не селскостоопански производи 
со цел за преработка што ја врши деловниот сојуз 
во смисла на членот 756 на Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани, се подразбира купувањето на селскостопански 
производи заради обезбедување капацитетите на 
преработувач1£ите погони на деловниот сојуз, и тов 
во количините што деловниот сојуз не може да ги 
набави на своето деловно подрачје. 

5. Како преработка во смисле на одредбите од 
оваа наредба се смета и пулсирањето на овошје и 
зеленчук, сушењето на овошје и зеленчук и кисе-
лењето на зеленчук. 

6. На земјоделската задруга и деловниот сојуз 
кои купуваат селскостопански производи за по-
требите на своите членови или со цел за прера-
ботка што самите ја вршат, противно на одредбите 
од оваа наредба, ќе се примени одредбата на чле-
нот 92 став 1 точка 1 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани, а на 
одговорното лице во тие организации — одредбата 
на ставот 4 од истиот член. 

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

Бр. 2979 
9 мај 1958 година 

Белград N 
Државен секретар за ра-

ботите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

362. 
Врз основа на членот 63 и членот 70 тон. 1 и 3. 

од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на стоков-
ниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КУПУВАЊЕ НЕКОИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ 

СОБИРАЧИ И ОТКУПУВАЧИ 
I. Во Наредбата за купување некои производи 

преку собирани и откупувачи • („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/56), тон, I — IV се менуваат и гласат: 

„I. Стопанските организации можат да купу-
ваат преку собирани и откупувачи (во натамошни-
от текст: собирачи): 

1) јајца, пердув, животински влакна, шумски 
плодови, лековити растенија, цвеќе и вински камен, 

2) отпадоци, влекачи и водоземци (змии, жел- • 
ки, полжави, школки, ракови, жаби и ел.). 

II. Стопанските организации можат да ги ку-
пуваат преку собирачи производите од претход-
ната точка под 1 врз основа на одобрение изда-
дено во смисла на членот 72 од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани. 

III. Стопанските организации можат да ги ку-
пуваат преку собирани производи од точката I 
под 2 од оваа наредба врз основа на посебно одо-
брение што го издава органот на управата надле-
жен за работите на стоковниот промет на околи-
скиот народен одбор на чие подрачје стопанската 
организација ги купува тие производи. 

Одобрение од претходниот став може да се 
даде за подрачје на целата околија, или самр за 
подрачје на една или повеќе општини. 

Пред издавањето на одобрението органот од ста-
вот 1 на оваа точка е должен да прибави мислење 
од околиската трговска комора. 

IV. Земјоделска задруга може да ги купува 
преку собирани производите наведени во точката 
I од оваа наредба без одобрение." 

II. Одобренијата за купување производи преку 
собирани издадени пред влегувањето во сила на 
оваа наредба, престануваат да важат на 1 јули 
1958 година. 

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

Бр. 2976 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

363. 
Врз основа на членот 70 ста© 1 точка 6, членот 

75и став 6 и членот 75ј став 1 од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
МОЖЕ ДА СЕ ДОГОВАРА ПРОИЗВОДСТВОТО И 
ИСПОРАКАТА НА ИНДУСТРИСКИ РАСТЕНИЈА 

1. Со оваа наредба се регулира склучувањето на 
договори за производство и испорака на: шеќерна 
репка, сончоглед, маслодајна репка, соја, сусам, р ж 
цинус, афионско семе, маслинки, коноп, лен, памук* 
кок они на свилена буба, индустриска пиперка, ци< 
корија, пиварски јачмен и хмел (во натамошниот? 
текст: индустриски растенија). 
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Производството и испораката на тутун и афион-
ооиум се договара според посебни прописи. 

2. Договори за производство и испорака на ин-
дустриски растенија можат со земјоделски задруги 
и со селскостопански и други производителски ор-
ганизации да склучуваат: 

1) за шеќерна репка — стопанските организации 
што се занимаат со производство на шеќер; 

2) за маслодајни растенија (сончоглед, маслодај-
на репка, соја, сусам, рицинус, афионско семе, ма-
слинки) — стопанските организации што се занима-
ваат со преработка односно исклучиво со промет на 
маслодајни растенија; 

3) за лен и коноп — стопанските организации 
што се занимаваат со преработка на лен и коноп; 

4) за памук и кокони на свилена буба — сто-
панските организации што се занимаваат со прера-
ботка или прохмет на такви производи, како и уста-
новите за унапредување на производството на 
такви култури; 

5) за цикорија — стопанските организации што 
се занимаваат со производство на кавовиии; 

6) за индустриска пиперка — стопанските ор-
ганизации што се занимаваат со преработка на ин-
дустриска пиперка; 

7) за пиварска јачмен — стопанските организа-
ции што се занимаваат со производство на пиво и 
ка во вини; 

8) за хмел — стопанските организации на кои 
хмелот им служи како основна суровина за пре-
работка и стопанските организации овластени за 
извоз на хмел. 

3. Договори за производство и испорака на ин-
дустриски растенија можат со индивидуални про-
изводители да скинуваат само земјоделските за-
други. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
организациите наведени во точката 2 од оваа наред-
ба можат со индивидуални производители да склу-
чуваат договори за производство и испорака на ин-
дустриски растенија врз основа -на одобрение изда-
дено во смисла на членот 72 став 2 од Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани. 

4. Организациите од точката 2 на оваа наредба 
го договараат производството и испораката на ин-
дустриски растенија по цените кои се утврдуваат 
по пат на договарање на состаноците организирани 
во смисла на чл. 75и и 75ѕ од Уредбата за тргов-
ската дејност на трговските претпријатија и ду-
ќани. 

На состаноците организирани во смисла на чле-
нот 75и од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани задолжително се до-
говара и за подрачјата на кои одделни организации 
од точката 2 на оваа наредба ќе склучуваат дого-
вори за производство и испорака на индустриски 
растенија. 

5. Врз основа на договорот за подрачјата на кои 
одделни стопански организации ќе склучуваат до-
говори за производство и испорака »а индустриски 
растенија, стопанската организација е должна веќе 
склучените договори за производство и испорака на 
индустриски растенија да ги пренесе врз онаа сто-
панска организација, која во смисла на договорот 
врши договарање на подрачјето на кое се наоѓаат 
земјиштата на кои се однесуваат склучените до-
говори 

6 Иа земјоделската задруга или стопанската 
организација што ќе склучи договор за производство 
и испорака на индустриски растенија противно на 
одредбите од оваа наредба, или не се придржува 
за договорот за цените и подрачјата, ќе се примени 
одредбата од членот 92 став i точка 1 односно 
точка 9 на Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани, а на одговорното 
лице во тие организации — одредбата од ставот 4 
на истиот член. 

7. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да .важи Наредбата за определување 

условите под кои може да се врши контрахирање 
на индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/57 и 48/57). 

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

Бр. 3001 
10 мај 1958 година / 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниов 
промет, 

Марјан Вредел*, е. р̂  

364. 
Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за 

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

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА РАСПОДЕЛЕ А НА КОНТИНГЕНТИТЕ ЗА ИЗ-

ВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ НА 
СТОЧАРСТВОТО 

1. Во Наредбата за начинот на расподелба на 
контингентите за извоз на определени производи 
на сточарството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58) 
во точката 1 на крајот се брише точката и се до-
даваат зборовите: „и задружните сточарски деловни 
сојузи, освен републичките." 

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

П. бр. 723 
5 мај 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Љубо Бабиќ, е. р. 

365. 
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 1 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 Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИ-
ТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 45/57) во точката I во 
одделот Б во гранката 113 — Нафта, текстот под 8 
се менува и гласи: 

„8. мазивни масла: 
а) цилиндерско, авионско, трасформа-, 

торско, медицинско, турбинско и ма-
сло за хипоидни запчаници — — 1,50 

б) други мазивни масла — — — — 3,00"* 
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2. ЈЈо точката I џо одделот Б во гранката 120 — 
ЈСемиска индустрија, текстот под 47 се менува и 
Ул аси: 

„47. Лента за снимања: 
а) кинематографска позитив-лента црно-

бела од 35 и 16 мм*) — — — — — 1,00 
б) други видови кинематографска лента 1,00 
в) магнетофонска лента — — — — — 1,00". 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

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

П. бр. 725 
5 мај 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Љубо Бабиќ, е. р. 

366. 
Брз основа на точката 4 од Одлуката за доде-

лување средствата од стопанските резерви на феде-
рацијата за давање регрес при купување на ДДТ 
за отклонување на маларијата и пегавецот („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ 
СРЕДСТВАТА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ КУ-
ПУВАЊЕ НА ДДТ ЗА ОТКЛОНУВАЊЕ НА МА-

ЛАРИЈАТА И ПЕГАВЕЦОТ 
1. Хемиската индустрија „Зорка", Шабац, го 

остварува регресот при продажбата на 25%-на емул-
зија ДДТ, кај банката ка ј која има жиро сметка, 
со поднесување барање за регрес кон кое прилага 
заверен препис од продажната фактура за прода-
дените количини на 25%-на емулзија ДДТ и доказ 
за испораката на оваа емулзија. 

2. Продажната фактура мора да содржи пода-
тоци: за точниот назив и адресата на купувачот — 
корисник на намаленото, за количината, за цената 
без регресот, за износот на регресот и за износот 
наплатен од купувачот-корисник на намаленото. 

3. Корисниците на намаленото — централните 
хигиенски заводи, хигиенските заводи и околиски-
те и општинските народни одбори се должни при 
купувањето на 25 % -на емулзија ДДТ да и достават 
на Хемиската индустрија „Зорка", Шабац, писмена 
порачка со назначување дека купувањето се врши 
за потребите за отстранување на маларијата одно-
сно пегавецот. Купувачите се должни набавените 
количини на емулзија ДДТ да ги употребат исклу-
чиво за отклонување на маларијата односно пега-
вецот. 

4. Откако Народната банка ќе ја провери точ-
носта на пресметката на регресот и потполноста на 
документацијата, го одобрува износот на регресот 
во корист на жиро сметката на подносителот на ба-
рањето за регрес, а на товар на сметката бр. 339542 
— Регрес за ДДТ. 

Регресната сметка од претходниот став банката 
ќе го израмни на товар на средствата од стопан-
ските резерви на федерацијата. 

Во 1958 година вкупните исплати џо основот на 
овој регрес не смеат да го преминат износот од 70 
милиони динари. 

5. Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во ,-Гл-жбен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07—8808,2 
5 мај 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 

367. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за 

прометот на жито и на преработки од жито на го-
лемо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на стоков-
ниот промет, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НАЈВИ-

СОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ НА ТРИЦИТЕ 
И УРОДИЦАТА 

1. Цените на триците и уродицата определени 
со точката I под И и 13 од Одлуката за определу-
вање на највисоките продажни цени на храната 
за добиток од индустриско потекло („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58), се подразбираат паритет 
Нови Сад. 

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

Бр. 2984/1 
9 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

368. 
Врз основа на членот 2 точка 1 од Уредбата за 

измени и дополненија на Тарифата за данокот на 
промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), Соју-
зната комисија за физичка култура, вр согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА НАПЛАТА, КОНТРОЛА И НАМЕНСКА УПО-
ТРЕБА НА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ НА НАДОМЕ-

СТОЦИТЕ ЗА ФИСКУЛТУРНИ ПРИРЕДБИ 
Член 1 

Како даночна основица на данокот на про-
мет на надоместоците за фискултурни приредби се 
смета бруто цената на влезните билети во која е со-
држан и данокот на промет. 

Даночен обврзник на овој данок е приредувачот 
на фискултурна приредба. 

Член 2 
Приредувачот на фискултурна приредба е дол-

жен на секој посетител на приредбата да му издаде 
влезен билет. 

Влезните билети за приредби ги изработува 
приредувачот на фискултурна приредба, со тоа што 
на секој влезен билет мора да биде отпечатена це-
ната на влезниов билет, редниот број и бројот ка 
серијата. Влезните билети се состојат од два дела: 
купон и талон. 

Само во исклучителни случаи можат да се упо-
требат влезни билети без купони. 

Приредувачот на фискултурна приредба мора на 
влезните билети да го означи датумот на приредба-
та, а ако во еден ден се даваат повеќе приредби^ 

4 на ист објект — тогаш и редниот број на приред-
бата од тој ден. 

