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206. 
Врз основа на ставот 1 одделот 4 главата ХУПа 

на Сојузниот општествен план за 1957 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Платите на работниците на стопанските орга-

низации се утврдуваат врз основа на тарифата што 
се пропишува со тарифниот правилник. 

Платата на работникот зависи од неговиот ус-
пех во работата и од успехот на работењето на сто-
панската организација. 

Член 2 
,Тарифниот правилник го донесува стопанската 

организација во спогодба со народниот одбор на оп-
штината и со синдикалната организација. 

Член 3 
Во тарифниот правилник платите на работни-

ците се определуваат по работните места (работите) 
за единица работно време (тарифен став). 

Како основ за утврдување на тарифниот став 
служат особено стручната, спрема потребна за вр-
шење работите на работните места, условите на 
работата на работното место и одговорноста за во-
дење на работите. 

Сојузниот извршен совет може да пропише сто-
панските организации при утврдувањето на та-
рифните ставови задолжително да применуваат 
определен -метод за проценка на работните места 
(работите). " 

Член 4 
Општото ниво на тарифните ставови во стопан-

ските организации што вршат расподелба на вкуп-
ниот приход со утврдување на добивката, се опре-
делува со Сојузниот општествен план. 

Во овие стопански организации тарифните ста-
вови можат да бидат утврдени само во границите 
на така определеното НИЕО на тарифните ставови. 

Член 5 
Платата на работникот се утврдува врз основа 

на времето поминато на работа или врз основа на 
работниот ефект постигнат во определено работно 
време. 

На сите работни места и работи каде работниот 
ефект може да се мери стопанската организација 
е должна да пропише кој ефект работникот е дол-
жен да изврши во определена единица време 
(норма). 

Стопанската организација може да утврди ра-
ботникот да добие плата за определен работен 
ефект или за определена количина производи, во-
дејќи сметка тој ефект да може да се постигне 
во времето што И одговара на платата според та-
рифниот став (акорден став). 

Нормите и гкорднлте ставови се утврдуваат со 
правилниците за нормите. 

На стопанските организации со паушална пре-
сметка не се однесува обврската од ставот 2, 

Член 6 
Наградувањето за посебни резултати во рабо^ 

тата, со кои работникот придонесува за успехот на' 
работењето на стопанската организација, се врши 
па пат на премии. 

Стопанската организација е должна да воведе 
Дфемии како една од формите на платите на ра-
ботниците. 
" ^ П р е м и и т е се утврдуваат врз основа на правила 
никот за премиите. 

Правилникот за премиите го донесува стопан^ 
ската организација. 

Член 7 
За извршена работа работникот има право на 

оној износ на платата што за определен ефект од-
носно време на работа му припаѓа според тарифниот? 
правилник, според правилникот за нормите и пра-ч 
вилникот за премиите. 

Ако остварениот доход не е достаточен да с0 
исплатат полните износи на клатите заЛѕзвршенатаЈ 
работа, платите на работниците се Намалуваат!! 
сразмерно со остварениот доход. 

' Член 8 
На стопанските организации што во прејсметковч 

ниот период не ќе остварат средства за исплата наѓ 
платите во височината определена со оваа уредба, 
а немаат средства ниту во резервниот платен фонд 
ниту во резервниот фонд, тие средства им се обе-
збедуваат на товар на народниот одбор на општи^ 
ната. 

Член 9 
Стопанската организација има единствен та-

рифен правилник. 
Стопанските организации што во свој состав 

имаат погони и деловни единици, за целата стопан-
ска организација донесуваат единствен тарифен 
правилник, во кој погонските и деловните единици 
се искажуваат посебно. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција може да одлучи погон со самостојна пресметка, 
што има свои органи на работничко управување, да 
има посебен тарифен правилник. 

Народниот одбор на општината може да опре-
дели одделни стопански организации со паушална1 

пресметка да не се должни да донесуваат тарифен 
прав,илеик, но и во тој случај тие се должни пи-ц 
смено да ги утврдат внатрешните односи во распо-
делбата на делот од остварениот доход што го од^ 
војуваат за плати. 

Член 10 
Стопанските организации што вршат расподелба 

на вкупниот приход со утврдување на доходот, од 
личниот доход на работниците го плаќаат придоне-
сот за буџетите Од личниот доход според посебни 
прописи. 

Во стопанските организации од претходниот, 
став како лични доходи на работниците се под-
разбираат платите на работниците со придонесот за 
социјално осигурување, со придонесот за станбена 
изградба и со придонесот за буџетите од личниот 
доход. 

Член 11 
Како робитници во смисла на оваа уредба се 

подразбираат сите лица што се во работен однос со 
стопанската организација. 
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II. Донесувана на тарифниот правилник 
; Член 12 

Предлог на тарифен правилник составува управ-
ниот одбор на стопанската организација и им го 
поднесува на работничкиот совет на стопанската 
организација, на народниот одбор на општината и 
на синдикалната организација. 

Член 13 
Управниот одбор на стопанската организација 

е должен нацртот на тарифен правилник да му го 
стави на работниот колектив на забелешки нај-
доцна на 15 дена пред да им го поднесе предлогот 
на тарифен правилник на претресување на работ-
ничкиот совет на стопанската организација, на на-
родниот одбор на општината и на синдикалната ор-
ганизација. 

Управниот одбор на стопанската организација 
е должен забелешките што на нацртот на тарифен 
правилник ќе ги стават одделни работници да ги 
изнесе пред работничкиот совет со свое мислење. 

Член 14 
Кон тарифниот правилник управниот одбор на 

стопанската организација е должен, врз основа на 
предлог од директорот, да поднесе посебна доку-
ментација за нивото на тарифните ставови во та-
рифниот правилник. 

Секретаријот за трудот на Сојузниот извршен 
совет може да издаде упатство за податоците што 
треба да ги содржи документацијата. 

Член 15 
Тарифниот правилник влегува во сила кога за 

него ќе се согласат работничкиот совет — од името 
на стопанската организација, народниот одбор на 
општината или комисијата што за таа цел ја име-
нува народниот одбор — од името на народниот 
одбор на општината и органот определен врз осно-
ва на упатството од Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија — од името на син-
дикалната организација. 

Член 16 
Ако за погон на стопанската организација се 

Б О И Ш самостојно пресметување на вкупниот приход, 
народниот одбор на општината на чие подрачје се 
наоѓа погонот на стопанската организација може 
да бара од народниот одбор на чие подрачје е се-
диштето на стопанрката организација, и тој да дава 
согласност ни дел од тарифниот правилник што се 
однесува на погонот. Ако народниот одбор на оп-
штината според седиштето на Стопанската орга-
низација не се сложи со ова барање, одлука за тоа 
дали и народниот одбор на општината според се-
диштето на погонот ќе дава согласност на делот од 
тарифниот правилник што се однесува на погонот, 
донесува народниот одбор на околијата — ако на-
родните одбори на општините се на подрачје на 
иста околија, републичкиот извршен совет — ако 
народните одбори се на подрачје на две околии, од-
носно Сојузниот извршен совет — ако народните 
одбори се на територија од две народни републики. 

При давањето согласност на тарифниот правил-
ник на самостојниот погон на земјоделска задруга, 
народниот одбор на општината е должен да при-
бави мислење од задругата чиј погон е во пра-
шање. 

Член 17 
Ако совет на стопанската органи-

зација, синдикалната организација и народниот од-
бор на општината не се спогодат, за предложениот 
тарифен "правилник, предлогот И се доставува на 
- д л ука на постојаната арбитражна комисија за та-
рифни правилници. 

Член 18 
Постојаната арбитражна комисија за тарифни 

правилници се формира при народниот одбор на 
околијата. 

Постојаната арбитражна комисија решава^ во 
совети од пет членови. 

Народниот одбор на околијата ја утврдува ли-
стата на членовите на постојаната арбитражна ко-
мисија, и тоа од еден или повеќе претставни^ на 

народниот одбор на околијата, од претставник на 
синдикалната организација и од претставник на ко-
мората. 

Синдикалната организација и коморите на по-
четокот на годината предлагаат 1пвои претставници 
за членови на постојаната арбитражна комисија. 

Управниот орган на наводниот одбор на околи-
јата надлежен за прашањата на трудот во секој 
одделен случај именува претседател на арбитра-
жниот совет — меѓу претставниците на народниот 
одбор на околијата и по двајца членови на арби-
тражниот совет — меѓу претставниците на синди-
калната организација и комората од листата што ја, 
утврдил народниот одбор на околијата. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет го пропишува правилникот за работа на по-
стојаните арбитражни комисии за та.рифни пра-
вилници. 

Член 19 
Одлуката на арбитражната комисија е задол-

жителна и е составен дел од тарифниот правилник. 
Тарифниот правилник во тој случај влегува во 

сила со денот кога е донесена одлуката на арби-
тражната комисија. — 

Член 20 
Ако во текот на годината се укаже потреба, 

управниот одбор на стопанската организација што 
врши расподелба на вкупниот приход со утврдување 
на добивката може, со дополнителна потврда од ра-
ботничкиот совет, да установува нови работни ме-
ста и да определува за нив тарифни ставови. Та-
рифните ставови за таквите места ,ЖЗРаат да бедат 
во правилен однос во поглед на височината со та-
рифните ставови од соодветните работни места во 
тарифниот правилник. 

Ако тарифните ставови за новите работни ме-
ста не се во правилен однос со тарифните ставови 
од соодветните работни места во тарифниот правил-
ник, стопанската организација е должна по барање 
од советот на народниот одбор на општината над-
лежен за прашањата на трудот тарифните ставови 
за новите работни места да ги усклади со тарифните 
ставови на постојните работни места. 

Против решението на советот на народниот од-
бор на општината од претходниот став може да му 
се изј.ави жалба на советот саа народниот одбор на 
околијата надлежен за прашањата на трудот во 
срок од 15 дена од денот на доставувањето на ре-
шението. 

Износите на тарифните ставови утврдени по у-
скл адавањето според барањето на советот на на-
родниот одбор на општината надлежен: за праша-
ната на трудот ќе се применуваат од денот на ста-
вадњето на б-арањето за ускладувана. 

Кога ќе го стави барањето за 4 ускладување на 
тарифните ставови во смисла на ставот 2 од овој 
член, советот на народниот одбор на општината 
надлежен за прашаната на трудот го определува 
начинот на утврдување на платите за бавите ра-
ботни места во смисла на членот ЈЅ6 став 1 од оваа 
уредба. 

Член 21 
На предлогот на тарифен правилник на прет-

пријатијата што произведуваат за определени по-
треби на Југословенската народна армија согласност 
дава и Државниот секретаријат за работи на народ- с 
ната одбрана. 

Согласност. на предлогот на тарифен! правилник 
на претпријатијата што за определени потреби на 
Југословенската народна армија произведуваат у-
боен материјал и експлозив, дава посебна комисија, 
што ја определува народниот одбор на општината 
во согласност со Државниот секретаријат за работи 
на народната одбрана. 

Член 22 
Стопанската организација е должна препис од 

тарифниот правилник да му достави на управниот 
срган на народниот одбор на општината надлежен 
за прашаната на трудот во срок од 14 дева од 
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денот на влегувањето во сила на тарифниот пра-
вилник. 

Член 23 
Ако две или повеќе стопански организации се 

соединат во една, стопанската организација наста-
ната со соединувањето донесува нов тарифен пра-
вилник, земајќи ги за основа тарифите правилници 
од стопанските организации од кои настанала. 

Ако една или повеќе стопански организации се 
припојат кон друга стопанска организација, управ-
ниот орган на народниот одбор ка општинат-а над-
лежен за прашањата на трудот ќе донесе решение 
дали за стопанската организација кон која е извр-
шено припојување само ќе се изврши дополнување 
во тарифниот прзадник или ќе се донесе нов тари-
фен правилник. 

Член 24 
Стопанската организација е должна тарифниот 

правилник да го држи на БИДИН И пристапни места 
во сите одделенија и погони и на сите работници 
да им овозможи да ги запознаат неговите одредби. 

III. Содржина на тарифниот правилник 
Член 25 

Тарифниот цравилник содржи особено: 
. 1) тарифни ставови определени по работно ме-

сто, работа ИЈЈИ по некој друг основ, во износи по 
час, ден, недела или месец; 

2) одредби за нормите; 
3) одредби за премиите; 
4) одредби за расподелбата на средствата за 

плати над платите според тарифните ставови или 
според други основи од тарифниот правилник; 

5) одредби за надоместокот на платата за време 
на прекин на работата; 

6) одредби за пресметување и исплатувањето на 
платите и аконтациите на платите; 

7) одредби за посебните издатоци, и тоа во ви-
сочина: 

а) на надоместокот за одвоен живот од фа-
милијата'во случај на преместување или примање 
во работен однос! како и за условите за негова 
исплата; 

б) на дневницата за ' службени патувања и 
селидби во случај на преместување, како и за пра-
вото на таа дневница; 

в) на теренските додатоци и за условите под 
кои можат да се даваат; 

г) на платата за време на платено отсуство; 
д) на наградата на учениците во стопан-

ството; 
^8) одредби за овластувањата на органите.. на 

стопанската организација за донесување решенија 
што се однесуваат ,на регулирањето "на" платите на 
работниците на стопанската организација. 

Стопанската организација може да внесе во 
тарифниот правилник и други одредби што се во 
непосредна врска со4 определувањето на платите 
на работниците. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет може да пропише упатство за методата за 
искажување на тарифните ставови во тарифниот 
правилник. 

Член 26 
Тарифните ставови во тарифниот правилник се 

определуваат за работните места (работите) во еден 
износ или во распон меѓу два износи. Ако тари-
фниот став е определен во распон, тарифниот пра-
вилник мора да содржи критериуми врз основа на 
кои се определува тарифниот став на работникот. 

Ако стопанската организација во тарифниот 
правилник не ги определи критериумите за опре-
делување на тарифните ставови во границите на 
распонот, тарифните ставови на лицата на такво 
работно место не можат да ^идат поголеми од изно-
сите што претставуваат долна граница на раскло-
пите. 

Член 27 
Тарифните ставови во тарифните правилници 

на новооснованите стопански организации можат да 

се движат само во границите на тарифен е с. -и 
за соодветни работни ,места во тарифните правил-
ници на постојните стопански организации од иста 
стопанска гранка односно област на подрачјето на 
околијата. Ако на подрачјето на околијата не по-
стојат стопански организации од иста стопанска 
гранка или област, височината на тарифните ста-
вови на новооснованата стопанска организација ќе 
се определи спрема височината на тарифните ста-
вови во такви стопански организации на терито-
ријата на Југославија 

Одредбите од претходниот став нема да ^е при-
менуваат на тарифните правилници на стопанските 
организации што вршат расподелба на вкупниот 
приход со утврдување за доходот. 

Прописите за постапката за утврдување нивото 
на тарифните ,ставови чо новооснованите стопански 
организации ги донесува Секретари! атот за трудот 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 28 
Тарифниот правилник содржи ос.новни одредби 

За утврдувањето на работниот ефект. 
Во стопанските организации што вршат распо-

делба на вкупниот приход со утврдување на добив-
ката, платата за надминувањето на нормите на ра-
ботата може да се утврдува само во иста сразмера 
со тарифниот став. ба-з оглед на -- ' "^а на 
надминувањето на нормите. 

Член 29 
Во одредбите за премиите во тарифниот пра-

вилник се утврдува процентот во кој се врши одве-
јувањето на средства за фондот за премии и основ-
ните поставки за правилникот за премиите. 

Член 30 
Во одредбите на тарифниот правилник за распо-

делба на средствата за алати чад платите според 
тарифните ставови односно според други основи од 
тарифниот правилник, се утврдуваат основите спо-
ред кои ќе се врши расподелбата на овие средства, 
земјани го како начело успехот постигнат во ра-
ботата. 

Зо тарифниот правилник не може да му се да-
де овластување на ниеден орган на стопанската оо-
ганизација по своја оценка, вон одредбите од та-
рифниот правилник да врши расподелба на платите 
според претходниот став. 

Член 31 
Стопанската организација може со т а ^ ^ н и о т 

правилник да предвиди ^ден дел од средствата за 
плати над платите според тарифните ставови од-
носно според други основи од тарифниот правилник 
да се внесува во резервниот платен фонд (резервен 
фонд на личните до^ди). 

Член 32 
Тарифните ставови во стопанските организации 

што в! -пат расподелба на волниот приход со утвр-
дување на доходот, содржат и соодветни износи на 
придонесот за буџетите од личниот доход, на при-
донесот за социјално осигурување и на придонесот 
за станбена изградба. 

IV. ЈНзмена и ревизија на тарифниот правилник 
Член 33 

. Тарифниот правилник се донесува најмалку за 
една година. 

Измени на тарифниот правилник, во целост мо-
жат, по правило, да се вршат само на крајот на го-
дината за наредната година. 

Измени на одделна одредби од тарифниот пра-
вилник можат да се вршат по истекот на триме-
сечје^ . 

