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'239 
Врз основа на одделот II од Одлуката за пот-

врда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА "УРЕДБАТА 

ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 
Член 1 

Во Уредбата за земјоделските задруги („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 41/56) членот 5 се менува 
и гласи: 

„Земјоделските задруги и самостојните погони 
што ги основуваат тие можат, покрај дејностите од 
членот 1 став 2 од оваа уредба, да се занимаваат 
и со други стопански дејности со согласност од 
основниот сојуз на земјоделските задруги во кој 
е зачленета задругата и со одобрение од народниот, 
одбор на општината на чие подрачје се наог'а се-
далиштето на задругата. 

Општите прописи за трговската и за другите 
дејности важат и за вршењето на трговската и на 
другите дејности од страна на задругата и , нејзи-
ните самостојни погони. Другите дејности од чле-
нот 1 став 2 на оваа уредба и од претходниот став 
задругата и нејзините самостојни погони можат да 
ги вршат кога к'е ги исполнат условите пропишани 
за вршење на тие дејности." 

Член 2 
Во членот 9.ставот 2 се менува и гласи: 
„Со правилата на задругата може да се пред-

види претпријатијата и дуќаните основани од зе-
мјоделската задруга да можат својот цел чист при-
ход или дел од тој приход, по издвојување на сред-
ствата за лични доходи на работниците на прет-
пријатието односно дуќанот да го внесуваат во 
фондовите на задругата — основувач." 

Член 3 
Во членот 14 на крајот од точката 3 се брише 

зборот „и" и се додава нова точка За, која гласи: 
„За) да се избере привремен управник;". 

Член 4 
Во членот 18 ст. 1 и 4 место зборовите: „управ-

ниот одбор" се става зборот: „управникот". 
Ставот 2 се менува и гласи: 
„Пријавата мора да содржи: назив и седалиште 

на задругата, дејности со кои ќе се занимава за-
другата и име на управникот на задругата". 

Член 5 
Во членот 21 се додаваат два нови става, кои 

гласат: 
„Одобрението за отпочнување на работата на 

одделни дејности на земјоделската задруга се за-
пишува во регистарот во срок од 15 дена од денот 
на доставата на одобрението до земјоделската за-
друга. 

Пријавата за запишување во регистарот на одо-
брението за отпочнување на работата на одделни 
дејности ја поднесува управникот на Задругата." 

Член 6 
Во членот 23 на крајот од ставот 2 се бришат 

зборовите: „до највисокиот орган на задругата" и 

место тоа се ставаат зборовите: „до задружниот 
совет на задругата". 

Член 7 
Во членот 27 на крајот од ставот 1 се додава 

нова реченица, која гласи: 
„Пред донесувањето на решение за одобру-

вање на правилата на задругата, општинскиот на-
- роден одбор е должен да прибави мислење од 
основниот сојуз на земјоделските задруги во кој е 
зачленета задругата." 

Член 8 
Во членот 28 ставот 1 се менува и гласи: 
„Промени во правилата на задругата донесува ^ 

собранието на задругата". 
На крајот од ставот 2 се додава нова реченица, 

која гласи: 
„Пред донесувањето на решение за одобрување 

на промените во правилата, општинскиот народен 
одбор е должен да прибави мислење од основниот 
сојуз на замјоделските задруги во кој е зачленета 
задругата." 

Во ставот 3 во првиот и вториот ред место збо-
ровите: „задругата е должна" се ставаат зборовите: 
„управникот на задругата е должен". 

Член 9 
Досегашните членови 29—32 се бришат и место 

нив се додаваат 37 нови членови, кои гласат: 
„Член 29 

Органи на земјоделската задруга се собрание, 
задружен совет, управен одбор и управник. 

1. Собрание 
Член 29а 

Собранието на задругата го сочинуваат сите 
членови на задругата. 

Собранието на задругата се одржува, по пра-
вило, еднаш годишно. 

Собранието на задругата полноважно одлучува 
ако се присутни повеќе од половина членови на 
задругата. 