Член 3 
Од секој влезен билет приредувачот на фи-

скултурна приредба мора да го откине купонот 
пред влегувањето на посетител на местото на при-
редбата, односно ако е приредбата на отворен про-
стор — веднаш при издавањето на влезниот билет. 
Ако влезните билети немаат купони, ќе се откине 
дел (агол) од влезниот билет. 

Член 4 
Приредувачот на фискултурна приредба е дол-

жен пред и по приредбата да го утвр.г/1 со овласте-
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ниот претставник на сопственикот односно на орга-
нот на управувањето на објектот на кој се одржува 
(^некултурната приредба, бројот на издадените од-
носно продадените влезни билети. 

Утврдената состојба се констатира записнички. 
Член 5 

Приредувачот на фискултурна приредба по ко-
нечното пресметување на приходот остварен на 
приредбата, издвојува од бруто приходот соодветен 
износ на данокот на промет по нормата определена 
во тар. број 1 од делот Б на Тарифата за данокот 
на промет (член 3 од Уредбата за измени и допол-
ненија на Тарифата за данокот на промет — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/57). 

Член 6 
Приредувачот на фискултурна приредба е дол-

жен во срок од пет дена од денот на одржувањето 
на приредбата да го уплати износот на данокот на 
промет преку банката на посебна сметка на соп-
ственикот односно на органот на управувањето на 
објектот за физичка култура на кој е одржана при-
родата . 

Член 7 
^некултурните организации и сопствениците 

односно органите на управувањето на објектите за 
физичка култура можат средстава од данокот на 
промет да ги употребат исклучиво за одржување на 
објектите за физичка култура. 

Член 8 
Приредувачот на фискултурна приредба кој 

приредбата ја одржал на објектот,за физичка кул-
тура чиј сопственик или орган на управувањето е 
тој, е должен износот на данокот на промет да го 
издвои на посебна сметка кај банката, и може да го 
употреби само за одржување на тој објект. 

Член 9 
Ако фискултурната организација одржала при-

редба на објект кој не служи исклучиво за потре-
бите на физичката култура, е должна средствата од 
данокот на промет да. ги употреби за одржување на 
објектите за физичка култура чиј сопственик или 
орган на управувањето е таа. 

Ако фискултурната организација нема објект за 
физичка култура,-кој е нејзино сопствеништво или 
со кој таа управува, може средствата од данокот 
на промет да ги употреби исклучиво за подмирува-
ње на трошоците при употребата на други објекти 
за физичка култура на кои ги одржува своите фи-
скултурни приредби или на кои вежбаат нејзини 
членови. 

Член 10 
По исклучок од одредбите од претходниот член, 

ако е на објектот кој не служи исклучиво за по-
требите на физичката култура, приредувач на фи-
скултурната приредба околиски, републички или 
сојузен орган на фискултурната организација, тој 
орган може да ги употреби средствата од данокот 
на промет, кога нема сопствен објект за физичка 
култура, за одржување на објектите кои се сопстве-
ништво или со кои управуваат основни фискултур-
ни организации (друштва, клубови и др.). 

Член 11 
Ако приредувач на фискултурна приредба на 

објект кој не служи исклучиво за потребите на фи-
зичката култура не е фискултурна организација, 
приредувачот на фискултурната приредба е должен 
средствата од данокот за промет да му ги уплати 
на посебна сметка на околискиот (градскиот) орган 
на фискултурната организација од онаа спортска 
дисциплина од која е одржана фискултурната при-
редба. 

Органите од претходниот став можат средства-
та од данокот на промет да ги употребат исклучиво 
за одржување на објектите за физичка култура 
кои се нивно сопствеништво или со кои управуваат 
тие односно нивните основни организации. 

Член 12 
Фискултурната организација може средствата 

од данокот на промет на надоместоците за фискул-
турните приредби одржани на отворен простор, да 
ги употреби за одржување на објектите за физичка 
култура кои се нејзино сопствеништво или со кои 
таа управува. Ако фискултурна-^ организација 
нема објект за физичка култура, може средствата 
од данокот на промет да ги употреби за одржува-
ње на објектите за физичка култура на кои се нат-
преваруваат или вежбаат нејзини членови. 

Ако приредувач на фискултурна приредба на 
отворен простор не е фискултурна организација, 
средствата од данокот на промет ќе се употребат 
согласно со одредбите од членот 11 на овој пра-
вилник. 

Член 13 
Контролата на пресметувањето, уплатувањето и 

наменската употреба на средствата од данокот на 
промет на надоместоците за фискултурни приредби 
ја врши органот на околискиот народен одбор над-
лежен за работите на физичката култура на по-
драчјето на кое се наоѓа фискултурната организа-
ција. На територијата на Народна Република Црна 
Гора контролата ја врши органот на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на физичката 
култура. 

- Фискултурните организации односно приреду-
вачите на фискултурни приредби се должни да им 
овозможат на органите од претходниот став кон-
трола на пресметувањето, уплатувањето и употре-
бата на средствата од данокот на промет. 

Приредувачот на фискултурна приредба им 
обезбедува на овластените контролни органи бе-
сплатен пристап на објектот или теренот определен 
за гледачите. 

Член 14 
На бесплатните влезни билети што ги издаваат 

општествените организации врз основа на правил-
ниците за бесплатни влезни билети пропишани од 
сојузните органи на фискултурната организација 
во вид на посебни легитимации, не се плаќа данок 
на промет. 

Член 15 
Непотрошените средства од данокот на про-

мет на надоместоците за фискултурните приредби 
од поранешните години органите надлежни' според 
досегашните прописи за располагање со овие сред-
ства се должни да ги употребат исклучиво за це-
лите пропишани со овој правилник. 

Член 16 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат одредбите од Правилникот за 
финансирање на фискултурните организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) што се однесуваат 
на издвојувањето на данокот на промет на надоме-
стоците за фискултурни приредби и на располага-
њето со средствата од тој данок. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 22 јануари 1958 година, кога е вле-
зена во сила уредбата врз основа на која е-донесен 
овој правилник. 

Бр. 04—74/3 
11 април 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за физичка култура, 
Славко Комар, е. р. 
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369. 
Врз основа на чл. 397 и 398 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Управниот одбор на Државниот осигурите-
лен завод, со потврда од Сојузниот извршен совет, 
пропишува & 

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

НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛНИ ЗАВОД 
I. Општи * одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат звањата и 

платите на службениците што во Државниот оси-
рурителен завод (во натамошниот текст: Заводот) 
работат на работите на осигурување. 