Измените на тарифниот правилник се вршат на 
начинот поопишан за неговото донесување (чл 
12—19). 

Износите на тарифните ставови и одредбите за 
тарифните ставови во тарифните правилници на 
стопанските организации што вршат расподелба на 
вкупниот приход со утврдување на добивката, не 
можат да с менуваат во текот на годината. 
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Измените на тарифниот правилник важат од 
дрвниот ден на. наредното тримесечје по нивното до-
несување. Со тарифниот правилник може да се 
предвиди измените да важат од првиот ден на три-
месечјето во кое се извршени измените. Ако со из-
мените на тарифниот правилник се намалени изно-
сите на тарифните ставов.и за некои работни места 
(работи) измените можат да се применуваат за тие 
работни места само од првиот ден на наредниот 
месец по нивното донесување. 

Член 34 
Ако тарифниот правилник е во спротивност со 

законски и други прописи, или не е донесен според 
постапката предвидена во оваа. уредба, управниот 
орган на народниот одбор на општината надлежен 
за прашањата на трудот ќе И нареди на стопанската 
организација тарифниот правилник да го усогласи 
со важечките прописи и ќе го определи срокот во 
кој ,мора да се изврши согласувањето. 

Финансискиот инспекторат, инспекторатот на 
Трудот и другите надлежни органи што ќе утврдат 
дека тарифниот правилник не им одговара на за-
конските и други прописи, на управниот орган н-а 
Народниот одбор на општината надлежен за пра-
шањата на трудот можат да му предложат да па-
рел" негово согласување со важечките прописи. 

Ако стопанската организација во определениот 
срок не постапи според наредбата од управниот ор-
ган на народниот одбор на општината надлежен за 
прашањата на трудот, овој ќе ја запре примената 
на оние одредби од тарифниот правилник што се 
ѕо спротивност со важечките прописи. 

Ако тарифниот правилник не е донесен според 
постапката предвидена во оваа уредба, управниот 
орган на народниот одбор на општината надлежен 
за прашањата на трудот ќе ја запре неговата при-
мена во целост. 

Против решението на органот на народниот 
одбор на општината од претходните ставови сто-
панската организација може да му изјави жалба на 
управниот орган на народниот одбор на околијата 
надлежен за прашаната на трудот. 

Член 35 
Сојузниот извршен совет може за целата тери-

торија на Југославија, а републичкиот извршен 
совет за територијата на народната република, во 
текот на годината да нареди да се изврши ревизија 
на нивото на тарифните ставови во тарифните пра-
вилници на стопанските организации од одделни 
стопански гранки, групи стопански организации 
или одделни стопански организации, ако утврди 
дека тарифните правилници не се во склад со оп-
штото ниво определено во сојузниот општествен 
план. 

Стопанската организација е должна да изврши 
ревизија на тарифниот правилник најдоцна во срок 
од еден месец од денот кога е издадена наредбата 
за ревизија. Ревидираниот - тарифен правилник ќе 
се применува од денот кога наредбата за ревизија 
е издадена. 

^ визијата на тарифните правилници се врши 
според постапката пропишана за неговото донесу-
вање (чл. 12—19). 

Одредбите од овој член немч да се примену-
ваат на тарифните правилници на стопанските 
организации што вршат расподелба на вкупниот 
приход со утврдување на--доходот. 

Л^ленЗд) 
Ако во смисла на офЗ^дбите од чл. 34 и 35 на 

оваа уредба биде запрена примената на тарифниот 
правилник или наредена измена односно ревизија 
на негови одделни одредби, советот на народниот 
одбор на општината надлежен за прашањата на 
трудот ќе определи на кој начин стопанските орга-
низации ќе ги пресметуваат платите од денот на 
издадената наредба до денот на донесување нов 
тарифен правилник или на извршување, измена 
односно ревизија на одделни негови одредби. 

Платите определени врз основа на овластува-
њата од претходниот став можат да се движат само 

во границите во кои е наредена ревизијата на та-
рифниот правилник. 
V, Тарифен правилник на заедниците на стопан-
ските организации и на деловните сојузи на земјо-

делските задруги 
Член 37 

Тарифниот правилник со кој се определуваат 
платите на работниците запослени во заедниците 
на стопанските организации го донесуваат спогод-
бено управниот орган а а заедницата и синдикал-
ната организација. 

Износите на платите во тарифниот правилник 
на заедницата се утврдуваат во склад со тарифните 
ставови за соодветните работни места во тариф-
ните правилници на стопанските организации што 
се здружени во заедницата. 

Член 38 
За задружниот деловен сојуз се донесува един-

ствен тарифен правилник, во кој погонските и де-
ловните единици посебно се искажуваат. 

Тарифниот правилник на деловниот сојуз го 
донесуваат спогодбено управниот одбор на делов-
ниот сојуз, комисијата на народниот одбор на оп-
штината и синдикалната организација. 

Предлогот на тарифниот правилник што се 
изнесува пред органите од претходниот став го со-
ставува управниот одбор на деловниот сојуз врз 
основа на предлогот ед работничкиот совет на се-
кој погон со самостојна ггоесметка 

Со тарифниот правилник на деловниот сојуз се 
определуваат и тарифните ставови за работните 
места во управата на деловниот сојуз на к-ои се 
вршат работите на управата. 

Член 39 
Одредбите од оваа уредба за постапката за до-

несување, за измената и за содржината на тариф-
ниот правилник согласно ќе се применуваат на 
тарифните правилници на стопанските организа-
ции од оваа глава. 

VI. Норми и правилник за нормите 
Член 40 

Стопанските организации што вовеле плаќање 
по ефект се должни да донесат правилник за 
нормите. 

-Правилникот за нормите го донесува управниот 
одбор по предлог од директорот и од стручниот ко-
легиум на стопанската организација. 

Предлогот на правилник за нормите му се обја-
вува на работниот колектив пред да биде изнесен 
пред управниот одбор. 

Додека не се донесе правилник за нормите, сто-
панската организација не може да врши пресмету-
вање на платите врз основа на нормите и акордни-
те ставови. 

Коморите и стручните здруженија на стопан-
ските организации даваат стручна и техничка по-
мош при доставањето и усовршувањето на нормите. 

Член 41 
Правилникот за нормите содржи особено од-

редби за постапката за утврдување на нормите, за 
нивно следење и ревизија, потоа одредби за срокот 
во кој нормите не смеат да се менуваат, за начинот 
на утврдување на квалитетот на изработката, за 
начинот на утврдување на акордните ставови и за 
начинот на кој се пресметува платата за постигна-
тиот ефект, како и одредби за условите што работ-
никот треба да ги исполни за да може платата да 
му се пресметува по работен ефект. 

Во одредбите за срокот во кој новопостазените 
или новоопределените норми можат да се менуваат, 
мора да се предвиди нормите да не можат да се 
менуваат или ревидираат пред истекот на 6 месеци 
од денот кога нормите се поставени, освен а!ко е во 
прашање сметковна грешка, или промени во техно-
лошкиот процес или воведување нови машини, 
алати и сл. 

Пописот на нормите и ценовникот на работите 
Ф составен дел од правилникот за нормите 
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Ценовникот на работите мора да биде ускладен 
со тарифните ставови и со нормите врз основа на 
кои е изработен. 

Член 42 
Стопанската организација е должна на управ-

ниот орган на народниот одбор на општината над-
лежен за прашањата на трудот да му го достави 
правилникот за нормите во срок од 14 дена од до-
несувањето. 

Член 43 
Директорот на стопанската организација е дол-

жен да се грижи предлогот на правилникот за нор-
мите да биде во склад со тарифниот правилник. 

Ако правилникот за нормите е во спротивност 
со тарифниот правилник, директорот е должен за 
тоа да го извести работничкиот совет на стопан-
ската организација. Во стопанските организации 
што вршат расподелба на вкупниот приход со утвр-
дување на добивката директорот е должен за тоа 
да го извести управниот орган на народниот оцбор 
на општината надлежен за прашањата на трудот. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен да поведе постапка за ревизија на нормите ,ако 
утврди дека односите утврдени со тарифниот пра-
вилник се пореметени поради нереалност на нор-
мите. 

Член 44 
Ако правилникот за нормите не е во склад со 

тарифниот правилник, советот на народниот одбор 
на општината надлежен за прашањата на трудот 
ќе нареди негова ревизија. 

Советот на народниот одбор на општината од 
претходниот став може со решение да И нареди на 
стопанската организација да изврши ревизија на 
нормите ако поради високото просечно извршување 
на нормите платите на работниците пораснале не-
сразмерно повеќе одошто производството. 

Советот на народниот одбор на општината над-
лежен за прашањата на трудот пред донесувањето 
на решението за ревизија на нормите може да бара 
стручното здружение или комората да даде Мисле-
ње за -состојбата на нормите на стопанската орга-
низација. 

Ако стопанската организација не изврши реви-
зија на нормите, советот на народниот одбор на оп-
штината надлежен за прашањата на трудот може 
да И нареди на банката да и ги исплати платите 
на стопанската организаторка само до определениот 
износ. 

Против првостепеното решение на советот на 
народниот одбор на општината надлежен за праша-
њата на трудот за ревизијата на нормите, стопан-
ската организација може да му изјави жалба на 
советот на народниот одбор на околијата надлежен 
за прашањата на трудот во срок од 8 дена од до-
ставувањето на решението. 

Решението за ревизија на нормите во претпри-
јатијата-што произведуваат за определени потреби 
на Југословенската народна армија може да го до-
несе и Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана. 

Ревизија на нормите според одредбите од овој 
член не може да се нареди пред истекот на срокот 
од 12 месеци од денот кота е поставена или реви-
дирана нормата. 

По исклучок, ревизија на нормите може да се 
нареди и пред истекот на срокот од претходниот 
став ако е во прашање сметковна грешка, промени 
во технолошкиот процес, воведување нови машини 
и сл., а стопанската организација сама не извршила 
ревизија на нормите. 

, Член 45 
Барањето за ревизија на нормите иои^г да го 

поднесат и синдикалната организација и соодвет-
ната комора. Барањето му се поднесува на советот 
на народниот одбор на општината надлежен за пра-
шањата на трудот. 

Ако советот на народниот одбор на општината 
надлежен за прашањата на трудот не го усвои ба-
рањето поднесено во смисла на ставот 1, синдикал-

ната организација односно комората може да му 
изјави жалба на советот на народниот одбор на 
околијата надлежен за прашањата на трудот. 

Член 46 
Ако на стопанската организација и' е издадена 

наредба за ревизија на нормите, износот на платите 
што отпаѓа на спорното надминување на нормите 
се става на посебна сметка кај банката до конечна 
одлука за ревизија на нормите. 

' Ако нормите бидат исправени врз основа на из-
даден-ата наредба за ревизија, пресме,тувањето на 
платите ќе се врши по така исправените норми од 
денот на издадената наредба за нивна ревизија. 

Член 47 
Стопанската организација е должна да вод.1 

евиденција за извршувањето на нормите и да 
располага со уредни податоци за бројната состојба 
на работниците, за движењето на платите, за оства-
рените часови работа и за остварениот обем на 
производството, како и со други податоци врз осно-
ва на кои е можно да се спореди движењето на 
платите и на продуктивноста на трудот. 

Стопанските организации се должни на управ-
ниот орган на народниот одбор на општината над-
лежен за прашањата на трудот да му доставуваат 
извештаи со податоците од претходниот став спо-
ред упатството што ќе го пропише Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 48 
На стопанските организации што вршат распо-

делба на вкупниот приход со утврдување на дохо-
дот од оваа глава ќе се применуваат само одред-
бите од чл. 40, 41, 43 и 

VII. Премии 
с1лен 49 ^ 

Стопанските организации хе., должни^ден дел 
од средствата за плати над -датите според тариф-
ните ставови и "поред другите основи од тарифниот 
правилник , да употребат за давање премии на ра-
ботниците на работните места од кои зависи оп-
штиот успех во работењето на стопанската органи-
зација, и за успехот ЕО нарушувањето н^ е п о д е -
лени задачи усмерени на постигање подобра орга-
низација на работата, заштеда во материјали и на 
други трошоци, на постигање поголема продуктив-
ност на трудот и подобар квалитет, како и на ре-
зултати усмерени на работење на стопанската орга-
низација со пониски трошоци. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
сове^ може да определи одделни групи стопански 
организации што немаат услови за воведување пре-
мии, да не воведуваат прениски систем. 

Член 50 
Средствата наменети за премии според одред-

бите од претходниот член, се определуваат со та-
рифниот правилник на стопанската организација во 
процент од вкупните средства за плати од добив-
ката односно во процент од остатокот на средствата 
за лични доходи по подмирувањето на платите' 
според основите од тарифниот правилник. 

Стопанските организации што вршат расподел-
ба на вкупниот приход со утврдување на добивката, 
што ќе остварат посебно учество во добивката спо-
ред членот 45 од Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), се должни од тие 
средства еден дел да издвојат за премии. Делот од 
тие средства за премии се определува во процент 
од износот што стопанската организација го наме-
нила за плати на работниците. 

Стопанските организации се должни средствата 
за премии да ги одвојуваат во процент што е до-
статочен исплатените премии да претставуваат пот-
тик за постигање подобри успеси во работата и за 
извршување на посебни задачи усмерени на пости-
гање подобар успех во работењето на стопанската 
организација. 
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Член 51 
Правото на премија и височината на премијата 

се утврдуваат врз основа на однапред утврдените 
задачи и мерила за оценка на успехот во извршу-
вањето на тие задачи. 

Височината на премијата не може да се огра-
ничи со височината на платата според тарифниот 
став. 

Советот на народниот одбор на општината 
надлежен за прашањата на трудот ќе бара ревизија 
на премиските основи ако утврди дека во стопан-
ската организација премиите се даваат по нереал-
ни основи, ако не постои причинска врска меѓу пре-
миите и премините основи, или ако премиските 
основи не можат на книговодствен или друг начин 
да се утврдуваат и евидентираат. 

Член 52 
Задачите за чие извршување се даваат премии и 

основите за утврдување на премиите се определу-
ваат со правилникот за премиите. 

ДРЈШилникот за премиите го донесува работ-
ничкиов совет на стопанската организација. 

Коморите и ' стручните здружениј а ' на' стопан-
ските организации даваат стручна помош при доне-
сувањето на правилникот за премиите. 

Стопанската организација е должна правилни-
^ кот за премиите да му го достави на" управниот 

орган на народниот одбор на општината надлежен 
за прашањата на трудот во срок од 14 дена од де-
нот на неговото донесување. 

Член 53 
Управниот одбор на стопанската организација 

определува во текот на годината до која височина 
остварените средства за премии ќе се употребат за 
исплата на премиите, оставајќи најмалку 20% од 
тие средства како резерва за израмнување на кра-
јот на годината врз основа на завршната сметка. 

По добиеното решение за завршната сметка за 
изминатата година, непотрошените средства на фон-
дот за премии од изминатата година можат да се 
пренесат во следната година и да се употребат само 
за исплата на премии. 

Определување тарифен став на работниците 
Член 54 

Органот на стопанската организација определен 
во тарифниот правилник е должен на секој работ-
ник да му определи и му го соопшти тарифниот 
став на начинот предвиден во тарифниот пра-
вилник. 

Работникот може да бара да му се издаде пи-
смено решение за височината на тарифниот став. 

Тарифниот став му припаѓа на работникот спо-
ред работното место на кое работи односно според 
работата што ја врши., 

Со тарифниот правилник може да се предвиди 
на работникот што првпат стапува во работен од-
нос а нема потребна пракса или кој не ги исполнува 
условите во поглед на стручната спрема која, спо-
ред одредбите на тарифниот правилник, се бара. 
за тоа работно место (работа), тарифниот став опре-
делен според работното место (работата) може да му. 
се намали за процентот определен во тарифниот 
правилник се додека работникот не ги исполни по-
требните услови. ' 

Член 55 
Против одлуката за височината на тарифниот 

став работникот може да му изјави жалба на пови-
сокиот орган на управувањето на стопанската ор-
ганизација. 

Органот на стопанската организација надлежен 
за решавање по жалбата е должен да донесе реше-
ние во срок од 8 дена од денот на приемот на жал-
бата. Ако надлежниот орган на. стопанската орга-
низација не донесе решение во тој срок, работ-
никот има право да му изјави жалба на работнич-
киот совет на стопанската организација. 

Жалбата според одредбите на овој член се и з -
јавува во срок од 8 дена од доставувањето, на ре-
шението, односно по истекот на срокот за донесу-
вање решение според ставот 2 од овој член. 

IX. Пресметување и исплатување на платите 
Член 56 

Платите на работниците се пресметуваат со при-
мена на тарифниот став врз постигнатиот работен 
ефект или врз времето поминато на работа. 

Пресметувањето на платите на рс^откиците се 
врши и по другите основи, што се утврдени во та-
рифниот правилник на стопанската организација 
(акордни ставови по единица м е р к а / п о единици 
производ, по парче, според остварениот промет во 
трговијата и слично). 