Постапката за свикување на собранието и за 
утврдување на неговиот "дневен ред и начинот на 
работата и водењето на записникот на собранието 
се определува со правилата на задругата. 

Член 296 
Собранието на задругата: 
1) донесува правила на задругата; 
2) донесува перспективен план за стопанскиот 

развиток на задругата; 
3) ја разгледува работата на задругата; 
4) дава смерници за работа на задругата; 
5) донесува одлуки за употреба на уделите и 

за остварување гаранција на задругарите за попол-
нување на загубите на задругата; 

6) решава и за другите основни прашања во 
врска со работата на задругата. 

2. Задружен совет 
Член 29в 

Задружниот совет на задругата се состои од 
30—80 членови. 

Во задружниот совет задолжително влегува 
определен број работници на задругата и на неј-
зините самостојни погони, со тоа што при опреде-
лувањето на бројот на работниците на самостојните 
погони на задругата кои задолжително влегуваат 
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во задружниот совет да се зема предвид доходот на 
тие погони со кој тие учествуваат во остварува-
њето на вкупниот доход на задругата. 

Бројот на членовите на задружниот совет на 
задругата, како и бројот на работниците на задру-
гата и на нејзините самостојни погони кои во 
смисла на претходниот став задолжително влегу-
ваат во задружниот совет, се определуваат со пра-
вилата на задругата. 

Ако е во задругата вкупниот број на членовите 
на задругата и на работниците на задругата и на 
нејзините самостојни погони помал од 100, во за-
дружниот совет влегуваат сите членови на задру-
гата и работниците на задругата и на нејзините 
самостојни погони. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
во задружниот совет да бидат застапени и претпри-
јатијата и дуќаните што ги основала задругата, со 
определен број претставници, ако се согласат со 
тоа работничките совети на тие претпријатија и 
дук'аии. 

Член 29г 
Задружниот совет на задругата се избира со 

тајно гласање, со тоа избирачите да имаат општо, 
еднакво и непосредно право на глас. 

Избирачкото право за избирање членови на 
задружниот совет што се избираат од редот на за-
другарите го имаат сите членови на задругата. 

Избирачкото право за избирање членови на 
задружниот совет што се избираат од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони го имаат работниците кои според важечки-
те прописи се во постојан работен однос со задру-
гата и со нејзините самостојни погони. 

Изборите за задружниот совет се одржуваат на 
почетокот на секоја втора година. 

Член 29д 
Изборите за задружниот совет на задругата се 

вршат врз основа на кандидатски листи. 
Право да предлага кандидатски листи за из-

бирање членови на задружниот совет од редот на 
членовите на задругата има определен број задру-
гари, а за избирање членови на задружниот совет 
од редот на работниците на задругата и на нејзи-
ните самостојни погони — определен број работ-
ници на задругата и на нејзините самостојни по-
гони. 

Член 29ѓ 
Кандидатските листи се поднесуваат писмено. 
Кандидатските листи мораат да ги содржат ими-

њата па најмалку онолку кандидати колку што се 
избирааат членови на задружниот совет од редот 
на членовите на задругата односно од редот на 
работниците на задругата и на нејзините само-
стојни погони (потполни кандидатски листи). 

Ако се поднесени потполни кандидатски листи, 
определен број задругари односно работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони може 
да предложи и помал број кандидати отколку што 
изнесува бројот на членовите на задружниот совет 
што треба да се изберат (непотполна кандидатска 
листа). Непотполната кандидатска листа може да 
биде врзана за една од потполните кандидатски 
листи, ако се согласат со тоа предлагачите на од-
носната потполна кандидатска листа. 

Кандидатските листи ги потпишуваат предла-
гачите. 

Член 29е 
Кандидатска листа за избирање членови на 

задружниот совет од редот на членовите на задру-
гата може да предложи најмалку една десетина 
од членовите на задругата, ако задругата има до 
500 членови. Во задругите што имаат повек'е од 
500 членови, кандидатска листа може да предложи 
онолкав број членови на задругата колку што из-
несува бројот на членовите на задружниот совет 
што треба да се изберат од редот на членовите на 
задругата. 