Звањата и платите на другите службеници и 
платите на техничкиот персонал што работат во 
Заводот, "?е определуваат во с£ според одредбите од 
Законот за јавните службеници и според прописите 
донесени врз основа на него. 

Член 2 
Службениците што работат на работите на оси-

гурување се: 
1) стручни службеници на осигурувањето; 
2) застапници на осигурувањето. 

Член 3 
Одредбите од Законот за јавните службеници 

се применуваат и на застапниците на осигурување-
то, ако со овој правилник не е определено поинаку 
(член 398 од Законот за јавните службеници). 

П. Стручни службеници на осигурувањето 

Член 4 
Стручни службеници на осигурувањето се оние 

службеници што во Заводот работат на стручните 
работи на осигурување. 

Член 5 
На стручните службеници на осигурувањето им 

се определуваат звањата, и тоа: 
1) во четврта група — помошен службеник на 

осигурувањето; 
2) во трета група — службеник на осигуру-

вањето; 
3) во втора група -т- службеник на осигурува-

њето и виши службеник 
на осигурувањето; 

4) во прва група — службеник на осигурува-
њето, виши службеник 
на осигурувањето, совет-
ник и виши советник. 

Член 6 
Звањата на службениците од претходниот член 

се распоредуваат во следните платни разреди: 
Звања Платен разред 

1) Помошен службеник на осигуру-
вањето — — — — — — — XIX — XII 

2) службеник на осигурувањето од 
трета група — — — — — — XV — VIII 

3) службеник на осигурувањето од 
втора група — — — — — — XIII — х 

4) виши службеник на осигурување-
— VI то од втора група — — — — IX — VI 

5) службеник на осигурувањето од 
прва група — — — — — — XI — IX 

6) виши службеник на осигурува-
њето од прва група — — — — VIII — V 

7) советник — — — — —; — — IV — III 
8) виши советник — — — — — Н2 — Ill 

Службениците во звањето помошен службеник 
ћа осигурувањето што имаат два класа соодветно 
Средно училиште се распоредуваат од XVIII пла-
тен разред. 

Член 7 
Основна плата според положајот им припаѓа 

на службениците на положајот директор на фили-
јала. 

Положаите на директори на филијала се ра-
споредуваат од X до VII платен разред, а во осо-
бено развиени филијали — до VI платен разред. 

Распоредот на положаите во платни разреди во 
границите од претходниот став го врши Управниот 
одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа. 

Член 8 
Положај ните плати се определуваат според зна-

чењето на положајот односно работното место. 
Положајната плата на генералниот директор 

изнесува до 40.800 динари. 
Положајната плата на заменик на генералниот 

директор изнесува до 33.600 динари. 
Положајната плата на главните директори на 

дирекциите за народните републики изнесува до 
30.200 динари. 

Положајната плата на директорите на фили-
јали изнесува до 19.600 динари, а во особено разви-
ени филијали, во смисла на претходниот член, нај-
многу до 21.500 динари. 

Височината на положајните плати за другите 
положаи и работни места ја утврдува Управниот 
одбор на Заводот во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа. 

Височината на положајната плата на генерал-
ниот директор, до износот од ставот 2 на овој член, 
ја определува Управниот одбор на Заводот. 

III. Застапници на осигурувањето 
Член 9 

Застапниците на осигурувањето (во натамошни-
от текст застапникот) се службеници кои не се ра-
споредуваат во звања и платни разреди, а работат 
на склучување на договори за осигурување и за 
наплата на премии врз основа на писмено овласту-
вање, во смисла на упатствата што ги донесува 
Управниот одбор на Заводот. 

Покрај работите од претходниот став, застапни-
ците вршат на терен и други работи што се во врс-
ка со нивната работа на склучување договори за 
осигурување и со наплатата на премии. 

Стручните, службеници на осигурувањето што 
работат на склучување договори за осигурување 
и на наплата на премии кај државните органи и 
установи, во општоопштествениот сектор на стопан-
ството и во другите општествени области не се сме-
таат како застапници. 

Член 10 
За застапник може да биде назначено лице 

што ги исполнува општите услови од Законот за 
јавните службеници за стапување во служба со 
тоа што како стручна спрема на овие лица се под-
разбира нивната способност за вршење застапнички 
работи здобиена на припремен стаж и проверена 
на стрл^чен испит. 

Член 11 
Застапник се назначува, по правило, во градови 

•и во економски развиени подрачја, а мора да има 
домицил во реонот на своето застапништво, одно-
сно на подрачјето на градот. 

Член 12 
Работното време на застапниците се усогласува 

со работното време на јавните службеници со утвр-
дување на работните задачи. 

Член 13 
За секој застапник што стапува во служба на 

Заводот се донесува решение за назначување. 

Член 14 
Лицата што првпат се примаат во служба ф 

вршење застапнички работи, се примаат на под* 
готвителен стаж. 



Страна 500 — Број 19 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ у Среда, 14 мај 1953 

Подготвителниот стаж трае до шест месеци. 
За време на подготвителниот стаж застапникот 

се наоѓа на стручна и практична обука, на крајот 
од која полага стручен испит. 

Програмата на обуката се утврдува со прописи-
те од членот 33 на овој правилник. 

Член 15 
За време на подготвителниот стаж на застап-

ник, напоредно со неговото оспособување за вр-
шење застапнички работи по одделни гранки од 
осигурувањето, може да му се издаде привремено 
овластување за работа. 

Член 16 
По положениот стручен испит на застапникот 

му се издава постојано овластување за вршење за-
стапнички работи. 

Член 17 
На застапник кој до истекот на шест месеци 

подготвителен стаж не ќе го положи стручниот 
испит, му престанува службата. 

Ако за време на подготвителниот стаж на прак-
тична обука се утврди дека застапникот нема свој-
ства што го прават подобен за вршење застапнички 
работи, може да му се откаже службата со отка-
зен срок од 15 дена. И застапникот може во те-
кот на подготвителниот стаж да ја откаже слу-
жбата со ист отказен срок. 

Член 18 
За време на подготвителниот стаж застапникот 

прима плата во височина на платата на почетниот 
платен разред која според Законот за јавните слу-
жбеници му припаѓа на службеник од соодветната 
стручна спрема (минимална плата). 