Член 57 
Износите на платите се утврдуваат во граници-

те на остварениот доход на стопанската организа-
ција. 

Стопанските организации што вршат расподел-
ба на вкупниот приход со утврдување на доходот, 
ги намалуваат сразмерно платите пресметани спо-
ред одредбите на претходниот член кога според про-
писите за расподелбата на вкупниот приход на сто-
панските организации издвојуваат за лични доходи 
само заштитен платен фонд. 

Член 58 
Стопанските организации ги исплатуваат во 

полн износ наградите на учениците во стопанство-
то и на учениците на индустриски училишта без 
оглед на височината на остварениот доход. 

Другите издатоци што според членот 25 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто- . 
ланските организации и се признаваат на стопан-
ската организација како плати, а во стопанските 
организации што вршат расподелба на вкупниот 
приход со утврдување на доходот и издатоците спо-
ред членот 67 од истата уредба, се исплатуваат за-
едно со платите на работниците. 

Член 59 
Пресметувањето и исплатувањето на платите па 

работниците се врши во срокови што не можат да 
бидат подолги од еден месец. Ако пресметковниот 
период на стопанската организација е подолг од 
еден месец, стопанската организација е должна 
пресметувањето и исплатувањето на аконтациите 
на плати да го прши најмалку еднаш месечно. 

Член 60 
Стопанската организација има право во текот 

на пресметковниот период да зема од својата смет-
ка кај банката средства за исплата на платите до 
височина на платите пресметани според тарифните 
ставови и другите основи од членот 25 под а) од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации врз основа на Бремето поми-
нато на работа и постигнатиот работен ефект и на 
износите на другите издатоци според членот 58 од 
оваа уредба. 

то од периодичната пресметка се утврди дека 
стопанска""1 ^ -пнизацкја не с зарига доход да ги 
покрие платите исплатени во текот на пресметков-
ниот период, износот што останал непокриен ќе се 
подмири на товар на платите во следните пресмет-
ковни периоди. Додека не го подмири тој износ, 
стопанската организација може за исплата на пла-
тите во следните пресметковни периоди да зема од 
својата сметка само средства до височина на плати-
те пресметани според претходниот став, намалени 
за процентот што недостигал во остварениот доход 
за покритие па платите исплатени во изминатиот 
прес ,етковен период. 

Во стопанските организации што вршат распо-
делбата на Г тупниот по ЧУ од со утво/д,ување на до-
бивката, намалувањето од претходниот став не мо-
же да биде лого темо од 20% од износот пресметан 
според ставот 1. 

Ако при периодичната пресметка во стопански-
те организации шт) вршат расподелба на вкупниот 
приход со утврдување на доходот не можеле да се. 
покријат исплатените плати ниту до височината на 
заштитениот пламен фонд, стопанската организаци-
ја може во следните пресметковни периоди да зема 
од својата сметка само средства до височина на за-
штитениот платен фонд, намален за процентот шта 
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недостигал во остварениот доход за покритие на 
платите исплатени во : -едниот пресметковен 
период, но не за повеќ. од 10%. 

Банката може и во случаите од ст. 2 и 3 од овој 
член да и дава на стопанската организација сред-
ства за исплата на плажите во износи според ставот 
1, не намалувајќи ги, ако оцени дека стопанската 
организација до крајот на годината ќе оствари до-
ход да ги подмири изземените износи. 

Одредбите од овој член нема да се применуваат 
во случаите на гарантирање на средствата за плати 
според членот 61 од о^аа уредба. 

Стопанските организации со паушална пресмет-
ка не можат од банката да земаат средства за ис-
плата на платите ако немаат тарифен правилник, 

Поблиски прописи за височината на средствата 
за исплата на платив во текот на пресметковниот 
период и за начинот на нивно изземање од банката 
донесува сојузниот Државен слгпетапијат за рабо-
ти на финансиите во согласност со Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет. 
X. Обезбедување средства за исплата на платите 

Член 61 
Ако стопанската организација не остварува до-

статочен доход за покритие на исплатените плати, 
непокриениот износ ќе се подмири од резервниот 
фонд на стопанската организација. 

Ако стопанска' 'урганизапија нема достаточно 
средства ниту во резервниот фонд, банката е дол-
жно да И обезбеди средства за исплата на платите. 

На стопанските организации што вршат распо-
делба на вкупниот приход со утврдување на до-
бивката, банката е должна да им обезбеди сред-
ства за исплата на платите во височина од 75% 
од платите пресметани според тарифните ставови 
и другите основи од членот 25 под а) од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации, врз основа на времето поминато на ра-
бота односно постигнатиот работен ефект. 

Во стопанските организации што вршат распо-
делба на вкупниот приход со утврдувања на дохо-
дот, банката е должна на стопанската организација 
да и обезбеди средства за исплата на платите во 
височина од 75% од заштитениот платен фонд. 

За разликата на средствата за плати која во 
остварениот доход на стопанската организација не-
достига до височина од 75% од платите според ста-
вот 3, односно од 75% од заштитениот платен фонд 
според претходниот став, банката ги товари сред-
ствата на народниот одбор на општината. 

Покрај средствата за исплата на платите според 
ст. 3 и 4 од овој член, банката е должна на товар 
на народниот освои на општината да И обезбеди на 
стопанската организација и толку средства што 
оваа во полн износ да ги исплати издатоците што 
според одредбите на членот 25 под б) од Уредбата 
за расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации се признаваат како плати пред утвр-
дувањето на добивката односно на другите изда-
тоци што според одредбите на членот 67 од истата 
уредба се засметуваат во личните доходи на ра-
ботниците. 

Одредбите од овој член не се однесуваат на сто-
панските организации со паушална пресметка. 

Член 62 
Банката може за разликата на средствата за 

плати од претходник член да ги товари средствата 
на народниот одбор на општината само за пресмет-
ковниот период во кој стопанската организација не 
остварила доход до таа височина и за наредните 
месеци во текуштиот пресметковен период до из-
вршената пресметка за изминатиот пресметковен 
период. Ако народниот одбор на општината не пре-
земе мерки за санација на стопанската организаци-
ја или за нејзина присилна ликвидација, а стопан-
ската организација не остварува 75% од платите 
според тарифните ставови ниту во следните пре-
сметковни периоди, банката ќе и обезбедува на 
стопанската организација исплата на платите во 
височина од претходниот член на товар на сред-

ствата на народниот одбор на општината се додека 
овој не преземе некоја од тие мерки. 

Ако привремениот пресметковен период на сто-
панската организација е подолг од три месеци, се 
зема дека пресметковниот период во смисла на 
претходниот став трае три месеци. 

Ако е поднесено барање за присилна ликвида-
ција на стопанската организација, народниот одбор 
на општината е должен да даде обезбедување за ис-
плата на платите според членот 61,од оваа уредба 
до отворањето на постапката на присилна ликви-
дација. 

Член 63 
Стопанската организација е должна на барање 

од народниот одбор на општината во следните пре-
сметковни периоди износите за кои гарантирал на-
родниот одбор да ги врати на товар на средствата 
за плати. 

Член 64 
Поблиски прописи за обезбедувањето на сред-

ства за исплата на платите на стопанските органи-
зации што не остваруваат доход да исплатат ниту; 
75% од пресметковните плати, ќе пропише, по по-
треба, сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите во согласност со Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет. 

XI. Пресметување и исплатување на премиите 
Член 65 

Пресметувањето и исплатувањето на премиите 
се врши во сроковите определени во правилникот 
за премиите, а од средствата што стопанската ор-
ганизација ги внесла во фондот за премии според 
одредбите на членот 50 од оваа уредба. 

Срокот за исплата на премиите не може да 
биде подолг од срокот за периодичната пресметка 
во текот на годината, што е определен за стопан-
ската организација. По исклучок, во стопанските 
организации на градежништвото сроковите за пре-
сметување и исплатување на премиите можат да 
бидат подолги од сроковите за периодичните пре-
сметки, но не подолги од една година. 

Член 66 
Право на износот на премијата пресметан спо-

ред правилникот за премиите има секој, работник, 
како во текот така и по истекот на годината, без 
оглед на траењето на неговиот работен однос во 
стопанската организација. 
XII. Пресметување и исплатување платите над 
платите според тарифниот правилник на стопан-

ската организација 
Член 67 

Средствата за плати од добивката односно од 
остатокот на средствата за лични доходи што ќе 
преостанат по издвојувањето на средствата за пре-
мии, стопанската организација може да ги употре-
би за зголемување на платите, на начинот и по 
основите предвидени во тарифниот правилник, а 
во склад со одредбите на оваа уредба. 

Член 68 
Пресметувањето и исплатувањето на платите 

според претходниот член се врши во текот на го-
дината привремено воз основа на добивката одно-
сно доходот на стопанската организација утврден 
според периодичните прзсметки. 

Работниците во текот на годината имаат право 
на тој дел од платата ако во времето на исплатата 
се наоѓаат во работен однос со стопанската органи-
зација и ако имаат најмалку три месеци непреки-
нат работен стаж во таа стопанска организација. 

Ќе се смета дека работниците на претпријати-
јата во состав на Заедницата на стопанските орга-
низации на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони и работниците на претпријатијата на 
Заедницата на Југословенските железници немале 
прекин во работен однос во смисла на одредбите од 
претходниот став, ако целото време биле во работен 
однос со претпријатијата во таа заедница и немале 
прекин при преминот од едно претпријатие во 
друго во рамките на заедницата. 
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Ќе се смета дека немале прекин во работен од-
нос укрцаните работници на претпријатијата на 
поморскиот сообраќај и на поморското стопанство 
кога преминувале од претпријатие во претпријатие 
во рамките на тие дејности со цел за пополнување 
посадата на бродовите или во врска со стручното 
оспособување во пловидбата, како ни работниците 
на стопанските организации на други дејности ако 
во текот на годината преминале од една стопанска 
организација во друга врз основа на договор за 
кооперација. 

Воените лица апослени во претпријатијата 
што произведуваат 1а определени потреби на Ју-
гословенската народна армија во текот на годината 
имаат право на плата според претходниот член, без 
оглед на должината на работниот стаж. 

Член 69 
Конечното пресметување на платите според 

,членот 67 од оваа уредба се врши на крајот на го-
дината заедно со конечното утврдување и распо-
делбата на вкупниот приход на стопанската орга-
низација. 

Право на зголемување на платата над платата 
според тарифниот став по истекоа на годината врз 
основа на одобрена завршна сметка имаат сите ра-
ботници што на крајот на годината се затекнале во 
работен однос со стопанската организација, под 
услов работниот однос во текот на таа година да 
им траел најмалку три месеци. 

Работниците на кои работниот однос во сто-
панската организација не им траел до крајот на 
годината за која се врши конечното пресметување 
на платите, имаат право на зголемување над пла-
тите според тарифниот став под услов: 

1) во текот на годината да биле шест месеци во 
работен однос со стопанската организација, ако ра-
ботниот однос им престанал врз основа на нивни 
фтказ; 

2) во текот на годината да биле три месеци во 
работен однос, ако работниот однос престанал со 
Истекот на договорот, по отказ од страна на сто-
панската организација, по спогодба со стопанската 
организација ^гли поради ставање пензија во тек, 
поради долготрајно непрекинато болување, поради 
телесна или душевна неспособност за работа, по-
ради одење на отслужување воениот срок и слични 
разлози. 

Ќе се смета дека работниците на претпријати-
јата во состав на Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони и работниците на претпријатијата во 
состав на Заедницата на Јргословенските железни-
ци ги исполнуваат условите на работниот стаж од 
претходните ставови ако во текот на годината биле" 
определено време во работен однос со претприја-
тија во односната заедница. 

За укрцаките работници на претпријатијата на 
поморскиот сообраќај и на поморското стопанство 
и за работниците на стопанските организации на 
други дејности во врска со договор за кооперација, 
во поглед условите за работен стаж од ст. 2 и 3 на 
овој член важат одредбите на ставот 4 од претход-
ниот член. 

Одредбите за работниот стаж од овој член не 
се однесуваат на воените лица запослени во прет-
пријатијата што произведуваат за определени по-
треби на Југословенската народна армија. 

Сезонските работници имаат право на плата од 
добивката односно на зголемување на платата од 
остварениот доход под условите: 

1) во текот на годината да работеле за целото 
време на сезонското работење на стопанската ор-
ганизација; 

2) платите да им биле определени врз основа 
на тарифните ставови во тарифниот правилник на 
стопанската организација за работите што ги вр-
шеле односно за работните места на кои работеле. 

Работниците на кои работниот однос им пре-
станал врз основа на дисциплинската казна. отпу-
штање од стопанската организација, или по силата 

1 на законот поради казната строг затвор или затвор 

подолг од 6 месеци за дела на штеточинство, или 
поради самоволно напуштање на работата, немаат 
право на зголемување на платата над платата спо-
ред тарифниот став. 

Член 70 
Стопанската организација е должна по добие-

ното одобрение на завршната сметка, веднаш, а 
најдоцна во срок од 15 дена, да ги повика сите 
работници на кои им престанал работниот однос 
а кои имаат право на зголемување платата над 
платата според тарифниот став, да и се јават на 
стопанската организација заради остварување на 
своето право. Ако стопанската организација нема 
податоци за местото на живеење на одделни ра-
ботници, таа е должна ова повикување да го из-
врши со јавно објавување. 

По истекот па срокот од три месеци од денот 
на извршеното објавување, работниците што не И 
се пријавиле на стопанската организација го г\бат 
правото на зголемување на платата според членот 
69 од оваа уредба. 

Член 71 
Неисплатените износи, што ќе и останат на сто-

панската организација од работниците што според 
членот 69 од оваа уредба немаат право на зго-
лемување на платата, како и од оние работници 
што до истекот на срокот од претходниот член не 
се јавиле заради остварување на тоа право, се 
внесуваат во резервниот фонд или во фондот за 
самостојно располагање според одлука на работ-
ничкиот совет на стопанската организација. 
XIII. Пресметување на платите за прекувремена 
работа, за работа во дните на неделен одмор и за 

ноќна работа 
Член 72 

За часовите на прекувремена работа и на ра-
бота во дните на неделен одмор, извршена врз: 
основа на наредба од надлежниот орган на стопан-
ската организација, платата се пресметува според 
тарифниот став зголемен за 50%. 

Стопанската организација може на работници-
те на работни места на кои природата на работата 
бара прекувремена работа во тек на секој месец, а 
кои места се определени во тарифниот правилник, 
да им ја пресметува платата за прекувремена ра-
бота врз основа на паушален извос. Паушалниот 
износ на платата за прекувремена работа не може 
да биде поголем од износот што би го примал ра-
ботникот кога платата би му се пресметувала спо-
ред претходниот став. Паушалниот износ на плата-
та за прекувремена работа му припаѓа на работни-
кот само кога ќе го исполни бројот на прекувре-
мените часови определен во тарифниот правилник. 
Ако работникот исполни помал број предвремени 
часови о,ц оној што е определен, му припаѓа сразме-
рен дел од паушалниот износ. 

Работниците на работни места со раководни 
должности немаат право на плата за прекувремена 
работа, освен кога во прекувремените часови или 
на денот на неделен одмор работат сите работници 
на стопанската организација или кога работниците 
на работни места со раководни должности ЕО пре-
кувремените часови вршат работи надвор од својот 
редовен делокруг. Овој исклучок се однесува и на 
работниците на работните места со раководни дол-
жности во одделен погон, работилиште или друга 
организациона единица, ако сите работници на ^ој 
погон, работилиште односно организациона единица 
работат во прекувремени часови или на ден на не-
делен одмор. 

Работниците со раководни должности имаат 
право на плата за прекувремена работа за работите 
надвор од својот редовен делокруг само ако ра-^ 
ботничкиот совет на стопанската организација 
претходно определил кои се тие работи, и ако ди-
ректорот на стопанската организација донесол ре-
шение со кое им е наредено тие работи да ги вршат 
во прекувремени часови. 

Директорот на стопанската организација и не-
говите заменици немаат право на пла-.п за преку-
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времена работа ниту во исклучителните случаи од 
Фг. 3 и 4. 

Кои работни места се сметаат за места со рако-
водни должности во смисла на претходниот став, 
се определува со тарифниот правилник на стопан-
ската организација. 

Член 73 
За часовите на ноќна работа платата се пре-

сметува според тарифниот став зголемена за 12,5%. 
Како ноќна работа се смета работата меѓу 22 и 

6 часот. 
XIV. Пресметување на платите за работа во дните 

на државни и народни празници 
Член 74 

За работа во дните на државни и народни праз-
ници во кои стопанската организација не работи, 
ако не паѓаат во денови на неделен одмор, на ра-
ботникот, покрај надоместокот на платата за тие 
денови според посебните прописи, му припаѓа и 
плата пресметана како за редовна работа. 
XV. Пресметување на надоместокот на платата за 

годишен одмор 
Член 75 

За дните на годишен одмор, освен за оние од 
тие дни што паѓаат на ден на неделен одмор, на 
работниците им припаѓа надоместок пресметан врз 
основа на просечната дневна плата во редовното 
работно време за последните три месеци пред ко-
ристењето на годишниот одмор. Надоместокот се 
исплатува во височина во која им се исплатуваат 
платите на останатите работници во месоцот кога 
работникот го користел годишниот одмор. 