Кандидатска листа за избирање членови на за-
дружниот совет од редот на работниците на задру-

гата и на самостојните погони може да предложи 
една десетина од работниците што имаат право на? 
глас, ако задругата и нејзините самостојни погони 
имаат до 500 работници, со тоа бројот на предла-
гачите да може да биде помал од 5. Во задругите 
што имаат повек'е од 500 работници на задругата и 
на нејзините самостојни погони кандидатска листа 
може да предложи онолкав број работници колку, 
што изнесува бројот на членовите на задружниов 
совет што треба да се изберат од редот на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-< 
гони. 

Меѓу предлагачите од претходниот став мо-
раат да бидат рамномерно застапени работниците на 
задругата и работниците на нејзините самостојни 
погони. 

Член 29ж 
Кандидатските листи мораат да бидат објавени 

на вообичаен начин во задругата најдоцна на 15 
дена пред денот на изборите. 

Член 30 
Со изборите за задружниот совет раководат по-

посебни изборни комисии што ги именува задруж-
ниот совет на задругата. Изборната комисија што 
треба да раководи со изборите за членови на за-
дружниот совет од редот на членовите на задру-
гата, задружниот совет ја назначува од редот на 
членовите на задругата, а изборната комисија што 
треба да раководи со изборите за членови на за-
дружниот совет што се избираат од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостојни 
погони — од редот на работниците на задругата и 
на нејзините самостојни погони. 

Член ЗОа 
Изборните комисии од претходниот член ги по-

тврдуваат кандидатските листи за кои к'е утврдат 
дека се правилно составени и дека кандидираните 
лица имаат избирачко право. Потврдата на канди-
датската листа комисијата ја става на самата листа^ 
означувајќи во потврдата кој ја предал листата, 
на кој ден и во колку часот, како и дека листата 
е уредна. Ваква потврда комисијата им издава и на 
лицата што ја поднесле листата. 

Ако изборната комисија при прегледот на кан-
дидатската листа к'е забележи некаква неправил-
ност, ќе ги извести предлагачите во што се состои 
неправилноста, ќе ги упати како да ја отстранат и 
ќе им соопшти дека исправената листа можат да 
и ја предадат најдоцна утредента. 

Ако кандидатската листа што по втор пат е 
поднесена е неуредна, изборната комисија к'е ја 
одбие, наведувајки ги причините на одбивањето. 
Своето решение комисијата к'е го испише на са-
мата листа и ќе им ја предаде листата на нејзините 
подносители. 

Против решението со кое се одбива кандидат-
ската листа секој подносител на листата може да 
му изјави жалба на околискиот суд во срок од 
24 часа од часот кога одбиената листа им е вратена 
на подносителите. Жалбата му се предава непосред-
но на судот. 

По жалбата од претходниот став судот може 
да го поништи решението на изборната комисија со, 
кое е одбиена кандидатската листа и да ја потврди, 
или да определи подносителите на листата да ги 
отстранат недостатоците и да и' ја предадат листа-
та на изборната комисија во срок од 24 часа. 

Решението за жалбата судот го донесува во 
срок од 24 часа од приемот на жалбата и и' го до-
ставува на изборната комисија. 

Против решението на околискиот суд нема ме-
сто на жалба. 

Член Зоб 
Гласањето се врши на избирачките места. 
Изборните комисии од ставот 1 на овој член 

определуваат дали изборите* ќе се извршат на едно 
или на две и повеќе избирачки места. ^ Ако избо-
рите треба да се извршат на двр и повеќе избирач-
ки места, изборните комисии назначуваат и изби-
рачки одбори. 
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Член ЗОв 
Гласањето се врши со гласачки ливчиња, кои 

Мораат да бидат во иста боја и големина. 
Секое гласачко ливче мора да ги содржи ими-

њата на сите кандидати, и тоа групирани по кан-
дидатските листи. 