Застапник што нема осумгодишно или на него 
рамно училиште, за време на подготвителниот стаж 
како минимална плата ја прима почетната плата 
на помошен службеник. 

Член 19 
По завршетокот на подготвителниот стаж на за-

стапник му припаѓа, покрај минималната плата од 
претходниот член, и плата според ефектот на ра-
ботата. 

Во застапништвата е ) особено развиени работи 
на осигурување може со застапник да се договори 
плата исклучиво според ефектот на работата. 

Член 20 
Платата според ефектот на работата се утврдува 

според провизиските норми, кои можат да бидат: 
1) во определен процент од износот на преми-

јата на склучените и наплатените осигурувања; 
2) во определен процент од износот на осигуре-

ните суми; 
3) во определен износ за секој склучен договор 

за осигурување; 
4) во определен износ за секој осигурен објект 

за кој е платена премија. 
Ако на застапник му се исплатува минимална 

плата, провизиските норми можат да изнесуваат 
најмногу 50% од провизиските норми на застапни-
ците што се наградуваат исклучиво според ефектот 
на работата. 

Провизисхите норми според првиот став за 
одделни гранки односно групи на осигурувањето и 
за одделни стопански сектори, како и условите на 
плаќањето, ги утврдува Управниот одбор на Заводот. 

Член 21 
• Платата според ефектот на работата се опреде-

лува за секој застапник поединечно со договор, во 
границите на процентите односно износите утврдени 
според членот 20 на овој правилник, а според ја-
чината на постојниот портфељ, стопанската сила на 

^застапничкиот реон и другите услови на работата 
(теренски прилики, сообраќајни врски, густина на 
населението и слично). Со овој договор се утврду-
ваат конкретните задачи и наградите од членот 23 
на овој правилник. Договорот се обновува на поче-
токот на секоја деловна година. 

Ако не се постигне согласност меѓу директорот 
на филијалата и застапникот во поглед на содр-
жината на договорот, застапникот има право на 
приговор до дирекцијата за народната репз^блика. 
Одлуката на дирекцијата е конечна. 

Член 22 
Минималната плата се исплатува месечно на-

назад. 
Платата според ефектот на работата се пресме-

тува месечно и се исплатува за изминатиот месец 
најдоцна до десеттиот ден на наредниот месец. 

Застапникот има право на жалба против'пре-
сметката на платата до главниот директор на ди-
рекцијата за народната република во срок од 8 
дена од денот на приемот на пресметката. 

Член 23 
Застапниците можат да добиваат награди за 

прирастот на работите или за извршувањето на 
планот на наплатата на премиите, како и за негу-
вањето на портфељот на осигурувањето на животот 
по пат на уредно наплатување на премиите. 

Процентот на наградите и поблиските услови за 
исплата ги утврдува Управниот одбор на Заводот. 

Член 24 
Платата која според законот им припаѓа на слу-

жбениците за време на годишен одмор и воена ве-
жба, како и при заминување на отслужување на 
кадровски срок, му се пресметува на застапникот 
врз основа на просекот на неговите вкупни примања 
за време на изминатите шест месеци. 

Член 25 
Застапник може по своја согласност да биде 

назначен за службеник со звање според својата 
стручна спрема. 

Времето поминато на работите на застапник се 
признава во целост, за напредување во случај на 
назначување според претходниот став, освен на 
застапниците што се назначуваат во звањата од 
прва и втора група. 

Застапник што ќе стане телесно -неспособен за 
вршење застапнички работи, а нема стручна спрема 
ни за звање од четврта група, може да се назначи 
во звањето помошен службеник на осигурувањето 
под условите предвидени во прописите за стручната 
спрема на службениците на Заводот. 

Член 26 
На застапник платен исклучиво според ефектот 

на работата кој во текот на шест месеци еднопо-
друго не ќе оствари плата во височина на својата 
минимална плата, му се откажува службата со 
отказниот срок од 15 дена, освен ако се утврди дека 
поради објективни пречки не можел да оствари 
минимален ефект на работата, 

На застапник со минимална плата и со плата 
според ефектот на работата кој во текот на три 
месеци едноподруго не ќе оствари плата според 
ефектот на работата во износ од 50% од својата 
минимална плата, му се откажува службата со отка-
зен срок од 15 дена, освен ако се утврди дека по-
ради објективни пречки не можел да оствари 
минимален ефект на работата. 

Во времето од претходните ставови не се смета 
отсуствувањето од должност поради болест, воена 
вежба, суспензија и годишен одмор. 

Член 27 
Основот за пресметување на паричните казни 

за дисциплински неуредност и дисциплински пре-
стапи на..застапниците го сочинува нивната вкупна 
плата што им се исплатува во времето на извршу-
вањето на казната. 

Ако застапникот платен исклучиво според ефек-
тот на работата за време на извршувањето на па-
ричната казна не остварува плата според ефектот 
на работата во височина на соодветната минимал-
на плата, паричната казна ќе му се пресметува од 
минималната плата, ако не настапи случајот во кој 
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според членот 26 од ОВОЈ правилник му се откажува 
службата. 

За време на оддалечување од должност на за-
стапник му се исплатува една третина, а ако има 
фамилија на издршка — една половина од платата 
пресметана врз основа на просечната плата што 
ја остварил во текот на шест месеци непосредно 
пред оддалечување™ од должноста. 

На застапник на кој му е откажана службата 
и кој е разрешен од должноста пред истекот на от-
казниот срок, му се исплатува за времето до исте-
кот на отказниот срок само сразмерниот дел од со-
одветната минимална плата. 

IV. Повереници на осигурувањето 
Член 28 

Поверениците на осигурувањето се лица што 
работат на склучување на договори за осигурување 
и на наплата на премии во вид на споредно зани-
мање или од случај до случај и со кои не е заснован 
службенички однос. Тие немаат својство на службе-
ник, туку нивниот однос спрема Заводот се регулира 
во потполност со посебен договор кој има карактер 
на специјален договор за услуги. 

Поверениците на осигурувањето примаат надо-
месток за својата работа исклучиво според ефектот 
на работата, а во границите на провизиските норми 
што ќе ги утврди Управниот одбор на Заводот во 
смисла на членот 20 од овој правилник. 