Просечната дневна плата од претходниот став 
се пресметува врз основа на износот на платите 
пресметани за одделни месеци, без оглед на висо-
чината во која е остварен доходот и на платите 
исплатени во тоа тримесечје. Во основот за пресме-
тување на просечната дневна плата не се земаат 
предвид исплатите на име плати од добивката ниту 
премиите. 

За деновите на годишниот одмор работникот 
има право на зголемување на платата според чл. 68 
и 69 од оваа уредба. 

XVI. Писмена пресметка на исплатената плата 
Член 76 

Стопанската организација е должна при испла-
тата на платите и другите примања да му предаде 
на секој работник писмена пресметка со следните 
податоци: 1) вкупен износ на примањата без одбив-
а т е и запирањата (личен доход односно бруто 
примања); 2) износ на примањата по одделни изво-
ри (плата според тарифниот став остварена во ре-
довно работно време, во прекувремена работа, во 
ноќна работа, по ефект, премии, плати од добивка-
та, зголемување на платата од остатокот на дохо-
дот, теренски додаток и слично); 3) вкупен износ 
на одбивките и запирањата; 4) износ на законските 
одбивки по секој одделен основ (износ на придоне-
сот за буџетите од личниот доход, износ на при-
донесот за социјално осигурување, износ на придо-
несот за станбена изградба); 5) износ на останатите 
запирања (исплатени аконтации, отплати на кре-
дитот, судски забрани, и сличноV, 6) износ за испла-
та (нето примања). 

Се овластува Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет, да може, по потреба, да 
пропише во која форма и со која содржина ќе се 
дава писмена пресметка на платата од претходниот 
став. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот' извр-
шен совет може да пропише кои податоци задол-
жително содржи платниот список на стопанските 
организации. ш 

XVП. Жалба поради погрешно пресметување на 
платите 
Член 77 

Ако смета дека му е погрешно извршено пре-
сметувањето на платата или на други примања, ра-

ботникот има право да бара од органот што го извр-
шил пресметувањето, повторно да го изврши пре-
сметувањето на платата. Ако работникот ниту по 
повторното пресметување не е задоволен со пре-
сметката, може да му изјави жалба на управниот 
одбор на стопанската организација. 
XVIII. Тужба до суд поради повреда на правото н^ 

работникот на плата 
. Член 78 

Работникот што не е задоволен со конечната 
одлука на стопанската организација може Своето 
право на плата да го остварува по пат на спор пред 
редовен суд. 

XIX. Казнени одредби 
Член 79 

Стопанската организација ќе се казни за сто-
пански престап со парична казна до тројна, а во 
исклучително тешки случаи и до шесгорна висо-
чина на незаконито пресметаниот и исплатениот 
износ: 

1) ако при пресметувањето на платите односно 
при пресметувањето на заштитениот платен фонд 
употреби неточни податоци, или не ги пресметува 
платите врз основа на тарифните ставови опреде-
лени во тарифниот правилник: 

2) ако не изврши ревизија на тарифните ста-
вови по наредба на Сојузниот или републичкиот? 
извршен совет: 

3) ако не изврши ревизија на нормите по на-
редба на надлежниот совет на народниот одбор на 
општината; 

4) ако ценовникот на работите не е во склад со 
тарифните ставови и нормите. 

Одредбите од точ. 3 и 4 од. претходниот став 
нема да се применуваат на стопанските организации 
што вршат расподелба на вкупниот приход со утвр-
дување на доходот, 

Член 80 
Стопанската организација ќе се казни за стопан-

ски престап со парична казна од 20.000 до 500.000 
динари: 

1) ако не воведе норми за работа или други ме-
рила за работен ефект на работните места (работите) 
каде што може да се мери работниот ефект; 

2) ако нормите не се во склад со тарифните ста-
вови; 

3) ако не води евиденција за извршувањето на 
нормите; 

4) ако не располага со уредни податоци за 
бројната состојба на работниците, за движењето на 
платите, за остварените часови на работа и за оства-
рениот обем на производството; 

5) ако не донесе тарифен правилник, односно 
ако писмено не ги утврди внатрешните односи во 
расподелбата на делот од остварениот доход одвоен 
за плати; 

6) ако не донесе правилник за нормите; 
7) ако во тарифниот правилник не го определи 

процентот во кој ќе ги издвојува средствата за пре-
мии или не го врши тоа издвојување: 

8) ако не донесе правилник за премиите; 
9) ако извршувањето на нормите ќе го искажува 

врз основа на фактичко потрошеното време на 
работа; 

10) ако не изврши ревизија на премините осно-
ви по наредба од советот на народниот одбор на 
општината надлежен за прашањата на трудот 

Одредбите од точ. 2, 3 и 9 од претходниот став 
нема да се применуваат' на -стопанските органи-
зации што вршат расподел-ба на вкупниот пр-иход со 
утврдување РП доходот. 

Член 81 
Стопанската организација ќе се казни за етен 

лански престап со парична казна од 10.000 до 200.000 
динари: 

1) ако тарифниот правилник не содржи одредби 
што се пропив?ни како задолжителни: 
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2) ако на . управниот орган на народниот одбор 
на оганташата надлежен за прашањата на трудот 
не му достови извештај со податоците за движењето 
на платите и нормите, или не го доста,ви во про-
пишаниот срок, (лли ако податоците во него се не-
точни или непотполни; 

3) ако на управниот орган на народниот одбор 
на општината надлежен за прашањата на трудот не 
му го до-стави тарифниот правилник; 

4) ако на управниот орган на народниот одбор 
на суштината надлежен за прашаната на трудот не 
му го достави правилникот за норм,ите; 

5) ако на управниот орган на народниот одбор 
на општината надлежен за прашањата на трудот не 
му го достави правилникот за премолите. 

На стопанските организации што вршат распо-
делба на вкупниот приход со утврдување на дохо-
дот, нема да се применуваат одредбите од точката! 4 
на претходниот став. 

Член 82 
За стопански престап од чл. 79. 80 и 81 од оваа 

уредба ќе се казни и одговорното лице во стопан-
ската организација со парична казна ДО 50.000 ди-
нари. 

Одговорното лице нем,а дџ се казни за стопан-
ски престап ако добило налог од својот старешина 
иди од овластениот орган на стопанската органи-
зација да изврши или пропушти такво дејствие, па 
писмено му укажало на неговата незаконитост а 
дејствието го извршило односно пропуштило дури 
откога добило нов писмен налог.' 

Член 83 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе 

се казни за прекршок ди-ректорот, шефот на смет-
ководството или друго одговорно лице во стопан-
ската организација, и тоа: 

а) д и р е к т о р о т : 
3) ако тарифниот правилник не го држи на 

видно и пристапно место; 
2) ако не донесе решение за височината на та-

рифниот став по барање од работникот; 
3) ако не поведе постапка за ревизија на нор-

мите кога односите установени со тарифниот пра-
вилник се нарушени поради нереалност на нормите; 

б) ш е ф о т на с м е т к о в о д с т в о т о и л и 
д р у г о л и ц е о д г о в о р н о з а ф и н а н с и -

с к а т а с л у ж б а : 
1) ако исплатата на платине Ја врши во срокови 

подолги од еден месец; 
2) ако не изврши повикување на работниците 

што имаат право на зголемување на платите според 
членот 70 од оваа уредба; 

3) ако платата за прекувремена работа или за 
работа во дните на неделен одмор или за ноќна ра-
бота не ја пресметува со пропишаното зголемување 
на тарифните ставови; 

4) ако на работникот не му предаде писмена 
пресметка на платата. 

Член 84 
На повредите на одредби од оваа уредба и на 

постапката за примена на предвидените со неа ка-
знени мерки според чл. 79—82 од оваа уредба со-
гласно ќе се применуваат одредбите на чл. 75—81 
и членот 83 од Уредбата за управување со основ-
ните средства на стопанските организации. 

За прекршоците предвидени во членот 83 од 
оваа уредба постапката ќе ја.води надлежниот су-
дија за прекршоци според одредбите на Основниот 
закон за прекршоците. 

XX. Преоден и завршни одредби 
Член 85 

Работите што според одредбите на оваа уредба 
спаѓаат во надлежност на советот и управниот орган 
на народниот одбор на општината надлежни за пра-
шањата на трудот во 1957 година ќе ги вршат со-
ветот и управниот орган на народниот одбор на 
околијата надлежни за прашањата на трудот, а по 

жалбите против нивните одлуки ќе донесува реше-
нија секретаријатот за трудот на републичкиот извр-
шен совет. 

Кога народниот одбор на општината, според 
оценката на советот на народниот одбор на околи-
јата надлежен за прашањата на трудот, ќе обезбеди 
правилно вршење на тие работи, ќе го преземе по 
решение на тој совет веќе во текот на 1957 година 
нивното вршење. 

Член 86 
Постојаните арбитражни комисии од чл. 17 и 18 

од оваа уредба формираш! со одлуката од републич-
киот извршен совет ќе ги вршат свел те функции и 
во 1957 година. 

Ако народниот одбор на околијата формира по-
стојана арбитражна комисија според членот 18 од 
оваа уредба, ќе престане функцијата на арбитражна-
та комисија од претходниот став во однос на сто-
панските организации на подрачјето од таа околија. 

Член 87 
Работите што според одредбите на оваа уредба 

спаѓаат во надлежност на советот и на управниот 
орган на народниот одбор на општината надлежни 
за прашањата на трудот, во однос на претпријатија 
што производуваат за определени потреби на Југо-
словенската народна армија ги врши секретаријатот 
за трудот на републичкиот извршен совет. 

Член 88 
Комисиите за плати во стопанството (околиски-

те, обласните, покраинските, републичките и сојуз-
ната) ќе престанат со работата по влегувањето во 
сила на оваа уредба. Нивните работи ќе ги преземат 
надлежните органи предвидени со оваа уредба. 

Член 89 
Во стопанските организации што вршат распо-

делба на вкупниот приход со утврдување на дохо-
дот, заштитениот платен фонд според прописите за 
расподелбата на вкупниот приход ќе се утврдува 
во 1957 година врз основа на тарифните ставови 
утврдени во тарифниот правилник во границите на 
зголеменото ниво во смисла на одредбите на одделот 
1 главата XIX од Сојузниот општествен план за 
1957 година. 

На тарифниот правилник од претходниот став 
ќе се применуваат сите одредби на оваа уредба за 
тарифниот правилник на стопанските организации 
што вршат расподелба на вкупниот приход со утвр-
дување на добивката. 

Тарифните ставови од ставот 1 на овој член 
стопанските организации ќе ги з-големат за соодвет-
нете износи на придонесот за социјално осигурува-
ње, на придонесот за станбена изградба и на при-
донесот за буџетите од личните доходи според 
упатството што ќе го пропише Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет. 

При зголемувањето на тарифџите ставови спо-
ред претходниот став, стопанските организации ме-
сечните износи ќе ги заокружат нагоре на 100 ди-
нари, а износите по час нагоре на 1 динар. 

Износите на тарифните ставови зголемени спо-
ред одредбите на ст. 3 и 4 од овој член ќе се иска-
жат во табелата на тарифните ставови во тариф-
ниот правилник покрај нивните износи пред зго-
лемувањето за придонесите. 

Член 90 
Заштитениот платен фонд од претходниот член 

се утврдува со примена на тарифните ставови и 
другите основи од членот 25 под а) од Уредбата за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации врз времето што работниците на сто-
панската организација го поминале на работа во 
редовно работно време во текот на месецот. 

Во заштитениот платен фонд се признаваат и 
останатите издатоци што според членот 25 под б) 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации се признаваат како плати 
односно издатоци што според членот 67 од истата 
уредба се засметуваат во личниот доход на робот-, 
нипите. 
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Издатоците за теренските додатоци според прет-
ходниот став се признаваат во заштитениот платеа 
фонд најмногу до просечните износи пропишани 
за стопанските организации што вршат расподелба 
на вкупниот пррхход со з^тврдување на добивката, 
зголемени за соодветниот износ на придонесот за 
буџетите од личниот доход. 

Член 91 
. Ако з а стопанската организација што врши ра-

споделба на вкупниот приход со утврдување на 
доходот не биде донесен во текот на 1957 година 
нов тарифен правилник покрај тарифниот правил-
ник од членот 89 на оваа уредба, пресметувањето 
и расподелбата на платите на работниците ќе ги 
врши стопанската организација според тарифниот 
правилник од членот 89 на оваа уредба. 

Член 92 
Стопанските организации се должни да го до-

несат правилникот за премиите во срокот што ќе 
го определи Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совст по предлог од Сојузната комопа, со-
јузот на коморите или стручното здружение. 

По срокот определен според претходниот став 
стопанската организација не може средствата наме-
нети за премии да ги употреби за исплата на пре-
миите ниту за зголемување на платите, туку ги вта-
сува во средствата за самостојно располагање. 

Член 93 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба ќе донесе Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 94 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нуваат да важат Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/56), Упатството 
за комисиите за плати во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/55), Упатството за документа-
цијата за нивото на тарифните ставови во тариф-
ните правилници за 1955 година („Службен лист на 
ФЗНПРЈ", бр. 6/55), Одлуката за документацијата што 
стопанските организации ја составуваат за височи-
ната ега тарифните ставови за нов проведените оа-
ботни места („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56) 
и З^шштаото зд податоците во документацијата за 
височината на тарифните ставови за новововедени-
те работни моста во стопанските организации и за 
постапката за доставување на документацијата („Сл. 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56). 

До донесувањето на прописите врз основа на 
овластувањата од чл. 14, 18, 25, 27, 47, 60 и 64 од 
оваа уредба остануваат во сила во деловите што 
не се во спротивност со одредбите од оваа уредба: 

1) Правилникот за работата на арбитраживе 
комисии во постапката за донесување тарифни пра-
вилници на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/55); 

2) Упатството за методот за искажување на та-
рифните ставови во тарифните правилници на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/55); 

3) Упатството за податоците што стопанските 
организации им ги доставуваат на комисиите за 
плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/55); 

4) 'Одлуката за утврдување нивото на тариф-
ните ставови во тарифните правилници на ново-
основаните стопански организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/56^ и Упатството за поимена на 
Одлуката За утврдување нивото на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на новооснованите 
стопански Организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/56); 

5) Упатството за исплата на аконтациите на 
платите на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/55 и 57/55); 

6) Одлуката за обезбедување на средствата за 
исплата на платите на работниците и службениците 
ба стопанските организации во височина од 60% 

од платите пресметани според тарифниот правилник 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56 и 8/57); 

7) Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на железничките транспортни претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55); 

8) Уредбата за платите на службениците и ра-
ботниците на претпријатијата во состав на Заед-
ницата на стопанските претпријатија на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 36/55). 

Надлежноста на комисиите за плати во стопан-
ството предвидена во прописите од претходниот 
став од влегувањето во сила ца оваа уредба преми-
нува врз управниот орган на народниот одбор на 
околијата надлежен за прашањата на трудот. 

Член 95 
Оваа уредба ќе се применува од 1 јануари 1957 

година, освен казнените одредби (чл. 79 до 83), кои 
ќе се применуваат од денот на влегувањето во сила 
на оваа уредба. 

Работниците на кои платата пресметана според 
новиот тарифен правилник им изнесува помалку, 
од платата што ја поима л а од 1 јануари 1957 година 
до извршената пресметка врз основа на одредбите 
оп СМузниот општествен план за 1957 година^, од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации и од оваа уредба, го задр-
жуваат за тој период правото на платата што ја 
примиле. 

Одредбите од претходниот став не се однесу-ч 
ваат на платите од добивката, односно на платите 
над платите според тарифниот став. 

Член 96 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 113 
27 април 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

207. 
Врз основа на ставот 2 одделот 4 главата XVI 

на Сојузниот општествен план за 1957 година, а во 
врста со членот 1 став 3 и членот 16 од Уредбата 
за краткорочните кредити („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ДАВАЊЕ ПОТРОШУВАЧКИ КРЕДИТИ НА РА-
БОТНИЦИТЕ, СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НА ДРУГИТЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ КОРИСНИЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за давање потрошувачки кредити 
на работниците, службениците 1л на другите опре-
делени категории корисници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 36/55) во членот 2 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Кредити за купување индустриски стоки можат 
да даваат и трговските претпријатија на мало, 
трговските дуќани, продавниците на индустриски-
те претпријатија, занаетчиските претпријатија, за-
наетчиските производителни задруги и набавено" 
продавните задруги (во натамошниот текст: прет-
пријатијата), ако водат самостојно книговодство и 
ако имаат стручен кадар за работење во врска се 
давањето, евидентирањето и враќањето на потро-
шувачките кредити." 