Член ЗОг 
Секој избирач добива едно гласачко ливче. 
На гласачкото ливче избирачот ги означува 

кандидатите, за кои гласа на тој начин што ги за-
окружува броевите пред имињата на кандидатите. 
Избирачот не може на гласачкото ливче да допи-
шува имиња на лицата за кои сака да гласа. Из-
бирачот може да гласа за кандидати од разни кан-
дидатски лист*и, а не само за кандидатите од една 
листа. 

Гласачкото ливче избирачот го свиткува и го 
става пред изборната комисија односно избирачки-
от одбор во гласачката кутија. 

Член ЗОд 
За членови на задружниот совет се избрани 

кандидатите што добиле најголем број гласови, без 
оглед на која кандидатска листа се наоѓаат. 

Ако двајца или повеќе последни кандидати 
добијат ист број гласови, ќе се смета за избран кан-
дидатот на кандидатската листа од која е избран 
најголем број кандидати. 

Ако двајца или повеќе кандидати што се на-
оѓаат на иста кандидатска листа добијат ист број 
гласови, ќе сг смета за избран кандидатот што се 
наоѓа на листата пред другите кандидати што има-
ат ист број гласови. 

Член ЗОѓ 
Задружниот совет избира претседател од редот 

на своите членови. Претседателот на задружниот 
совет не може да биде член на управниот одбор. 

Член ЗОе 
Задружниот совет решава само на заседанија. 
Заседанијата на задружниот совет ги свикува 

и со нив раководи претседателот на задружниот 
совет. 

Заседанијата на задружниот совет се одржу-
ваат по потреба, но најмалку еднаш во три месеци. 

Претседателот е должен да свика заседание на 
задружниот совет по барање од управниот одбор на 
задругата, од една третина на членовите на задру* 
жниот совет или од управникот на задругата. 

Член ЗОж 
Задружниот совет, по правило, одлучува пол-

новажно ако на заседанието се присутни повеќе 
од половина членови на советот. По исклучок, за-
дружниот совет може полноважно да одлучува и 
кога се присутни помалку од половина на члено-
вите на советот, но дури по истекот на два часа 
од времето за кое е закажано заседанието на со-
ветот. 

Задружниот совет ги донесува заклучоците со 
мнозинство гласови на присутните членови. 

Член ЗОз 
Задружниот совет работи врз основа на важеч-

ките прописи, правилата на задругата и заклучо-
ците и смерниците на собранието на задругата. 

Задружниот совет на задругата: 
1) предлага измени во правилата на задругата 

и во правилата на самостојните погони; 
2) донесува годишен стопански план и акциона 

програма на задругата и на нејзините самостојни 
погони, кои претходно мораат да им бидат ставени 
на увид на членовите на задругата и на работни-
ците на задругата и на нејзините самостојни по-
гони, и ги определува средствата со кои се обез-
бедува извршувањето на планот и на програмата; 

3) ја одобрува завршната сметка на задругата 
и на нејзините самостојни погони; 

4) му поднесува на увид на собранието на за-
акционата програма и за резултатите на работењето 
'другата извештај за годишниот стопански план, за 
fia задругата и завршна сметка на задругата и на 
нејзините самостојни погони; 

5) разработува и приготвува предлози по основ-
ните прашања за работењето на задругата за кои 
треба да решава собранието на задругата; 

6) одлучува за височината на задолжувањето 
на задругата и на нејзините самостојни погони и 
им дава овластувања на управниот одбор и на 
управникот за одлучување за задолжувањето на 
задоугата до определена височина, односно на ор-
ганите на самостојните погони за одлучување за 
задолжувањето на самостојните погони; 

7) ги утврдува начелата за работење на задру-
гата со задругарите по отворена сметка и за да-
вање ристорно на задругарите; 

8) донесува тарифен правилник за личните до-
ходи на работниците на задругата, односно пра-
вилник за другите основи на личните доходи на 
работниците на задругата; 

9) ги одобрува тарифните правилници за лич-
ните доходи на работниците на самостојните пого-
ни на задругата, односно правилниците за другите 
основи на личните доходи на работниците на само-
стојните погони; 