1 
V. Заеднички одредби 

Член 29 
За поттикнување на развојот и за унапредување 

на осигурувањето, за зголемување на продуктивно-
ста на трудот, за намалување на трошоците и за 
вонредна работа стручните службеници на осигуру-
вањето добиваат годишни награди од средставата 
за наградување што се формираат од вишокот на 
приходите над расходите. 

Наградите можат да се исплатуваат тримесечно 
во вид на аконтации, според оспорените средства 
во изминатото тримесечје. 

Поблиски прописи за расподелбата на наградите 
донесува Управниот одбор на Заводот во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

Член 30 
Управниот одбор на Заводот во согласност со 

сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, а во рамките на прописите донесени 
врз основа на членот 69 од Законот за јавните слу-
жбеници, определува во кои случаи на службени-
ците од Заводот ќе им се даваат надоместоци за 
прекувремена работа. 

Член 31 
Управниот одбор на Заводот ги пропишува на-

челата за систематизација и ги определува органите 
што ќе бидат надлежни за утврдување на систе-
матизацијата во одделни организациони единици. 

Член 32 
Решенија за назначување и за други службе-

нички односи на службениците на Заводот донесу-
ваат: во Генералната дирекција генералниот дирек-
тор, во дирекцијата за народната република глав-
ниот директор, а во филијалите директорот на 
филијала само за застапниците на осигурувањето 
со нижа и средна стручна спрема, а за другите 
службеници — главниот директор. 

Генералниот директор и главниот директор на 
дирекција за народна република можат делумично 
или во целост да ги пренесат своите права од прет-
ходниот став врз своите заменици. Главниот дирек-
тор може своите права од претходниот став во однос 
на службениците од четврта и трета група, на по-
мошните службеници и техничкиот персонал во 
филијалите да ги пренесе врз директорите на фи-
лијали. 

Решенијата за назначување на генералниот ди-
ректор и на неговите заменици ги донесува Сојузниот 
извршен совет. 

Решенијата за назначување на главните дирек-
тори за народните републики и на нивните заменици 
ги донесува Управниот одбор на Заводот во согла-
сност со републичкиот извршен совет, 

Решенијата за назначување на директори на 
филијали и на нивни заменици ги донесува глав-
ниот директор на дирекција за народна република. 

Член 33 
Прописите за стручната спрема и за стручните 

испити на службениците на Заводот ги донесува 
Управниот одбор на Заводот во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. 

Член 34 
За службениците на Заводот се формираат по-

себни дисциплински сз^дови, и тоа: 
1) дисциплински суд од прв степен при дирек-

циите за народните републики — за службениците 
од дирекцијата и филијалите; 

2) дисциплински суд при Генералната дирекција 
— кој решава во прв степен по дисциплинските пре-
стапи на службениците од Генералната дирекција, 
а во втор степен по жалбите против пресудите и 
решенијата на првостепените дисциплински судови 
при дирекциите за народните републики. 

По жалбите против првостепените пресуди на 
дисциплинскиот суд при Генералната дирекција 
решава Сојузниот виши дисциплински суд. 

Член 35 
Претседателот и еден член од дисциплинскиот 

суд како и нивните заменици, ги именува и ги 
разрешува Управниот одбор на Заводот. 

Вториот член на дисциплинскиот суд и неговиот 
заменик го определува соодветната синдикална ор-
ганизација. 

Член 36 
За службениците на Заводот се формира при 

Генералната дирекција комисија за откази, која е 
составена од три члена. 

Два члена на комисијата и нивните заменици 
именува Управниот одбор на Заводот, а третиот и 
неговиот заменик го делегира соодветниот срган на 
Сојузот на синдикатите. 

Комисијата за откази постапува според одред-
бите што важат за комисиите за службенички 
работи кога решаваат за отказите. 

# VI. Преодни одредби 
Член 37 

Службениците на Заводот се преведуваат во 
звањата и платните разреди согласно со одредбите 
што важат за службениците на банките (член 424 
став 2 од Законот за јавните службеници). 

Член 38 
На застапниците што на денот на влегувањето 

во сила на овој правилник се затекнале во звање 
и платен разред, се применуваат одредбите од овој 
правилник. 

Во случај на назначување според членот 25 
став 3 од овој правилник, на овие застапници им се 
признава звањето што го имале до неговото влегу-
вање во сила, а платниот разред им се определува 
според платниот разред во кој биле и според годи-
ните на службата што ги имале како застапници 
и по 1 јануари 1958 година. 

Додека Управниот одбор на Заводот не ги утврди 
провизиските норми во смисла на членот 20 и до-
дека врз основа на така утврдените провизиски 
норми не се склучат нови договори во смисла на 
членот 21 од овој правилник, застапниците примаат 
плата исклучиво според ефектот на работата, врз 
основа на договорите склучени за 1958 година. 
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Член 39 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

VI/2 бр. 524/57 
29 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Управниот одбор 

на Државниот осигурителен завод, 
др Маријан Дермастија, е. р. 

370. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 16/58), прет-
ставниците на Сојузот на трговските комори на Ју-
гославија, на Сојузната надворешнотрговска комо-
ра, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на Југосла-
вија и на Главниот задружен сојуз на Југославија-
постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И 

МЕСНАТИ СВИЊИ 
I. Претставниците на Сојузот на трговските ко-

мори на Југославија, на Сојузната надворешнотр-
гозска комора, на Сојузната индустриска комора, 
на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија и на Главниот задружен сојуз на 
Југославија на состанокот одржан на 29 април 1958 
година во Сојузот на трговските комори на Југо-
славија се здоговорија највисоките цени во кои 
стопанските организации што се занимаваат со 
промет и преработка на дебели и меснати свињи 
можат да ги купуваат дебелите и месиатпте свињи 
од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од 
селскостопанските производител««* организации да 
бидат, и тоа: 

Цена 
Видови на свињи динар;! 