Член 2 
Во членот 5 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1) од 6 години за кредитите за купување на 

индустриски стоки;" 
Во членот 5 ставот 2 се брише. 
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Член 3 
Членот И се менува и гласи; 
„Претпријатијата од членот 2 став 2 на оваа 

уредба можат заради покривање трошоците во врска 
со давањето на потрошувачките кредити во цената 
на стоките што ги продаваат на отплата да го за-
сметаат износот на интересот што и' го плаќаат 
на банката по кредитите што ил добиле за таа цел." 

Член 4' 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 116 
27 април 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

208, 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување заксаи за стопан-
скиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д В А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

ПРОМЕТОТ НА ЖИТА 
Член 1 

Во Уредбата за прометот на жита („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/55 и 46^56) во чланот 1а ставот 
3 се менува и гласи: 

„Купената пченица, 'рж и наполица земјодел-
ските задруги можат да ги продаваат во зрно или 
во преработки. Ова важи и за организациите од 
претходниот став што пченицата, 'ржта и наполи-
цата купени од земјоделските задруги ги продаваат 
чонатаму." 

Член 2 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Пченицата, "ржта и ваполицата што овластените 

претпријатија за промет на жита ќе ги купат непо-
средно од производителите на пазарот на големо, 
овие претпријатија можат да ги продаваат во арно 
или во преработки. Ова важи и за организациите 
што овие жита купени од претпријатијата за про-
мет на жита ги продаваат понатаму." 

Член 3 
Во членот 7 се брише ставот 2. 
Досегашните ставови 3—6 стануваат ставови 2—5. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавува.њето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 117 
27 април 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

209. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем (,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), а во врска со членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53 и 
55/54). Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА'ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данокот на промет („Службен 
лист на ФНРЈ"', бр 16/56) во делот А се вршат след-
ните измени' 

1) тар. број 6 се брише; 
2) во тар. број 7 место даночната норма „22%" 

се става ,,^/о"; 
3) во тар. број 8 место даночната норма „25%" 

се става „9%"; 
4) во тар. број 65 место даночната норма „45%" 

се става „35%"; 
5) во тар. број 66 во точката 2 место даночната 

норма „43%" се става „38%"; 
6) тар. број 67 се брише; 
7) во тар. број 68 во точката 2 мес^о даночната 

норма „20%" се става .,10%"; 
8) во тар. број 69 место даночната норма ..20%" 

се става „10%". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 114 
27 април 1957 година 

Белград 
Претседател на Републиката 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

210. 
Врз основа на одредбите од одделот 4 главата 

ХУПа на Сојузниот општествен план за 1957 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ и ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ПГГО ПРОИЗ-
ВЕДУВААТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ПОТРЕБИ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈл 

Член 1 
Во Уредбата за расподелба на вкупниот приход 

на стопанските претпријатија што произведуваат 
за определени потреби на Југословенската народна 
армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/55 и 19/56), 
во членот 2 став 1 наместо зборовите: „во смисла 
на чл. 18 точ. 4" се ставаат зборовите: „во смисла 
на одредбите". 

Член 2 
Во членот 3 наместо зборовите: ,,во смисла да 

чл. 31 точ. б)" се ставаат зборовите: „во смисла на 
одредбите". 

Член 3 
Членот 4 се брише. 

Член 4 
Во досегашниот член 4а, кој станува член 

во петтиот ред, зад зборовите: „народна армија", 
се додаваат зборовите: „а кои вршат расподелба 
на вкупниот приход -врз основа на утврдувањето 
на добивката". 

Во истиот член наместо зборовите: „според чл, 
49" се ставаат зборовите: „според одредбите". 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1957 година 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 115 

27 април 1957 година 
Белград 

Претседател на Републиката. 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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211. 
Врз основа иа членот 8 став 2 од Уредбата за 

изработка и одобрување на инвестиционата про-
грама и за полагање депозит за обезбедување на 
исплатата на инвестиционите работи („Службен лист " 
на ФНРЈ", бр. 5/54, 3^55, 54̂ 55, 2'56 и 29/56), Соју-
зниот1 извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НА ОБЈЕКТИ ЧИИ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ПРОГРАМИ ГИ ОДОБРУВА СОЈУ-
ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ и ЗА ПОСТАПКАТА 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
I. Сојузниот извршен совет ќе ги одобрува инве-

стиционите програми: 
1) за објектите што се финансираат од сред-

ствата предвидени со сојузниот општествен план, 
ако е изградбата на тие објекти поименично опре-
делена во планот; 

2) за објектите за кои со одлуката на Сојузниот 
извршен совет се утврдени нивните основни елемен-
ти (капацитетот, локацијата, начинот на финан-
сирање и сл.); 

3) за новите објекти што се финансираат од 
сојузниот буџет, освен за објектите на станбената 
изградба, ако е вкупната вредност на инвестициони-
те работи над 500 милиони динари; 

4) за објектите што треба да се изградат на те-
риторија на две или повеќе народни републики (на 
пример: далекувод^, патишта, мостови и сл.), одно-
сно чија изградба ќе влијае врз режимот на водите 
од две или повеќе народни републики; 

5) за објектите што треба да имаат врска или 
да бидат од влијание врз соседните држави. 

И. Покрај инвестиционите програми за објектите 
од претходната точка, Сојузниот извршен совет ќе 
ги одобрува и инвестиционите програми за одделни 
објекти од определени стопански гранки, и тоа: 

1) од гранката на производството и расподелбата 
на електрична енергија: 

а) за хидроелектраните и термоелектраните, 
со сила над 10 ШУ; 

б) за објектите за пренос на електрична енер-
гија од 110 КУ нагоре (далекуводи, разводни и тра-
фостаници); 

2) од гранката на индустријата и преработката 
на метали; 

за објектите на моторната индустрија; 
3) од гранката на железничкиот сообраќај: 

а) за нови пруги на јавниот сообраќај; 
б) за нормализација и електрификација на 

постојните пруги на јавниот сообраќај; 
в) за железничките и железничко-патните мо-

стови на постојните пруги преку пловш реки; 
4) од гранката на поморскиот сообраќај: 

за нови луки од 500.000 тони промет годишно 
и повеќе, како и за реконструкција н^ постојните 
луки чиј капацитет се зголемува за 500.000 тони 
промет годишно и повеќе; 

5) од гранката на речниот и езерскиот сообраќај: 
за изградба на пловни патишта; 

6) од гранката на патниот сообраќај: 
за градење и реконструција на патишта од 

опиѓго значење за Југославија; 
7) од гранката на воздушниот сообраќај: 

за аеродроми; 
8) од гранката4 на поштенскиот сообраќај и те-

л екомуникациите: 
ф за објектите чија изградба се финансира 

од инвестициониот фонд на Заедницата на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, ако е 
вкупната вредност на инвестиционите работи над 
500 милиони динари; 

б) за објектите на ултракраткобранови и 
други радиоврски. 

ЗП. Ревизијата на инвестиционата програма од 
точ. I и II на оваа одлука ја вршат комисии. Соју-
зниот извршен совет за секоја стопанска гранка 
именува претседател и потребен број членови на ко-

мисијата и нивни заменици, што мораат да бидат 
стручни во економската и техничката проблематика 
на инвестиционата програма што Се поднесува на 
ревизија. Член на комисија не може да биде лице 
што работело на инвестиционата програма или што 
е лично заинтересирано за инвестиционата програма 
што се прегледува. 

Комисијата има задача сестрано да ја испита 
економската оправданост и ја утврди исправноста 
на техничките решенија дадени во инвестиционата 
програма. Нејзината работа се состои особено во 
грижливо проверување на точноста и во оценка на 
сите економски и технички податоци, нацрти и пре-
сметки изнесени во инвестиционата програма, и тоа 
како од гледиштето на стопанската гранка во која 
треба да се вклучи инвестициониот објект, така и од 
гледиштето на стопанството како целина. 

Комисијата може за одделни стручни прашања 
да бара мислење од стручњаци што не се членови 
на комисијата. 

За извршената ревизија на инвестиционата про-
грама комисијата му поднесува на Сојузниот изв,р-
шен совет мислење со образложение и со предлог 
на одлука што треба да се донесе. Членот па коми-
сијава што не ќе се сложи со мислењето од другите 
членови, ќе го образложи своето одвоено мислење во 
извештајот на комисијата. 

, Трошоците во врска со работата на комисијата 
паѓаат на товар на претсметката на државниот се-
кретаријат односно на секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет, спрема стопанската гран-ка на која 
и припаѓа инвестициониот објект. 

По исклучок од одредбите на претходните ставо-
ви од оваа точка, задачата на комисијата за реви-
зија ќе ја впишат, и тоа: 

1) за објектите од гранката на производството 
и расподелбата на електрична енергија - Заедни-
цата на Југословенското електростопанство; 

2) за објектите од гра,нката на железничкиот со-
обраќај - Генералната дирекција на Југословен-
ските железници; 

3) за објектите од гранката на поштенскиот со-
обраќај и телекомуникациите - Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните. 

IV. Решението за одобрување на инвестиционата 
програма за инвестициите од стопански карактер 
треба да содржи особено: 

1) намена на инвестициониот објект; 
2) точна ознака на пошироката локација, како 

и на потесната локација според земјишнокнижните 
податоци, а ако овие податоци ги нема, тогаш според 
катастарските податоци; 

3) капацитет на производството; 
4) вкупна вредност на инвестиционите работи, 

со означување^ износот на девизни динари за набав-
ките што треба да се извршат во странство; 

5) вкупен износ на обртните средства; 
6) наредба за отстранување на утврдените не-

правилности во инвестиционата програма. 
Ако инвестиционите работи с^ изведуваат во 

етапи, решението треба да ги содржи податоците од 
ставот 1 на оваа точка за секова етапа. 

За инвестициите од нестопански карактер ре-
шението за одобрување на инвестиционата програма 
треба да содржи ознака на намената, точна ознака 
на пошироката и потесната локација според земји-
шнокнижните податоци, а ако овие податоци ги 
нема, тогаш според катастарските податоци, вкупна 
вредност на инвестиционите работи, и други основ-
ни карактеристики на тие инвестиции. 

V. Инвестиционите програми за чие-одобрување 
според одредбите од оваа одлука е надлежен Соју-
зниот извршен совет, и кои на денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука се веќе одобрени но граде-
њето не е започнато, ќе му се поднесат дополнително 
на одобрување на Сојузниот извршен совет. 

VI. Одредбите од оваа одлука нема да се при-
менуваат таа инвестиционите програми што се одо-
бруваат според Одлуката за н а д л е ж н о с т а за одобру-
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вање на инвестиционите програми за објектите од 
општ интерес за Федеративна Народна Република 
Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55 
и 2/56). 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 129 

27 април 1957 година 
Белград 

Секретар, Потпретседател, 
-Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

212. 
Врз основа на членот 37 од Уредбата за за-

емите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), а по прибавената согласност од Сојузниот 
извршен совет, Управнит одбор на Јзтос.тговенската 
инвестициона банка. донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО 

ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ ШТО СЕ 
ФИНАНСИРААТ ОД ОПШТИОТ 

ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
I. Заеми од Општиот инвестиционен фонд мо-

жат да им се одобруваат на инвеститорите што 
обезбедуваат учество во трошоците на инвестици-
ите во износите утврдени со оваа одлука. 

Најмалиот износ на учеството во трошоците на 
инвестициите се утврдува со 'примена на опреде-
лениот процент врз пресметковната вредност на 
инвестициите, и тоа: 

1) за инвестициите во областа на индустријата 
и рударството заради зголемување обемот на снаб-
дувањето на широката потрошувачка со пропан^ 
бутан гас - 10%; 

2) за инвестициите во областа на градежни-
штвото што се Финансираат вон конкурс, за набав-
ка на железни скелиња, транспортни средства и за 
механизација на градежните и градежнозанает-
чиските работи на објектите на високоградба - 10%; 

3) за иивестмтшите во областа на селското сто-
панство: 

а) за хедротехнички мелиорации: 
- одводнување 10% 
— наведување 15% 

б) за приплоден добиток 10%? 
в) за селскостопански згради: 

- шупи за сместување селскосто-
пански машини - 20% 
— други објекти 40% 

г) за долгогодишни засади од план-
тажен карактер 30% 

д) за комбајни, трактори и други 
селскостопански машини, уреди 
и справи 1 - 10% 

г) за багери и други машини за ме-
лиорации - 10% 

е) за ремонтни работилници - - 20% 
ж) за сушари за семенска пченка и 

за складови за семенски стоки 
на жита - - - 20% 

з) за другите објекти за доработка, 
пре-работка и складирање на сел-
скостопански производи 130% 

ѕ) за објекти на новоосновани сел-
скостопански организации за 
сите намени 10% 

и) за рибарски бродови 15% 
ј) за друго - ; 40% 

Како новоосновани селскостопански организа-
ции се сместаат: 

а) селскостопанското организации основани по ' 
1 јануари 1955 година, и тоа: 

— селскостопанските имоти; 
- земјоделските задруги организирани во 

смисла на членот 4 од Уредбата за земјоделските 
задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 41/56); 

— селскостопанските економии во состав 
на земјоделските задруги или на деловните сојузи 
на земјоделските задруги; 

б) селскостопанските имоти и земјоделските 
задруги организирани во смисла на членот 4 од 
Уредбата за земјоделските задруги што во текот на 
1955, 1956 и 1957 година добиле земјиште издвоено 
според Законот за селскостопанскиот земјишен фонд 
на општонародниот имот и за доделување земја 
на селскостопанските организации, ако тоа зголе-
мување изнесува над 100% од првобитниот земји-
шен фонд со кој имотите, задругите или деловни-
те сојузи раполагрле пред ова зголемување; 

4) за инвестициите во областа на шумарството: 
— за изградба на шумски патишта — 20%; 

5) за инвестициите за станбена изградба на 
рудниците на јаглен — во височина на уплате-
ниот придонес во фондот за кредитирање на стан-
бената изградба и на придонесот за станбена из-
градба што инвеститорот ќе го уплатува во овој 
фонд во периодот на користењето на заемот, а по 
одбивање на обврските што на товар на овај фонд 
се веќе создадени до денот на влегување во сила на 
оваа одлука. 

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

Р. о. бр. 128 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. о, 

/ . 

213. 
Врз осноза спа ставот 3 од точката 1 одделот 1 

главата XXVI од Сојузниот општествен план за 
1957 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ 
ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ИЗДВОЕНИ КАКО РЕ-

ЗЕРВА ЗА 1957 ГОДИНА 
1. Од средствата на Општиот инвестиционен 

фонд издвоени како резерва за 1957 година од делот 
наменет за финансирање на инвестициите во обла-
ста на селското стопанство, Југословенската инве-
стициона банка ќе употреби износ од 965 милиони 
динари за давање инвестициони заеми за инвести-
ции во селското стопанство, а за намените утврдени 
со Сојузниот општествен план за 1957 година. 

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

Р. о. бр. 124 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Пгљко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

214. 
Врз основа на членот 140 од Уредбата за рас-

поделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

НОВИНСКИТЕ И ИЗДАВАЧКИТЕ 
ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I. Расподелбата на вкупниот приход намновин-
скдте претпријатија и на издавачките претпријати-
ја се вршд според одредбите^ од главата И од Уред-
бата за расподелба еа вкупниот приход на стопан-
ските организации, со отстапувањата предвидени со 
оваа одлука 
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бовинското односно издавачкото претпријатие 
што во свој состав има печатница книговрзници и 
други помошни погони што и' служат на новинска-
та односно издавачката дејност, врши единствено 
пресметување и расподелба на вкупниот приход 
според инструментите и одредбите што важат за 
новинската односно издавачката дејност. 
\Х/11. Во" материјалните трошоци на новинското 
односно издавачкото претпријатие, покрај издато-
ците наведени во ч л е н о т , ^ ^ расно- . 
делбата на вкупниот приход на стопанските орга-
низации, влегуваат: 

иЛ) вредноста на примероците на одделни изда-
нија што се даваат со цел за библиографска реги-
страција и евентуален приказ, вредноста на при-
мероците што им се даваат на одделни работници 
заради користење во редовната работа, вредноста 
на вообичаениот број примероци што им"се даваат 
на носителите на авторското право на лична упо-
треба, вредноста на определениот број примероци 
што врз основа на посебни прописи им се доста-
вуваат на определени органи и установи, како и 
вредноста на доказниот примерок за печатењето на 
огласот; 

2) авхоржите м уметничките хонорари за кни-
жевни, научни, стручни, уметнички и други слични 
дела во оригинал, превод, копија или репро дукција 
на кои хонорари се плак'а данок на приходите од 
а в т о с к и права; 

^Зутрошиците за реклама за новинската и изда-
вачката дејност и трошоците за репрезентација во 
полн износ. 