10) ги избира и ги сменува членовите на управ-
ниот одбор на задругата, како и претставниците за 
задружните совети и другите организации во кои 
е зачленета задругата; 

11) го назначува, сменува и распоредува рако-
водниот персонал на задругата и на нејзините са-
мостојни погони на начинот предвиден со важеч-
ките прописи; 

12) одлучува за основување на самостојни по-
гони на задругата; 

13) решава за предлозите и наодите на ревизи-
оните и инспекционите органи за работењето на за-
другата; 

14) решава за предлозите од членови и органи 
на задругата и за жалбите против одлуките на ор-
ганите на задругата; 

15) решава и за другите прашања во врска со 
работата на задругата за кои во претпријатието, 
според општите прописи, решава работничкиот со-
вет на претпријатието. 

Член ЗОѕ 
На заседанијата на задружниот совет се дол-

жни да присуствуваат членовите на управниот од-* 
бор и управникот на задругата. 

Секој член на задружниот совет има право да 
им постава прашања на управниот одбор и на 
управникот во поглед на нивната работа. 

Управниот одбор и управникот на задругата се 
должни да дадат одговор на заседанието на задру-
жниот совет. 

3. Управен одбор 
Член 31 

Управниот одбор на задругата се состои од 
5—И членови вклучувајќи го во тој број и управ-
никот на задругата. 

Управниот одбор на задругата се избира од ре-
дот на членовите на задругата и од редот на ра-
ботниците на задругата и на нејзините самостој-
ни погони. * 

Во управниот одбор на задругата задолжително 
треба да се избере определен број работници на 
задругата и на нејзините самостојни погони. 

Бројот на членовите на управниот одбор и бро-
јот на работниците што во смисла на претходниот 
став треба задолжително да се изберат во управ-
ниот одбор го определува задружниот совет во со-
гласност со основниот сојуз на земјоделските за-
други во кој е зачленета задругата, а според го-
лемината и структурата на задругата. 

Член 31а 
Изборот на управен одбор го врши задружни-

от совет веднаш по своето конституирање, односно 
на почетокот на секоја година. 

Заедно со членовите на управниот одбор се из-
бира и соодветен број заменици. 

Секој член на задружниот совет може да пред-
ложи најмногу онолку кандидати колку што е* 

« 
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избираат членови на управниот одбор, како и со-
одветен број заменици. 

Член 316 
Мандатот на управниот одбор трае една година. 
Управниот одбор и одделни негови членови мо-

жат да бидат сменети и пред истекот на времето 
на кое се избрани. 

Член 31в 
Управниот одбор непосредно управува со ра-

ботите на задругата. 
При управувањето со работите на задругата 

управниот одбор е должен да се придржува за 
важечките прописи, за правилата на задругата и 
за заклучоците на собранието и на задружниот 
совет. 

Член 31г 
Управниот одбор на задругата: 
1) се грижи за извршувањето на перспектив-

ниот план за стопанскиот развиток на задругата, 
на годишниот стопански план и на акционите про-
грами на задругата, како и за правилното работење 
на задругата; 

2) одлучува за внатрешната организација на 
задругата и донесува правилници и правилници за 
работа со кои се регулира внатрешната организа-
ција на задругата; 

3) презема мерки за чување на средствата и 
фондовите со кои управува задругата и за нивното 
користење во согласност со нивната намена; 

4) одлучува за височината на. задолжувањето 
на задругата во границите на овластувањето доби-
ено од задружниот совет; 

5) одлучува за расходувањето и отуѓувањето на 
основните средства на задругата ЕО границите на 
овластувањето добиено од задружниот совет; 

6) решава за отпишувањето на ненаплативите 
побарувања на задругата; 

7) составува предлог на завршната сметка на 
задругата; 

8) решава за приговорите на работниците и слу-
жбениците на задругата против решенијата на 
управникот на задругата во поглед на нивните ра-
ботни односи и работниот распоред; 

9) решава и за другите прашања за кои, спо-
ред важечките прописи, во претпријатијата решава 
управниот одбор на претпријатие, како и за пра-
шањата што со правилата на задругата и со од-
луките на задружниот совет се ставени во него-
виот делокруг. 