1) Бели меснати свињи (голем и среден 
јоркшир, германска племенита и опле-
тменета, мелези добиени со нивното ме-
ѓусебно вкрстување, како и мелези до-
биени со вкрстување на тие раси со бели 
домашни раси и потомци од вкрстува-
њето на првата генерација во бела боја 
со корнвал, фајферица и беркшир, со 
сланина на грбот која не смее да биде 
подебела од 4 см), и тоа: 
а) I класа, во тежина од 90—110 кг по 

парче — — — — — — — — до 220 
б) II класа, во тежина од 110—130 кг по 

парч? — — — — до 210 
2) Црни меснати свињи (беркшир, корнвал, 

мелези добиени со нивното меѓусебно . 
вкрстување, како и мелези добиени со 
вкрстување на овие свињи со црна сла-
вонска и со домашна свиња од расата 
моравка, со сланина на грбот која не 
смее да биде подебела од 4 см), и тоа: 
а) I класа, во тежина од 90—ИО кг по 

парче — — — — — — — до 210 
б) И ктгаса, во тежина од 110—130 кг по 

парче — — — до 200 
3) Домашни местзи згодни свињи, и тоа: 

а) I класа, во тежина над 130 кг по 
парче — — — — — — — — до 195 

б) II класа, во тежина од 105—130 кг по 
парче — — — — — — — — до 185 

в) III класа, во тежина од 90—105 кг по 
парче — — — — до 170 

4) Другите свињи, што не им одговараат 
на условите од видовите наведени под 
1, 2 и 3 можат да се плаќаат — — — до 165^ 

Цената се подразбира за 1 кг жива мера фран-
ко натоварено во вагон односно во друго превозно 
средство, намалена за 2% на име кало поради на-
хрането^ . 

II. Овој договор е задолжителен врз основа 
на членот 75к за сите стопански организации од 
членот 75и став 1 од Уредбата за трговската деј-
ност и трговските претпријатија и дуќани. 

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

Бр. 03-2104/1 
30 април 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските 
комори на Југославија 

Генерален секретар, ( 
Ристо Бакалски, е. р. ' 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за данокот на доход, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 
Во членот 5 во ставот 2 од точката 4 наместо 

зборот: „зголемувањето" треба да стои: „враќањето". 
Во членот 7 во петтиот ред оздола наместо збо-

рот: „стопански" треба да стои: „приватни". 
Од Сојузниот извршен совет, Белград, 29 април 

1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за одобру-
вање на заемите за обртни средства на стопанските 
организации, објавена во („Службен лист на ФНРЈ44 

бр. 15/58), се потпаднале долу наведените грешки, 
та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАЕМИТЕ 

ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 9 во третиот ред наместо зборот: 
„кредит" треба да стоиf „заеми", во петтиот ред на-
место зборот: „кредитите" треба да стои: „заемите", 
а во шестиот ред наместо зборот: „кредити" треба 
да стои: „заеми". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 28 април 
1958 година; 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за пре-
работка на грозје и вино, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/58, се поткраднале долу наве-
дените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕРАБОТКА НА 

ГРОЗЈЕ И ВИНО 

Во членот 12 став 1 точка 3 наместо зборот! 
„виното" треба да стои: „вода". 

Во образецот кој е составен дел од правилни-
кот, на крајот наместо: „(финансиски инспектору* 
треба да стои: „(винарски инспектор)". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
За селско стопанство и шумарство, Белград, 25 април 
1958 година, 
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Но извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за пре-
сметување на тарифните ставови на договорените 
плати на работниците на стопанските и општестве-
ните организации, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр". 12/58, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ И НА ДОГОВОРЕНИТЕ 
ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во точката 9 во таблицата а) надоместоци за 

работа и хонорари во месечен износ, во колоната 1 
во четвртиот ред место бројот „51.660" треба да стои 
број „51.060". 

Во насловот на таблицата А на крајот од упат-
ството, треба да се изостават зборовите: „органи-
зации и на задружните", а во насловот на табли-
цата Б на крајот од упатството, треба да се изоста-
ват зборовите: „организации и во задружните". Во 
истата таблицата Б во поднасловот а) наместо: „а) 
за тарифните ставови определени во месечни изно-
си" треба да стои: „а) надоместоци за работа и хо-
норари во месечен износ", а во поднасловот б) на-
место: ,,б) за тарифните ставови определени по 
час", треба да стои: ,,б) надоместоци за работа и 
хонорари во износ по час". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, Белград, 8 април 1958 година. 

По извршеното сравнување со > изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за про-
гласување на подрачјата заразени од опасни ра-
стениски болести и штетници, објавен во „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/58, се потпаднале долу на-
ведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОД-
РАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ ОД ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ 

БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 
1. Во одделот I точка 2 став 1 под в) во девет-

тиот ред озгора на стр. 320 место зборот: „Гостио-
ница" треба да стои: „Годиница". 

Во ставот 2 под б) во последниот ред место 
зборот; „Матуље" треба да стои: „Ратуље". 

Во ставот 3 под б) во петнаесетиот ред оздола 
место зборот: „Каштел", треба да стои: „Кашељ". 

Во ставот 5 во третиот ред озгора место зборот: 
„(Сарај)" треба да стои: „(местото Сарај)". 

2. Во одделот I точка 4 став 1 под б) во шестиот 
ред озгора по зборовите: „(место Крагујевац" треба 
да се стави извоставената заграда. 

3. Во одделот I точка 7 став 1 во третиот ред 
оздола место зборот: „Лаоле" треба да стои: „Велико 
Лаоле". 

4. Во одделот I точка 9 став 1 под в) во третиот 
. ред озгора место зборот: „место" треба да стои: 

„местата", а во деветтиот ред оздола место зборот: 
„Вуковче" треба да стои: „Буковче". 

Во ставот 2 под б) во последниот ред по зборот: 
„Неделните" се брише зборот: „и" и се става за-
пирка, а по зборот: „Прелог" се додаваат испуште-
ните зборови: „и Чаковец". 

5. Во одделот I точка 10 став 2 под а) во вториот 
ред оздола место зборот: „Кула" треба да стои: 
„Пула". 

Во ставот 4 под б) во петтиот ред оздола по 
зборот: „Будимлиќ" треба да се стави изоставената 
запирка. 

6. Во одделот I точка 16 став 1 под б) во петтиот 
ред оздола по зборот: „Кремна" треба да се стави 
изоставената запирка. 