III. К а ј новинските претпријатија во матери-
јалните трошоци влегуваат и авторските хонорари 
на постојаните внатрешни соработници — за сите 
видови ракописи објавени во весници, списанија и 
други публикации на други редакции во рамките 
на претпријатието со кое овие соработници се во 
работен однос, како и издатоците во врска со раз-
мена на домашни со странски новинари, за изно-
сите над платата според тарифниот став, со придо-
несот за социјално осигурување и со придонесот за 
станбена изградба, за соодветното работно место. 

IV. Ка ј издавачките претпријатија во матери-
јалните трошоци влегува и провизијата на делов-
ните агенти и на поверениците на издавачките 
претпријатија — за продажба на книги, списанија 
и други публикации. г 

^ у п л а т и т е на уредниците, но^на,рих^: редак-
т о р т е , лекторите, техничкиот Уредник и илустра-
торот што се издвојуваат од вкупниот приход пред-, 
утврдувањето на добивката се плати пресметани по 
време врз основа на тарифните ставови. 

VI. Од вкупниот приход пред утврдувањето на 
добивката се издвојува како плати во смисла на 
членот 25 од У р е д о а т Г ^ ^ ^ с п о д е л б а на вкупниот 
приход на стопанските организации износ во ви-
сочина од 20% од платите,.ла „лицата од претход-

преометани по време врз основа па 
тарифните ставови. 

Средствата формирани според претходниот став 
служат за давање премии на лицата од точката V 
на, оваа одлука, врз основа на д р о б н и правиЛјниЈЦи. 

Правилникот за премиите на новинарите,, во но-
винските претпријатија го донесува работничкиот 
совет на претпријатието во согласност со Сојузот 
на новинарите на Југославија и со Здружението на 
ношдшШЈ? претпредшвда ФШ2Ј' а правилникот 
за премиите налицата од т о ч к а т а Ј ^ а оваа одлука 
^о издавачките претпријатија, го донесува работни-
,чкиот совет на , ^ е т о р и ј а т и е ќ во Ј̂ ОГЛ асност со 
Центоал^ио^Годбор ,на синдиќатот на графичарите и 
до Здружението на ^давачките п р е т ^ ЈИ 
о р г а н ^ Ш и ' 1јѕГФШШ- " - - -

VII. Од делот на добивката што му одговара" 
на сојузниот данок на добивка издавачките прет-
пријатија издвојуваат дел за фондот за унапре-
дување на издавачката дејност, во височина опре-
делена со сојузен пропис. Остатокот од овој дел 

на добивката издавачките претпријатија го внесу-" 
ваат во својот инвестиционен фонд. 

VIII. Ношшското претпријатие што, покрај из-
давањето на весници и повремени публикации, се 
занимава како со споредна дејност и со издавање 
други публикации е должно за оваа дејност по-
себно да ја утврдува добивката и од таа добивка 
да плаќа придонес за фондот за унапредување на 
издавачката дејност според одредбите од точката 
VII на оваа одлука. 

IX. Средствата што според членот 41 од Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации се издвојуваат од добивката на 
новинското претпријатие за општествените инве-
стициони фондови, претпријатието ги внесува во 
својот инвестиционен фонд. 

X. Остатокот од добивката, по издвојувањето 
на средствата за буџетите на општината, околијата 
и народната република во смисла на членот 44 став 
2 од Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации, новинското претпри-
јатие ги внесува во својот инвестиционен фонд. 

XI. Продавниците на новинските и издавач-
ките претпријатија го формираат својот вкупен 
приход од договорениот рабат пресметан врз оства-
рениот промет. Расподелбата на вкупниот приход 
на продавниците се врши на начинот предвиден за 
расподелбата на вкупниот приход на новинските и 
издавачките претпријатија, со тоа што остатокот 
од рабатот но покривање на издатоците наведени 
во членот 15 точ. 1—5 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход на стопанските организации 
претставува добивка на претпријатието што се' дели 
според одредбите од оваа одлука. 

ХИ. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да важи Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход на невин ек о-из давачките и на 
издавачките претпријатија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/56). 

XIII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се п р и м е н а т Л З Д ^ Л ^ 

Р. п. бр. 122 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

215. 
Врз основа на членот 140 од Уредбата за ра^ 

споделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57). Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИ-

ЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I. Расподелбата на вкупниот приход на прет-

пријатијата во состав на Заедницата на Југосло-
венските железници се врши според одредбите од 
главата II на Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации,. со отстапува-
њата предвидени со оваа одлука. 

И. Во материјалните и режиските трошоци "кг 
претпријатијата во состав на Заедницата на Југо-
словенските железници, покрај издатоците предви-
дени во членот 16 на Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации, вле-
гуваат уште и: 

1) придонесот од претпријатијата во состав на 
Заедницата на, Југословенските железници за по-
кривање на расходите на дирекциите и на Генерал-
ната дисекција на Југословенските железници спо-
ред членот 67 од Уредбата организацијата поо-ту-
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вањето и управувањето со Југословенските желе-
зни,ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/53), како и 
издатоците за курсевите со кои се врши подготву-
вање и стручно оспособување и усовршувале на 
кад р овците за потребите на Југословенските желе-
зници; 

2) издатоците за храна и топли напивци на 
извршниот п,ерсонал што работи на расчистување 
на нругагга по елементарни непогоди и несреќи; 

3) издатоците за службени облекла на работ-
ниците на железничките транспортни претпријати-
ја, на претпријатијата на колите за спиење и ру-
чање и на претпријатија за одржување пруги, 
според прописите што ги донесува Управниот одбор 
на Генералната дирекција на Југословенските же-
лезници со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работнана финансиите. 

III. Издатоците за дневници, патни паушали и 
теренски: додатоци за замени и испомагања и кило-
метражз (надоместоци за зголемени трошоци при 
патувањето на возниот и локомотивскиот персонал) 
се признаваат како материјални трошоци, и тоа: 

1) за дневници, патни паушали и теренски до-
датоци — до височината и под условите под кои 
трошоците за службени патувања на работниците 
и на другите стопански организации се признаваат 
како материјални трошоци: 

2) за замени и "испомагања — во износи опре-
делени со тарифниот правилник, а најмногу 75% 
од соодветната височина на дневницата за слу-
жбени лекувања; 

3) за километража — во износи определени со 
тарифниот правилник, и тоа најмногу до 32 динари 
по час за машиноводачи и огнари, а за другиот 
персонал до 26 динари по час за сето време поми-
нато надвор од домицилот од поаѓањето до враќа-
њето според редот на возењето со подготовка и за-
вршна служба кај возот 

IV. Како плати на претпријатијата во состав 
на Заедницата на Југословенските железници во 
смисла на членот 25 од Уредбата за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации се 
признаваат и: 

П издатоците за прекувремена работа во желе-
зничките транспортни претпријатија, во височина 
и под условите што се предвидени со прописите за 
платите на работниците на - железничките транс-
портни претпријатија: 

2) надоместоците на лицата што стручно се о-
способуваат или усовршуваат' во земјата за потре-
бите на железничките транспортни претпријатија; 

3) издатоците за премии за заштеда на гориво 
и мазиво во железничкиот сообраќај според пра-
вилникот за премиите за заштеда на гориво и ма-
зиво што го донесува Управниот одбор на Генерал-
ната дирекција на Југословенските железници. 

Вмупниот износ на надоместокот од точката 2 -
го определува Управниот одбор на Генералнава 
дирекција на Југословенските железници со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

Височината на издатоците за премии за заште-
да на гориво и мазиво не може да го премине из-
носот што се добива "со примена на определен про-
цент врз вкупно исплатените плати според тариф-
ниот правилник на железничките транспортни прет-
пријатија во текуштата година. Овој процент прет-
ставува однос меѓу вкупно исплатените премии за 
гориво и мазиво и вкупно исплатените плати според 
тарифниот правилник на сите железнички транс-
портни претпријатија во изминатата година 

V. Покрај издатоците предвидени во членот 32 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, сите претпријатија во со-
став на Заедницата на Југословенските железници 
издвојуваат како законска обврска од добивката 
придонес за фондот за наградување на персоналот 
од дирекциите и Генералнава дирекција на Југо-
словенските железници, и. тоа во процент што го 

определува Управниот одбор на дирекцијата одно-
сно на Генералната дирекција на Југословенските 
железници (Одлука за платите на службениците и 
работниците запослени во дирекциите и во Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници 
- „Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54). 

VI. Од остварената добивка на железничките 
транспортни претпријатија, по одбивање делот од 
добивката што му одговара на сојузниот данок на 
Добивка и што се внесува во инвестициониот фонд 
на Заедницата на Југословенските железници и по 
одбивање на законските обврски од добивката, се 
издвојуваат 31% за плати од добивката. 

VII. Железничките транспортни претпријатија 
не издвојуваат од добивката придонеси за опште-
ствените инвестициони фондови на политичкотери-
торијалните единици. 

VIII. Од остварената добивка по издвојувањето 
за плати од добивката на железничките транспорт-
ни претпријатија се издвојуваат 57% за средства за 
самостојно располагање на железничките транс-
портни претприј ати ј а. 

IX. Управните одбори на дирекциите на Југо-
словенските железници можат да вршат усмеру-
вања на трошењето на средствата за самостојно 
располагање на железничките транспортни прет-
пријатија во состав на дирекциите, а најмногу до 
50% од тие средства за потребите на железничките 
транспортни претпријатија, 

X. Уплатата на делот од добивката што според 
членот 44 став 2 на Уредбата за расподелба на вку-
пниот приход на стопанските организации се из-
двојува за буџетите на општината, околијата и на-
родната република се врши во онаа општина на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на единиците односно 
погоните на претпријатието во состав на Заедни-
цата на' Југословенските железници, и тоа спрема 
остварените плати на работниците според тарифните 
правилници на тие единици односно погони на 
претпријатието 

XI Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за^ расподелба на вкуп-
ниот приход на железничките транспортни прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56, 43/56 
и 10/57). 

XII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за целата 1957 година. 

Р. п. бр. 121 
27 април 1957 година 

^Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

216. 
Врз основа на членот 140 од Уредбата за распо-

делба на вкупниот п,риход на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ВО СОСТАВ НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА 

ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И 
ТЕЛЕФОНИ 

I. Расподелбата на вкупниот приход на претпри-
јатијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони (во натамошниот текст: ПТТ претприја-
тија) се врши според одредбите од главата II од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-, 
ланските организации, со отстапувањата предвидени 
со оваа одлука. 

II. Вкупниот приход на ПТТ претпријатија се 
состои од приходи според поштеноко-телеграфско-
телефонската тарифа и приходи предвидени во чле-



Среда, 1 мај 1957 

нот И од Уредбата за расподелба на вкупниот при,-
ход на стопанските организации. 

Приходите според п оштенско - тел еграф еко - т е л е -
фонската тарифа ги распределува Управниот одбор 
на Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните на начинот предвиден со правилата 
на Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните. 

III. Во материјални трошоци на ПТТ прегори,-
4 ј атија влегуваат, покрај трошоците наведени во чле-

нот 16 од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации, уште и: 

1) трошоците за превоз во јавниот градски со-
обраќај на службениците што вршат достава на по-
штенски пратки и на телеграф^ко-телефонски со-
општенија, како и трошоците за превоз на работни-
ците што работат на одржување на средствата на 
телеграфско-телефонеките врски и на претплати ич-
ките постројки; 

2) издатоците во паушален износ до 500 динари 
месечно како надоместок на одделни работници за 
одржување на превозните средства што се сопстве-
ност на работниците, кога ги употребуваат при до-
става на поштенски пратки и телеграфско-теле-
фонски соопштенија, како и за одржување на во-
здушни линии; 

3) придонесите за фондовите од кои се дава на-
доместок на штета настаната на телеграфско-теле-
фонски линии поради елементарни непогоди според 
членот 75 став 2 од Уредбата за организацијата, по-
слувањео и управувањето со Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53); 

4) издатоците за службено облекло и обувки 
според пропиените што ги донесува Управн,иот од-
бор на Генералната дирекција на поштите, телегра-
фите и телефоните со согласност од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на финансиите; 

5) придонесот за покритие на расходите на Ге-
нералната дирекција па поштите, телеграфите и 
телефоните и на посебните единици во смисла на 
членот 90 од Уредбата за организацијата, школува-
њето и управувањето со југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, како и материјалните изда-
тоци 'за курсеви со кои се врши подготвување и 
стручно оспособување на кадровите за потребите 
на ПТТ претпријатија; 

6) издатоците за дневници и патни трошоци, 
во Брока со полагањето на стручни испити на ра-
ботниците; 

7) надоместоците што им се плаќаат на лица-
та што вршат пренесување на пошта како пеша-
чи, ева лицата што вршат испорака на пратки во 
всндостаѕвко подрачје, на лицата што вршат испо-
рака на пратки во потесно или пошироко доставно 
подрачје привремено, како и на лицата што како 
специјални носители вршат пренесување (испора-
ка) на телеграми или на телефонски покани-изве-
сници. 

IV. Како плати на рабо-тниците на ПТТ прет-
пријатија според членот 25 од Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации се признаваат уште и: 

1) платите на договорните поштари и на дого-. 
верните селски поштоносци според Правилникот 
за регулирање н,а работните односи со лицата што 
п о т тек ек о - т е л етр афеко -телефонската служба ја 
вршат врз основа на договор („Службен лист н а ' 
ФНРЈ", бр. 32/54); 

2) надоместоците на лицата што стручно се 
оспособуваат или се усовршуваат во земјата за по-
требите на ПТТ претпријатија, како и платите и 
хонорарите во врска со полагањето на стручните 
испити на работниците. 

Височината на износот на н,адоместоците од 
точката' III под 4 во вкупен износ за сите ПТТ 
претпријатија ја определува управниот одбор на 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 

телефон,ите со согласност од сојузи л от Државен се-
кретаријат за работи на финансиите. 

V. Покрај издатоците според членот 32 од 
Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации, ПТТ претпријатија го 
подмируваат како законска обврска од добивката 
и придонесот за фондот за наградување на слу-
ж,бениците и работниците на Генералната дирек-
ција на поштите, телеграфите и телефоните и на 
посебните единици4,, според точката 10. од Одлуката 
за платите на службениците и работниците запо-
слени во Генералната дирекци,ја на југословенски-
те пошти, телеграфи и телефони и во посебните 
единици („Службен лист с-па ФНРЈ", бр. 19/54). 

VI. Од остварената добивка на ПТТ претпри-
јатија, по одбивање делот што му одговара на со-
јузниот данок на добивка како и по одбивана на 
законските обврски од добивката, се издвојува' дел 
за плати од добивката во износ од 41% од овој дел 
на добивката. 

VII. ПТТ претпријатија не издвојуваат од до-
бивката придонес за општествените инвестициона 
фондови. 

VIII. Од остварената доб-ивка, по издвојувањето 
на делот за плати од добивката, ПТТ претприја-
тија издвојуваат дел за средства за самостојно ра-
сполагање во износ од 56% од овој дел на добив-
.ката 

IX. Уплатата на делот од добивката што спо-
ред членот 44 став 2 од Уредбата за расподелба 
на вкупниот приход - на стопанските организации 
се издвојува за буџетите на општината, околијата 
и народната република се врши во онаа општина 
на чие подрачје се наоѓа седиштето на ПТТ прет-
пријатие односно седиштето на посебните единици, 
и тоа спрема исплатените плати на работниците 
на претпријатието односно на единиците. 

X. Со влегувањето во сила на оваа одлука 
престанува да ва-жи Одлуката за расподелба на 
вкупниот приход на претпријатијата во состав на 
Заедницата ,на стопанските претпријатија на Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/56 и 10/57). 

XI. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и за делата 1957 година. 

Р. п. бр. 120 
27 глтрил 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

217. 
Врз основа на членот 140 од Уредбата за ра-

споделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/57), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ 

ЗАВОДИ 
1. Во Одлуката за расподелба на вкупниот, при-

ход н,а осигурителните заводи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/56) во точката VII став 2 наместо 
зборовите: „1% од вкупно наплатените премии за 
осигурување — од стопан-ските организации ОСЕ- Н 
задругите, - како и од државните органи, установи-
те п општествените организации, 2% од вкупно на-
платените премии за осигурувале — од задругите 
и задружните организации" се ставаат зборовите: 
„2% од вкупно наплатените прекини за осигурува-
ње — од стопанските организации, задругите и за-
дружните организации, како и од д р ж а в и т е ор-
гани, установите и општествените оргаш^зании". 
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2. Оваа одлука влегува во сида осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се (применува и за целата 1957 година 

Р. п. бр. 123 
Ј7 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет -

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, с. р. 