Член 31д 
Управниот одбор избира претседател од редот 

на своите членови. 
Управникот не може да биде претседател на 

управниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор раководи со 

седниците на управниот одбор и го приготвува заед-
но со управникот дневниот ред на седницата. 

Член 31ѓ 
Управниот одбор на задругата донесува заклу-

чоци само на седници. 
Седниците^ ги свикува претседателот на управ-

ниот одбор. 
Претседателот на управниот одбор е должен 

да свика седница на управниот одбор по барање 
од управникот или од некој член на управниот од-
бор на задругата. 

Член 31е 
Управниот одбор на задругата полноважно до-

несува заклучоци ако на седницата се присутни 
повеќе од половина на неговите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат 
со мнозинство гласови на присутните членови. 

Член 31ж 
Член на управниот одбор на задругата што не 

ќе се согласи со заклучок на управниот одбор може 
да му ги соопшти своите забелешки на задружниот 
совет на задругата. 

Нлен на управниот одбор може само на седница 

на управниот одбор и на заседание на задружниот 
совет да ги изнесе своите забелешки за работата на 
управникот на задругата. 

4. Управник 
Член 32 

Управник на задругата може да биде лице што 
има средна, виша или висока стручна спрема и по-
требна пракса. За управник може да биде поставено 
и лице што има помала стручна спрема, ако комиси-
јата за назначување на управникот најде дека тоа 
лице може да одговара на должноста ^правник на 
задругата. 

Управникот на задругата се назначува и се сме-
нува според прописите за назначувањето и смену-
вањето на директор на претпријатие, со тоа што 
по една третина на комисијата за назначување и 
сменување на управникот на задругата именуваат: 
општинскиот народен одбор (на заедничка седница) 
или по негово овластување соодветниот совет, за-
дружниот совет на задругата и основниот сојуз на 
земјоделските задруги во кој е зачленета задругата. 

Член 32а 
Управникот го организира процесот на работата 

во задругата и непосредно раководи со остварува-
њето на стопанскиот план и на акционите програ-
ми и со работењето на задругата, извршувајќи ги 
законите и другите прописи, заклучоците на собра-
нието, на задружниот совет и на управниот одбор 
на задругата. 

Управникот е непосредно одговорен за извршу-
вањето на законите и на другите прописи и тој ја 
обезбедува нивната примена во задругата. 

Член 326 
Управникот на задругата, во рамките на сто-

панскиот план и на акционите програми и согласно 
со заклучоците на управниот одбор на задругата, 
склучува договори и ги распоредува обртните сред-
ства на задругата. Договорот е полноважен штом ќе 
го склучи управникот на задругата. 

Управникот ја застапува задругата пред држав-
ните органи и во правните односи со одделни фи-
зички и правни лица. Тој може да овласти друго 
лице да ја застапува задругата во определени прав-
ни работи." 

Член 32з 
Управникот на задругата склучува спогодби 

за засновување работен однос со работниците врз 
основа на одлука од задружниот совет на задру-
гата, донесува решенија за нивните работни одно-
си, решенија за отказите на работниците на задру-
гата и други решенија што се однесуваат на 
работниците на задругата, за чие донесување е 
овластен директорот на претпријатие според За-
конот за работните односи и прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

Член 32г 
Управникот на задругата врши распоред на 

работниците на одделни работи и им ја определува 
должноста. 

Работниците на задругата му се одговорни на 
управникот за својата работа во задругата. 

Управникот на задругата обезбедува дисци-
плина во работата и во работењето на задругата. 