Во ставот 5 во третиот ред озгора место зборот: 
„Бубавач" треба да стои: „Губавач", во ч е т в р т и о т 

ред место зборот: „Мед аку си" треба да стои: „Не-
дакуси", во петтиот ред место зборот: „Припчиќ4 

треба да стои: „Припчиќи", во седмиот ред место 
зборот: „Буле" треба да стои:. „Буче", во осмиот ред 
место зборот: „Лушац" треба да стои: „Лужац", а 
меѓу зборовите: „Лозна" и „Лужац" треба да ' се 
стави изоставениот збор: „Луѓе,", во десеттиот ред 
место зборот: „Пешча" треба да стои: „Пешца", а 
по зборот: „Трпези" треба да се брише зборот: „и" 
и се става запирка, а по зборот: „Туцање" се ставаат 
изоставените зборови: „и Хареме", и во претпослед-
ниот ред место зборот: „Бач" треба да стои: „Бак". 

7. Во одделот I точка 18 став 1 во седмиот ред 
озгора место зборот: „Драље" треба да стои: „Дреље". 

8. Во одделот I точка 19 став 2 во третиот ред 
озгора место зборот: „Дрешница" треба да стои: 
„Дрежница". 

Од Сојузната управа за заштита на растенијата, 
Белград, 26 април 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката^^ з ^ опреде-
лување на синдикалните органи што ги^разгледуваат 
тарифните правилници на стопанските организации, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58, се 
потпаднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СИНДИ-
КАЛНИТЕ ОРГАНИ ШТО ГИ РАЗГЛЕДУВААТ 
ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Во точката 4 треба по отворената заграда а пред 
зборот: „за", да се стави изоставениот збор: „освен". 

Од Централниот совет на Сојузот на синдикат 
тите на Југославија, Белград, 28 април 1958 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНО- . 

МОШЕН АМБАСАДОР НА ФНР;^ ВО ФИНСКА 

I 
Се назначува * 
Мирко Срделиќ, досегашен извонреден и опол-

номошен министер на ФНРЈ во Финска, за извон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Финска. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 9 
29 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. p. ^ 



С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј Среда, 14 ма ј 1958 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе,, 
во бројот 8 од 15 март 1958 година објавува: 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работнички совети на сто-
панските претпријатија; 

Одлука за определување срокот за распишува-
ње редовни избори за работнички совети на прет-
пријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и те-
лефонскиот сообраќај; 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за формата, големината и содржината на шумски-
те жигови; 

Решение за' оснивање испитни комисии за 
стручни испити за зисококвалификузани работни-
ци од индустријата, градежништвото, рударството 
и транспортот, кои со стручната спрема се здобиле 
преку практична работа во претпријатието; 

Решение за оснивање испитна комисија за 
стручни испити за занаетчиски мајстори; 

Решение за одобрувањето, оснивањето и рабо-
тата на Друштвото на шумарско-техничкиот помо-
шен персонал на Н Р Црна Гора. 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије* 
во бројот 16 од 19 април 1958 година објавува: 

Упатство за поблиските технички и стручни 
услови за внатрешна организација на здравствените 
станици во стопанските организации и за условите 
за основување и начинот на работата на стациона-
рите при овие станици; 

Решение за дополнение на Решението за опре-
дела* вање( на стручните надзорници за преглед на 
стручната работа на здравствените установи во 
195-8 годино; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на црквата во Ритишево камо споменик на култу-
рата; 

Исправка на Правилникот за полагање завршен 
испит во мајсторско училиште. 

352. 

»553. 

354. 

355. 

356. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за избирањето и отповикувањето 
на членовите на органите на самоупра-
вувањето на заводите за социјално оси-
гурување — — — — — — — — 485 
Одлука за подигање на Пратеништвото 
на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија во Чиле на степен на амбасада 489 

/Наредба за примена на Уредбата за упо-
треба на средствата за инвестиции во 
1958 година — — — — — — 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
затезните интереси — — — — — — 
Наредба за договарањето на цените по 
кои стопанските организации ќе купуваат 
селскостопански производи од задружни-
те и селскостопанските производителски 
организации 

489 

493 

493 

Страна 
357. Наредба за определување на трговските 

претпријатија што без посебно одобре-
ние можат да се занимаваат со промет на 
селскостопански производи на големо — 

358. Наредба за договарање за цените по кои 
земјоделските задруги ќе ги купуваат 
селскостопанските производи од индиви-
дуалните производители — — — — 

359. Наредба за определување на условите за 
купување и продажба на селскостопански 
производи на пазари — — — — — 

860. Наредба за определување на условите под 
кои одделни големи потрошувачи можат 
да купуваат селскостопански производи од 
индивидуалните* производители и надвор 
од пазарите — — — — — — — 

861. Наредба за купувањето на селскостопан-
ски производи за потребите на членовите 
на земјоделските задруги и деловните со-
јузи и за потребите на преработката во 
тие организации — — — — — — 

362. Наредба за -измени и дополненија на Н а -
редбата за купување на некои производи 
преку собирани и откупувачи — — — 

363. Наредба за определување на условите под 
кои може да се договара производство и 
испораката на индустриски растенија — 

364. Наредба за дополнение на Наредбата за 
начинот на расподелба на контингентите 
за извоз на определени производи на сто-
чарството — — — — — — — — 

365. Наредба за измена на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување -на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени производи и- услуги — — 

366. Упатство за примена на Одлуката за до-
делување средства од стопанските резер-
ви на федерацијата за давање регрес при 
купување на ДДТ за отклонување на ма -
ларијата и пегавецот — — — — — 

367. Упатство за начинот на пресметување на 
највисоките продажни цени на триците и 
уродицата — — — — —: — — — 

368. Правилник за наплата, контрола и намен-
ска употреба на данокот на промет на на -
доместоците за фискултурни приредби — 

(369. Правилник за Звањата и платите на слу-
жбениците на Државниот осигурителен 
завод — — — — — — — — — 

370. Договор за највисоките цени за дебели и 
меснати свињи — — — — — — — 502 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за данокот на доход — 502 

Исправка на Одлуката за одобрување на за -
емите за обртни средства на стопанските 
организации — — — — — — — 

Исправка на Правилникот за преработка на 
грозје и вино — — — — — — — 

Исправка на Упатството за пресметување на 
тарифните ставови и на договорените 
плати на работниците на стопанските и 
општествените организации — — — — 

Исправка на Наредбата за прогласување на 
подрачјата раразени од опасни растени-
ски болести и штетници — — — — 

Исправка на Одлуката за определување на 
синдикалните органи што ги разгледу-
ваат тарифните правилници на стопан-
ските организации — — — — — — 

495 

495 

496 

496 

497 

497 

497 

499 

502 

502 

503 
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