218. 
Врз основа на одделот 1 под а) главата XXV 

на Сојузниот општествен план за 1957 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-

ЖНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА 
МЕТАЛУРГИЈА 

I. Се определуваат највисоки продажни цени 
за следните производи на црната металургија: 

1) Железна руда: Дин./тони 
а) Вареш — сидерит (32% Ге, 3% Мп, 

15% Ѕ1О2 и 7% влага) - - - 2.300 
За секој поголем или помал 1% 
метал (Ге Ми) се дава премија, 
односно се наплатува пенал од 6% 
од цената на рудата. 
За секој поголем или помал 1% 
Ѕ1О2 се наплатува пенал, одно-
сно се дава премија од 3% од це-
ната ма рудата. 

б) Љуби ја — сидерит (40% Ре, 2%Мп, 
8% Ѕ1О2 и 4% влага) - - - - 3.700 
За секој поголем или помал 1% 
метал (Ре Мп) се дава премија, 
односно се наплатува пенал од 
4,5% од цената на рудата. 
За секој поголем или помал 1% 
ЅХОЈ се наплатува пенал, односно 
се дава премија од 1,7% од цена-
та на рудата. 

в) Љубија — лимонит (48% Ре, 2% 
Мп, 11% Ѕ1О2 и 13% влага) - - 4.900 
За секој поголем или помал 1% 
метал (Те Мп) се дава премија, 
односно се наплатува пенал од 
3.5% 3,5% од цената на рудата. 
За секој поголем или помал 1% 
Ѕ1О2 се наплатува пенал, односно 
се дава премија од 1,4% од цената 
"а рудата. 
За секој поголем или помал 1% 
влага кај сите предни видови ру-
да се наплатува пенал, односно се 
дава премија од 1% од пропиша-
ната цена за односната руда. 

2) Бело сурово железо II класа — — 45.000 
Под бело сурово железа II класа 
се подразбира белото сурово же-
лезо од следниот состав: С 3, 2—3, 
9; Ми од 1,7; Ѕ1 до 1,2; Р 0,25; Ѕ до 
0,08. 
За белото сурово железо I класа се 
определува највисоката продажна 
цена, која се утврдува така што 
цената на белото сурово железо И 
класа се множи со коефициентот 
1,06. 
Под бело сурово железо I класа 
се подразбира белото сурово же-
лезо од следниот состав: С 3, 2—3, 
8; Ми од 2—4; Ѕ1 0,3 до 1; Р 0,25; 
Ѕ до 0,05. 

За белото сурово железо III класа 
се определува највисоката прода-
жна цена, која се утврдува така 
што цената на белото сурово же-

. лезо II класа се множи со коефи-
циентот 0,96. 
Под бело сурово железо III класа 
се подразбира белото сурово же-
лезо од следниот состав: С 3, 2—3; 
Мп од 1,5; Ѕ1 до 1,5: Р 0;30; Ѕ до 
0,12. 

3) Сиво сурово железо — — — — 57.000 
4) Старо железо од најдобар квалитет 

(освен старото железо добиено од 
потопени бродови и од каеирани ва- . 
гони и локомотиви од железници) 15.000 

5) Суров челик —. — - - - - 52.000 
6) Блудови - - - - - - - 60.000 
7) Платини - - - - - - - - 60.000 
8) Грединки - - - - - - - 62.000 
9) Профили - - - - - - - - 79.000 

10) Ламели - - - - - - - - 79.000 
11) Бал јана жица - - — — - — 79.000 
12) Железнички шини - - - - 97.000 
13) Валјак колосечен прибор - — — 96.000 
14) Индустриски шини — — — — 82.000 
15) Лимови ' - -- - - - - - 89.000 
16) Ладно валјани ленти — — — — 112.000 
1,7) Заварени цевки - - - - - - 89.000 
18) Влечена жица - - - - - - 95.000 
19) Влечен челик - - - - - - - 208.000 
20) Бешавни цевки: 

- над 3" - - - - - - - 170.000 
- до 3" - - - - - - 195.000 
- специјални — — — — — — 205.000 
Д. Цените од точката I важат како највисоки 

продажни 'цени на производителот франко утова-
рено во вагон во местото на производителот. 

III. Цените за производите од точката I под 5 
до 20 важат како основни цени за ЅМ челик од 
обичен квалитет (ѕ1. 00,12). За другите квалитети и 
димензии се засметуваат и надоплатоцТгге според 
Тарифата на надоилатаците што ја пропишува Со-
јузниот уред за цени. 

IV. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат цените за производите од точ-
ката I на оваа одлука определени: 

1) со точката I под 7 и II под 1 од Одлуката за 
определување највисоките продажни цени за опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/54) — за железната руда и за валјаните, влече-
ните и кованите производи и полуфабрикати на 
црната металургија; 

2) со Одлуката за определување највисоки про-
дажни цени за бело и сиво сурово железо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/54); 

3) со точката I под 8 и П од Одлуката за опре-
делување највисоки продажни цени за определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56) - -
за блудовите и полуфабрикатите за извоз на пре-
работка и за валјаните, влечените и кованите про-
изводи од домашен челик преработен во странство; 

4) со точката I под 12 од Одлуката за опреде-
лување највисоките продажни цени за определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56) -
за старото железо од најдобар квалитет. 

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

Р. п. бр. 127 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен издишен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 
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219. 
Врз остава на точката 2 од Одлуката за доде-

лување средства од стопанските резерви на феде-
рацијата за давање премии за зголемено производ-
ство на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И 
НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА КОЛИЧИ-
НИТЕ ЈАГЛЕН ПРОИЗВЕДЕНИ НАД ПРЕДВИДЕ-
НИТЕ КОЛИЧИНИ ПРОИЗВОДСТВО ВО I ТРИ-

МЕСЕЧЈЕ НА 1957 ГОДИНА 
1) Во Одлуката за условите и начинот на давање 

премии! за количините јаглен произведени над пред-
видените количини производство во I тримесечје на 
1957 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/56) 
точката I се менува и гласи: 

„Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата во 1957 година им се одобруваат на руд-
ниците на јаглен премии за секоја тона јаглен про-
изведена во I тримесечје на 1957 година над коли-
чините пријавени на Дирекцијата за суровини за 
I тримесечје на 1957 годша во смисла на точката 
IX од Наредбата за определување услови под кои 
рудниците на јаглен ќе го продаваат јагленот во I 
тримесечје на 1957 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/56). 

Кај рудниците кај кои пријавените количини 
за I тримесечје на 1957 година се помали од коли-
чините според пријавата за IV тримесечје на 1956 
година, како основица за давање премија ќе служат 
пријавените количини од IV тримесечје на 1956 го-
дина." 

2)4 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 126 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

220. 
Врз основа на одделот I под в) од главата XXV 

на Сојузниот општествен план за 1957 година и чле-
нот 70 точка 3 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАБРАНА НА УПОТРЕБАТА НА БАКАРОТ И 
НЕГОВИТЕ ЛЕГУРИ И БАКАРНИОТ ЛИМ ВО 

ОПРЕДЕЛЕНИ ЦЕЛИ 
I. До донесувањето на југословенски стандарди 

за' проводници на електрична енергија од висок 
напон, за ложишта на парни локомотиви и за гро-
мобрани, не смеат да се употребуваат: 

1. превозниците од бакар — за изведување нови 
преносни и дистрибутивни мрежи од висок напон 
над 10 

2. бакарните легури - за изработка на лежи-
шта на нови локомотиви; 

3. бакарот - за изработка на громобрани. 
По исклучок од одредбата под 1 од претходниот 

став, можат проводници' од бакар да се употребу-
ваат за изведување кози преноси и дистрибутивни 
мрежи од висок напон над 10 кМ: 

1) за оние определени видови објекти чија ин-
вестициона програма до крајот на јуни 1957 година 
ќе биде прифатена од ревизионата комисија на ор-
ганот надлежен за нејзино одобрување; 

2) во подрачјата во кои постои корсдируначко 
дејство на атмосферата врз алуминиум — за одржу-
вање и проширување на постојните водови, како 
и во други случаи каде што техничите услови го 
бараат тоа. 

По исклучок од одредбата под 3 од првиот став, 
можат да се изработуваат громобрани од бакар за 
воени објекти,, ка ј енергетските постројки, како 

и во случаите во кои според техничките прописи 
за громобршите треба да се употреби бакар за изра-
ботка на истите. 

II. Исто така, не смее да се употребува бакарен 
лим за покривање на згради и на делови од згради, 
освен за поправка на постојните згради од општ 
интерес и на историските споменици. 

III. Контролата на примената на оваа одлука 
ќе ја вршат: 

1) електроенергетскиот инспекторат - во по-
глед на бакарот и превозниците од бакар; 

2) инспекторатот на парните котли — во поглед 
на бакаршгте легури; 

3) градежниот инспекторат на народниот одбор 
на околијата — во поглед на бакарниот лим. 

IV. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 125 
27 април 1957 година 

Бел.град 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р4 

221. 
Врз основа на членот 2 став 1 од Законот 'за 

измени и дополненија на Законот за народната од-
брана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/57), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМОТНИТЕ УСЛОВИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СВОЈ-

СТВОТО НА ЕДИНСТВЕН ХРАНИТЕЛ 
1. Обврзникот — регрут што ги исполнува оста-

натите услови пропишани во членот 2 став 1 од 
Законот за измени и дополненија на Законот за на -
родната одбрана, се смета како единствен хранител 
ако домаќинството на кое обврзникот - регрут му 
припаѓа плаќа данок на доход од селското стопан-
ство што не го надминува износот од 500 динари 
по член на домаќинството, или ако некаков друг 
приход на домаќинството не го надминува износот 
од 4.000 динари месечно по член на домаќинството. 

2. Оваа одлука влегува ^О-била со денот на вле-
гувањето ѕво сила на Заксиот за измени и тт^,пол-
ненија на Законот за наро,дната о ^ ^ н а . 

Р. п. бр. 131 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

222. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Законот за 

Јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКО-

ЛИСКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 
1. Во Одлуката за утврдување подрачјата на 

окружните и околиските јавни обвинителства („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/56) во точката II се 
додаваат нови ставови 3 и 4,' кои гласат: 

„Денот кога околиските јавни обвинителства во 
Доња Стубица, Преграда и Врбовец ќе почнат со 
работа ќе го определи Сојузното јавно обвинител-
ство. 

До почетокот на работата на околиските јавни 
обвинителства од претходниот став работите од нив-
ната надлежност ќе ги вршат, и тоа: 

1) за Околиското ј-авно обвинителство во До-ња 
Стубица — Околиското јавно обвинителство во Кра-
ишта; 

2!) за Околиското јаѕшр обвинителство во Пре-
града — Околиското јаззЖ обви^ртгелство во Клањец; 
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3) за Околиското Јамо обвинителство во Врхо-
вец - Околиското јавно обвинителство во Кни-
жевни." 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во ,,Службен лист на ФНРЈ". 

Р. и. бр. 119 
27 април 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавув-ањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 118 
27 април 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпјретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

223. 
Врз основа на членот 09 од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФЃСРЈ", бр. 37/55) и членот 7 од 
Уредбата за прометот на жита („Службен лист иа 
ФНРЈ", бр. 31/55, 43/56 и 18/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ и ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАВА И НА 

ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА 
1. Во Решението за продажните цени на житата 

и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55 и 46/56) точката 1а се менува и гласи: 

„Овластените претпријатија за промет на жита, 
трговските претпријатија и дуќани и земјоделските 
задруги; ќе ја продаваат пченицата и 'ржта произ-
ведени во земјава, освен 'од ушур и уем, како и 
преработките од овие жита, по слободно формира-
ните цени." 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
-„Претпријатијата за увоз и извоз на жита ќе 

им ја продаваат увезената пченица на овластените 
претпријатија и овластените мелници по цената 
што ќе ја утврдат во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работи на стоковниот промет. 
Така.утврдената цена се наголемува за износот на 
возарината од железничката станица 'Нови Сад до 
истоварната станица на купувачот (паритет Поби 
Сад). Испораката на увезената пченица се врши 
франко истоварната стгеица. 

Кола претпријатијата за увоз и извоз на жита' 
им ја продаваат увезената пченица на овластените 
претпријатија и овластените мелници оа подрачјето 
на околијата Нови Сад, покрај цените од предниот 
став ќе засметаат и износ од 0,50 дин. за секој кило-
грам на име просечна возариш. 

Пресметувањето на разликите меѓу набавната 
цена на увезената пченица и продажната цена од 
претходните ставови, ќе се врши преку посебна 
сметка ка ј Народната банка, на начинот што ќе 
го пропише сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите." 

3. Точката 56 се менува и гласи: 
„ Стопанските организации ќе вршат уплата на 

износите престигнат! во точ. 4 и 5 од ова решение 
само за вршачки и мелнички уем.к 

4. Точката 6 се брише. 
Точ. 7—10 стануваат точ. 6—9. 
5. По новата точка 9 се додава нова точка 10, 

која гласи: 
„Овластените претпријатија за промет на жита, 

ме лежаите и водениците ќе ги уплатат на посебната 
сметка бр. 338048 ка ј Народната банка следните 
износи на записите увезена пченица и брашно од 
оваа пченица, затечени ка ј нив на денот на влегу-
вањето во сила на ова решение, ако на тие записи 
не е веко платена таксата на мелење, и тоа за ки-
лограм: 

Динари 
пченица — — - - — —' — - 2 
лебно пчешкчкзо броенине — — — — 2 
бело бранша и гри-з (крушиќ) — — — 3 

224. 
Врз ошова на членот 24 став 2 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанското про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДИСЦИПЛИНСКИ СУД НА-
ДЛЕЖЕН ЗА ВОДЕЊЕ ДИСЦИПЛИНСКА ПО-
СТАПКА ПРОТИВ ОВЛАСТЕНИТЕ СТРУЧНИ ЛИ-
ЦА ШТО ВРШАТ СЛУЖБА НА КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ^ ПРО-

ИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ 
1. За водење дисциплинска постапка против 

овластените стручни лица (контролори) о,д чл. 9 
и 12 од Уредбата за контрола на квалитетот на 
селскостопанските производи наменети за извоз, што 
во вршењето на службата на контрола на квали-
тетот на селскостопански^ производи наменети за 
извод ќе постапат противно на одредбите од уред-
бата, ќе биде надлежен Дисциплинскиот суд на 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет. 

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

Бр. 5735 
10 април 1957 година 

Белград 
Секретар, 

за општа управа на Сојузниот 
изврш-ен совет, 

Вуксан Љумовиќ, с. р. 

225. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 

Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
членот 11 од Законот за Југословенскиот Црвен 
крст и Решението од Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет за наплатување марки на 
Југословенскиот Црвен крст, бр. 8392 од 25 август 
1953 година. Генералната дирекција на поштите, 
телеграфите и телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ДОПЛАТНА ПО-
ШТЕНСКА ФРАНКО И ПОРТО МАРКА ПО ПО-

ВОД НЕДЕЛАТА НА ЦРВЕН КРСТ ВО 1957 
ГОДИНА 

На 5 мај 1957 година ќе се пушти во оптек до-
платна поштенска, франко и порто марка по повод 
Неделата на Црвен крст, секоја во вредност од 2 
динари. 

Сликата на двете марки прикажува силуета на 
жена со дете во провизорна куќа и авион на Црвен 
крст при летање, што симболира итно давање по-
мош на бегалците. Над сликата е вцртан натписот: 
„Југославија" — со латиница, а под авионот тек-
стот: „Недеља Црвеног крста 1957" — со ќирилица. . 
Ознаката на вредноста „2" е во горниот десни атол. 
од марката. На порто марката под ознаката на 
вредноста е зборот: „порто" — со латиница. Бојата 
на франко марката е сина, а на порто марката 
сива. 

Овие марки ќе бидат во продажба и задолжи-
телна употреба како доплатни поштенски марки за 
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време траењето на Неделата на Црвен крст, од 5 
до 11 мај 1957 година. 

Бр. 2301 
8 април 1957 година 

Белград 
Генерална дирекција ва поштите, телеграфите и 

телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, с. р. 

226. 
Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителните спе-
цификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51). 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СРЕД-
СТВАТА ЗА ПОВРШИНСКА ЗАШТИТА НА КА-

ЛАПИТЕ И ЈАТКИТЕ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 

Средстсва за површинска зашти-
та на Калап иге и јатките. Методи на 
испитување - - - - - - ЈХЈЅ В.Н8.101 

Средства за површинска зашти-
та на калапите и јатките. Класифи-
цира. Услови на квалитетот - - Ј1ЈЅ В.Н9.101 

2. Наведените југословенски стандарди се об-
јавени во посебно издание на Сојузната комисија 
за стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1957 година. 

Бр. 1649 
18 април 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ с. р. 

227. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ОД ОБЛАСТА НА МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација ое донесува следниот југословенски 
стандард: 

Отвори за вградување прибор на ин-
струменталната табла од моторните 
возила - - - - - - - ЈХЈЅ М.Н5.001 
2. Наведениот југословенски стандард објавен е 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација кое е составен дел од ова решение. 

- 3) Овој југословенски стандард Бленува в-о сила 
на 1 јуни 1957 година. 