Член 32д 
Ако управникот смета дека заклучок на задру^ 

жниот совет или на управниот одбор му е проти-
вен на закон или на други важечки прописи или на; 
правилата на задругата, за тоа е должен без одла-
гање да го извести надлежниот орган на управата • 
на народниот одбор на општината на чие подрачје 
се наоѓа седалиштето на задругата и да го запре 
извршувањето на тој заклучок додека надлежниот 
орган на управата на општинскиот народен одбор 
не донесе конечно решение Надлежниот орган на 
управата на општинских народен одбор е должен 
да донесе свое решение најдоцна во срок од 10 дена 
од денот на доставувањето на извештајот од управ-
никот4 
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Член 32ѓ 
Ако управникот смета дека заклучок на задру-

жниот совет или на управниот одбор не е во со-
гласност со годишниот стопански план или со 
акционата програма односно со интересите на за-
другата, за тоа е должен да го извести основниот 
сојуз на земјоделските задруги во кој е зачленета 
задругата. 

Член 32е 
Управникот на задругата може да преземе мер-

ки потребни за извршување на годишниот стопан-
ски план и на акционите програми, како и за пра-
вилна работа на задругата од делокругот на управ-
ниот одбор кога управниот одбор не ги донесол на 
време. Управникот ќе го извести за преземените 
мерки управниот одбор на задругата на неговата 
прва наредна седница," 

Член 10 
Во членот 39 став 2 место зборовите: „Најви-

сокиот орган" треба да се стават зборовите: „За-
дружниот совет"." 

Член 11 
Во членот 40 ст. 2—4 се бришат. 

Член 12 
Во членот 42 на крајот од ставот 2 место точка 

се става запирка и се додаваат зборовите: „кого го 
назначува задружниот совет на задругата на начи-
нот пропишан за назначување на работоводител на 
самостоен погон во претпријатие." 

Члјен 13 
Чл. 43—45 се менуваат и гласат: 

„Член 43 
Имотот на земјоделската задруга го сочинуваат 

средствата кои според општите прописи се сметаат 
како средства на стопанските организации. 

Средствата од претходниот став задругата ги 
остварува односно ги прибавува, ги распоредува и 
ги користи на начинот предвиден со општите про-
писи за -средствата на стопанските организации. 

Член 44 
Земјоделските задруги ги имаат следните фон-

дови: 
1) фонд на основните средства; 
2) фонд на обртните средства; 
3) резервен фонд; 
4) фонд на заедничката потрошувачка. 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ и републич-

ките задружни сојузи можат да ги ограничат на-
мените за кои можат да се користат средствата од 
фондот на заедничката потрошувачка на задругата. 
Исто така, Главниот задружен сојуз на ФНРЈ и 
републичките задружни сојузи можат, во рамките 
на фондот на заедничката потрошувачка на задру-
гата, да ги утврдат посебните намени за користење 
на средствата од фондот на заедничката потрошу-
вачка. 

Член 45 
Фондовите на земјоделската задруга и на само-

стојните погони што ги основала таа, по правило, 
се единствени. 

Со правилата на задругата може да се предвиди 
самостојните погони да можат да имаат посебни 
фондови или во единствените фондови да имаат 
посебно искажани средства." 

Член 14 
Во членот 62 по ставот 3 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Општите прописи за трговската дејност важат 

и за вршењето на трговска дејност од страна на 
деловните сојузи и нивните погони со самостојна 
пресметка. 

Поблиски прописи за примена на одредбата од 
претходниот став во поглед на внатрешното трговско 
работење на деловните сојузи ќе донесе сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот 
промет во согласност со Секретаријатот за селско 
стопанство и шумарство на Сојузниот извршен со-
вет, а во поглед на надворешнотрговското работење 

на деловните сојузи — Комитетот за надворешна 
трговија во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работи на стоковниот промет и со Се-
кретаријатот за селско стопанство и шумарство на 
Сојузниот извршен совет." 

Досегашниот став 4 станува став 6 
Член 15 

Во членот 76 по ставот 1 се додава нов став 2, 
кој гласи: 

„Работоводителот на погон со самостојна пре-
сметка го назначува и го сменува управниот одбор 
на деловниот сојуз на начинот, предвиден со ва-
жечките прописи за назначување и сменување на 
раководен персонал на претпријатие." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 16 

Членот 79 се менува и гласи: 
„Деловниот сојуз ги има следните фондови: 
1) фонд на основните средства; 
2) фонд на обртните средства; 
3) резервен фонд: 
4) фонд на заедничката потрошувачка. 
Погоните на деловниот сојуз ги имаат фондо-

вите од претходниот став како свои посебни фон-
дови. 