Бр. 1651 
18 април 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стан-
дардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ с. р. 

228. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-
СТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И ПРЕХРАН-

БЕНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Ружина шипинка - — - - ЈТЈЅ Е.В2.031 
Ленено семе - - - - - - ЈПЅ Е.В4.420 
Шеќер од шеќерна репка - - ЈХЈЅ Е.1Л.001 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1957 година. 

Бр. 1653 
18 април '957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

229. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за ква-
литетот на производите и за производителите 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр,з 
17/51), Сојузната комисија за стандардизација до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА 

ПУЛЗАТОР ЗА ЕЛЕКТРИЧНИ ОГРАДИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дарзација се донесува следниот југословенски стан-
дард: 

Пулзатор за електрични огради 
напојуван од батерија — — — — ЈХЈЅ Н.М5.022 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 јули 1957 година. 

Бр. 1652 
18 април 1957 година 

Белград ^ 
Претседател 

на Сојузната комисија зз 
стандардизаци ј а, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р,. 

230. 
Врз основа на членот в од Уредбата за југослов-

енските стандарди, за сојузните тж/аиси за ква-
,литетот на производите и за др ЈУГ трогателните спе-
цификации („Службен лист на бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КИЛИ-

МИ и ТЕПИСИ ОД РАЧНА ИЗРАБОТКА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Тешхх од персиски тип, ратана из-
работка. Општи одредби — — - ЈТЈЅ Г.СО.001 

Килими рачно т а е в и , Општи 
одредби - - - - - - - - ЈТЈЅ ог: 
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Мераван, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - - Ј17Ѕ Р.С2.101 

Херис, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - ЈХЈЅ Г.С2.102 

Мека, тепих од персиски тип. 
Рач,на изработка - - - - - ЈХЈЅ Г.С2.103 

Херат, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - Ј1ЈЅ Р.С2.104 

Сивас, тепих од лерсиски тип, 
Рачна изработка - - - - - Ј1ЈЅ Г.С2.105 

С арух, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - ЈТЈЅ Р.С2.106 

Спарта, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - ЈИЅ Р.С2.107 

Охрид, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - ЈИЅ Е.С2.106 

Сарпер, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка - - - - - ЈПЅ Е.С2.109 

Френч, тепих од персиски тип. 
Рачна изработка — — - — — ЈХЈЅ Г.С2.110 

Рија, тепих од специјален тип. 
Рач :а изработка — — - — — ЈИЅ Р.С2.111 

КИЛИМИ од пиротски тип. Рачно 
ткаен - - - - - - - - ЛЈЅ Р.С2.130 

Килим од босански тип. Рачно 
тказн — — — — —- — — - ЈХЈЅ Е.С2.131 

Килим од мак ед он ек о-к осм етски 
тип. Рачно ткаен — - - — — Ј1ЈЅ Р.С2.132 

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

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јуни 1957 година. 

Бр. 1650 
13 април 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната КОМИСЛГЗ 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовиќ, с. р. 

231. 
Врз основа на чл. 17 и 19 став 2 од Уредбата за 

краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31^56), во врска со точката I од Наредбата за 
затезните интереси („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5̂ 57), Управниот одбор на Народната банка донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА КРЕДИТИТЕ КАЈ 

НАРОДНАТА БАНКА ВО 1957 ГОДИНА 
I. Корисниците на кредити кај Народната банка 

во 1957 година ќе го плаќаат интересот според нор-
мите од ова решение, ако со посебни сојузни прописи 
не е определено поинаку. 

И. Корисниците на краткорочните кредити ин-
тересот ќе го плаќаат според следните норми, и тоа: 

1) 2% годишно: Дирекцијата за суровини; 
2) 2,5% годишно: селскостопанските и другите 

апотеки, установите со самостојно финансирање од 
областа на селското стопанство и здравствените 
установи; 

3) 3% годишно: стопанските организации Од 
областа на селското стопанство, земјоделските за-
други — за селскостопанската дејност, издавачките 
и новинските претпријатија, специјализираните 
претпријатија за производство на учила, специја-
лизираните претпријатија за снабдување на селското 
стопанство, специјализираните претпријатија за про-
мет на семенски стоки, трговските стопански орга-
низации — за покритие на негативните разлики на-

станати поради намалувањето на цената на стоките, 
угостителските стопански организации во туристички 
и бањски места — за покритие на сезонските за-
губи, конзумните млекари и услужните занаетчиски 
претпријатија и дуќани; 

4) 4% годишно: политичкотериторијалните еди-
ници — на позајмиците (кредитите) за покритие на 
буџетските расходи поради нерамномерно притечу-
вање на приходите, и работниците, службениците и 
другите корисници на потрошувачки кредити — на 
потрошувачките кредити за набавка на патнички 
автомобили; 

5) 4,5% годишно: сојузот на задружните штедил-
ници; 

6) 5% годишно: банките и штедилниците: 
7) 6% годишно: стопанските организации — на 

кредитите за откуп на селскостопански произво д , 
како и стопанските организации — на кредитите за 
работите на извоз и увоз, претпријатијата на филм-
ската индустрија, производните претпријатија — за 
покритие на запасите готови производи создадени 
врз основа на посебни одлуки на сојузните органи, 
стопанските организации на внатрешната трговија 
на мало и големо, претпријатијата за промет на 
жита, ме^шиците, угостителските и туристичките 
претпријатија, установите со самостојно финанси-
рање (освен од областа на селското стопанство), 
установите што се финансираат од буџетот (буџет-
ските установи), заводите за социјално осигурување 
и работниците, службениците, пензионерите, инва-
лидите,. подофицери^. офицерите и службенците 
на ЈНА — на потрошувачките кредити: 

8) 7% годишно: лицата на самостојни професии 
и имателите на приватни за-наетчиски дуќани — на 
потрошувачките кредити; 

9) 7,5%о годишно: стопанските организации од 
областа на индустријата и рударството, шумарството, 
градежништвото, сообраќајот, занаетчиството и стан-
бено-комувалната дејност; 

10) 9% годишно: стопанските организации — на 
кредитите за привремено покритие на некурентните 
и одЕишните залаел на суровини и материјали, го-
тови производи и стоки, на сомнителните и ненапла-
тиви побарувања. 

III. Стопанските организации на кои не им е 
доделен почетен фонд односно посебен кредит од 
членот 17а на Уредбата за фондот на обртните сред-
ства на стопанските организации, на кредитите за 
постојани обртни средства ќе плаќаат интерес според 
нормата по која би плаќале интерес на фондот на. 
обртните средства односно на посебниот кредит. 

Задругите ќе плаќаат интерес на кредитите за 
постојани обртни средства по нормата што е приме-
нувана во 1956 година. 

IV. На среднорочните кредити за продажба на 
инвестициона опрема на отплата - интересот ќе се 
смета по нормата од 6%? годишно. 

V. На ненавремено вратените кредити и за пре-
чекорувањето на кредитите затезниот интерес ќе се 
смета по нормата од 6% годишно. 

VI. На кредитите одобрени пред влегувањето во 
сила на ова решение ќе се применува, до договоре-
ниот срок за враќање, договорената интересна норма. 
Ако со одделил договори за кредит е предвидено 
дека интересната норма ќе се определи дополнител-
но, височината на интересната норма на кредитите 
по тие договори ќе се определи според ова решение. 

VII. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 210 
2 април 1957 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на Народната баиќ а ѕ 
Видое Смилевски, с. Р, 
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232. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надво-
решнотрговск,а комора, во спогодба со Сојузот на 
селскостопанско-шумарските комори на ФНРЈ! до-
несува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА ЗА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖОТО и СУВОТО ОВОШЈЕ НАМЕНЕТО 

ЗА ИЗВОЗ 
I. Во Листата на стручните лица овластени за 

вршење контрола на квалитетот на свежото и су-
вото овошје наменето за извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/55, 5/56, 16/56, 23/56, 48/56), се вр-
шат следните измени и дополненија: 

1) во точката 1: 
а) текстот под редниот број 20 се брише; 
б) по редниот број 65 се додава реден број би 

со текстот кој главен: 
„Влајковшќ Милан — Бачка Паланка"; 
2) во точката 2 текстот под редниот број 18 

се менува и гласи: 
„Павловиќ Фрањо - Бјеловар"; 
3) во точката 5 текстот под редниот број 5 се 

менува и гласи: 
„Репиќ инж. Бранко - Тузла". 
И. Овие измени и дополненија влегуваат во 

сила Осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 12663 
25 март 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колан; с. р. 

233. 
Врз аетова на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопанските произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ1', 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на с,ел-
скостопанско-шумарските комори на ФНРЈ", доне-
сува 

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА ОВЛАСТЕ-
НИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ 
НА СВЕЖИОТ ЗАРЗАВАТ НАМЕНЕТ ЗА ИЗВОЗ 

I. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот за свежиот зарза-
ват наменет за извоз („Службен ,лист на ФНРЈ", 
бр. 20/56) се вршат следните измени и дополненија: 

1) во точката 1: 
а) текстот под редниот број 1 се менува и 

тласи: 
„Старчевиќ инж. Милутин — Белград"; . 

б) текстот под редниот број 3 се менува и 
гласи: 
„Неде лаковиќ инж. Ѓурѓе — Белград"; 

2) во точката 2 по редниот број 37 се додава 
реден број 38 со текстот кој гласи: 

„Јакшиќ инж. Славко — Грачац"; 
3) во точката 3 текстот под редниот број 22 се 

менува и тлави: 
„Јуришееиќ Франц - Копер". 

II. Овие измени и дополненија влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 12664 
25 март 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колан, с. р, 

234. 
Врз основа на членот 10 од Уредбата за кон-

трола на квалитетот на селскостопансќите произ-
води наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Управниот одбор на Сојузната надворе-
шнотрговска комора, во спогодба со Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските комори на, ФНРЈ, до-, 
несува 

к З М Е М И И Д О П О Л Н Е Н И Ј А 
НА ЛИСТАТА НА СТРУЧНИТЕ ЛИЦА 

ОВЛАСТЕНИ ЗА ВРШЕЊЕ КОНТРОЛА НА 
КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ 
о д МЕСО И ДОБИТОК НАМЕНЕТИ ЗА ИЗВОЗ , 

I. Во Листата на стручните лица овластени за 
вршење контрола на квалитетот на месото и на 
производите од месо и добиток наменети за извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56 и 51/56) се вр-
шат следните измени и дополненија: 

1) во точката 1: 
а) текстот под редниот број 2 се брише; 
б) по редниот број 27 се додава редан број Ж 

оо текстот кој гласи: 
„Васиљевиќ Душан - Крушевац"; 
2) во точка 2 по редниот број 16 се додава 

реден број 17 со текстот кој гласи: 
„Ваш Стјепан - Нова Градишки-, 
3) во точката 3 по редниот број 13 се додаваат 

редни броеви 14 и 15, кои гласат: 
„14 Лешник Алеш - ПтуЈ 
15 Вречко Владимир - Птуј". 
II. Овие измени и дополненија влегуваатво 

сила осмиот ден по објавувањето во "Слуигош 
лист на ФНРЈ". 

Бр. 12665 
25 март 1957 година 

Белград 
Сојузна надворешнотрговска комора 

Претседател, 
Руди Колан, с. рѓ 

235. 

О Б Ј А В А 
ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗВОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА БЕЛГРАД I 
Врз основа на членот 178 во врска со член-от 

89 став 1 од Законот за правата и должностите, из-
бирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен прате-
ник на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, што ќе се одржат во Изборната околија 
Белград I на 26 мај 19-57 година, е потврдена кан-
дидатурата на Стефановиќ Димитрија Светислав од 
Белград. 

Бр. 18 
27 април 1957 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 
- Секретар, 

„р Дражеи Сесардиќ, с. р. 
Претседател, 

Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 
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По извршењето сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека на текстот на македонски јазик на 
Законот за адвокатурата, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/57, се поткраднати долу наводените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРАТА 

1. Во членот 84, став 3, во првиот ред зад 
зборот „советот" треба да стои запирка; 

2. Во членот 136, во четвртиот ред меѓу зборови-
те „Законот од" треба да се уфрлат зборовите „за 
адвокатурата". 

Од Сојузната народна скупштина, 24 аноил 1957 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Таксената тарифа од Законот За 
таксите објавена во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
116/57, се поткраднати долу наведените грешки, та 
се дава 

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

НА ТАКСЕНАТА ТАРИФА ОД ЗАКОНОТ 
ЗА ТАКСИТЕ 

Во членот 1 став 4 точка 7 и во членот 2 точка 
2 наместо зборовите: „кучина и за вршење на по-
требната служба" треба да стои: „кучиња и за вр-
шење службата на закоп". 

Од Сојузниот извршен совет, 24 април 1957 го-
дина, Белград. 

„ „ - да 

С О Д Р Ж И Н А 
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206. Уредба за платите на работниците на сто-
ланските органи за :ции — — — — — 

207. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за давање потрошувачки кредити на 
работниците, службениците и на другите 
определени категории корисници 

208. Уредба за измени и дополненија на Уред-
^ бата за прометот на жита — 

209/ Уредба за измени на Тарифата за данокот 
на промет - — - — — — — — 

210. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските претпријатија што произведу-
ваат за определени потреби на Југословен-
ската народна армија — — — - — 
Одлука за определувањето на објекти чии 
инвестициони програми ги одобрува Со-
јузниот извршен совет и за постапката за 
одобрување — — — — — — — — 
Одлука за учеството на инвеститорите во 
трошоците на инвестициите што се фи-
нансираат од Општиот инвестиционен 

213. Одлука за употреба на средствата на 
Општиот инвестиционен фонд издвоени 
како резерва за 1957 година 
Одлука за расподелба на вкупниот приход 

" на новинските и издавачките претприја-
тија - - - - - - ^ -

215. Одлука за расподелба на вкупниот приход 
на претпријатијата во состав на Заедница-
та на Југословенските железници — — 

211. 

212. 

317 
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- - 328 
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329 

330 

- - - 330 

330 

331 
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216. Одлука за расподелба на вкупниот приход 

на претпријатијата во состав на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на 
Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони - - - - - - - - 332 

217. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на осигурител-
ните заводи - - - - — - - - - - - ззз 

218. Одлука за определување највисоките 
продажни цени за производи на црната 
металургија - — - — — — - — 334 

219. Одлука за измена на Одлуката за услови-
те и начинот на давање премии за коли-
чините јаглен произведени над предвиде-
ните количини производство во I триме-
сечје на 1957 година - - — - - - 335 

220. Одлука за забрана на употребата на ба-
карот и неговите легури и бакгркиот лим 
во определени цели - - - - - 335 

221. Одлука за имотните услови за признава-
ње својството на единствен хранител — 335 

222. Одлука за дополнение на Одлуката за 
утврдување подрачјата на окружните и 
околиските јавни обвинителства — — — 335 

223. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за продажните цени на житата и 
на производите од жита — - - - 336 

224. Наредба за определување дисциплински 
суд надлежен за водење дисциплинска по-
стапка против овластени стручни лица 
што вршат служба на контрола на квали- -
тегот на селско стопанските производи на-
менети за извоз - - — - — - — 333 

225. Решение за пуштање во оптек на доплат-
на поштенска франко и порто марка по 
повод Неделата на Црвени крст во 1957 
година - - - - - - - заб 

226. Решение за југословенските стандарди за 
средствата за површинска заштита ка ка-
лапите и јатките - — - - — - 337 

227. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на моторните возила - — — 337 

228. Решение за југословенските стандарди од 
областа на селското стопанство и прехран-
бената индустрија Ј — — — — — — 337 

229. Решение за југословенскиот стандард за 
пулза/тор за електрични огради — — 337 

230. Решение за југословенските стандарди за 
— , килими и теписи од рачна изработка — 337 

^231.1 Решение за интересните норми на креди-
тите кај Народната банка во 1957 година 338 

232. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење кон-
трола на квалитетот на свежото и сувото 
овошје наменето за извоз - — — — 339 

233. Измени и дополненија на Листата на 
стручните лица овластени за вршење кон-
трола на квалитетот на свежиот зарзават 
наменет за извоз — — — — — — — 330 

234. Измени и дополненија на листата на 
стручните лица овластени за вршење кон-
трола на квалитетот на месото и на про-
изводите од месо и добиток наменети за 
извоз — — — — — — — - -

235. Објава од Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник на Сојузниот собор на Со-
јузната народна скупштина во изборната 
околија Белград I — - — - — — 

Исправка на Законот за адвокатурата - — 
Исправка на Уредбата за измени и дополнени-

ја на Таксената тарифа од Законот за 
таксите - — — - — — — — — 340 

339 

33? 
340 

Издава Новинска установа „Службен лист 
Директор и одговорев уредник Слободан М. 

на ФНРЈ", Белград, Улица Краљевиќ Марка бр. 9. 
Шаховиќ, Улица Краљевиќа Марка бр. 9. Печат на 

Белградскиот графички завод, Белград 