Погоните на деловниот сојуз се должни дел од 
својот чист приход, по издвојувањето на средства 
за лични доходи на работниците на погоните, да 
внесуваат во фондовите на деловниот сојуз 

Делот од чистиот приход што се должни пого-
ните на деловниот сојуз да го внесуваат во фон-
довите на деловниот сојуз се утврдува со прави-
лата на деловниот сојуз или со договор меѓу де-
ловниот сојуз и неговите погони." 

Член 17 
Членот 80 се менува и гласи: 
„Собранието на деловниот сојуз може да од-

лучи дел од разликата во цената, што им се враќа 
на здружените задруги врз основа на работењето 
по отворена сметка и на комисионот однос меѓу 
деловниот сојуз и здружените задруги, да се вне-
сува во фондот на основните средства или во дру-
гите фондови на деловниот сојуз." 

Член 18 
Во членот 81 став 1 се бришат зборовите: i -

редбите на Уредбата за расподелба на вкупниот 
приход на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/56)" и место нив се ставаат 
зборовите: „прописите што важат за расподелба на 
вкупниот приход на стопанските организации". 

Член 19 
Во членот 97 став 1 место зборовите: „инвести-

ционен, амортизационен или резервен фонд" се 
ставаат зборовите: „фонд на основните средства, 
фонд на обртните средства, резервен фонд или 
фонд на заедничката потрошувачка". 

Член 20 
Членот 102 се менува и гласи: 
„Постојните земјоделски задруги, деловни со-

јузи и задружни сојузи се должни својата органи-
зација и правилата да ги сообразат со одредбите 
од оваа уредба до 31 декември 1958 година. 

Откога ќе постапат според одредбите од прет-
ходниот став, постојните земјоделски задруги пов-
торно ќе извршат регистрација на своите правила 
во согласност со одредбите од оваа уредба. 

Општинскиот народен одбор, околискиот наро-
ден одбор односно републичкиот извршен совет ќе 
донесе одлука за престанок на земјоделска задруга 
односно на деловен сојуз што не ќе постапи според 
одредбите од овој член." 

Член 21 
Членот 103 се брише. 

Член 22 
Основните сојузи на земјоделските задруги ќе 

го определат бројот на членовите на задружниот 
сове*1 и на управниот одбор на секоја одделна за-« 
друга што треба да се избере на првите избори на 
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задружни совети и управни одбори во земјодел-
ските задруги, како и бројот на работниците на 
задругата и на нејзините самостојни погони што, 
во смисла на членот 29в став 3 и членот 31 став 4 
од оваа уредба треба задолжително да се изберат 
во задружниот совет и управниот одбор на задру-
гата. 

Поблиски прописи за изборите на задружни 
совети и управни одбори во земјоделските задруги, 
по потреба, донесува Секретаријатот за законодав-
ство и организација на Сојузниот извршен совет 
во согласност со Секретаријатот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет. 

Член 23 
Секретаријатот за законодавство и организа-

ција на Сојузниот извршен совет ќе издаде пре-
чистен текст на Уредбата за земјоделските задруги. 

Член 24 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р п. бр. 164 
15 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

240. 
До донесувањето на закон од областа на стан-

бената изградба, врз основа на членот 7 од Законот 
за придонесот за станбена изградба („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 57/55), членот 135 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), како и врз основа на ставот 2 
точката 2 одделот 1 главата XIX на Сојузниот оп-
штествен план за 1958 година, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗГРАДБА НА 
СТАНБЕНИ И УПРАВНИ ЗГРАДИ И ЗА ОПШТЕ-

СТВЕНИОТ НАДЗОР НАД ТАА ИЗГРАДБА 
I. Основни одредби 

Член 1 
Усмерувањето на станбената изградба на под-

рачјето на општината се врши со прописи што ги 
донесува општинскиот народен одбор (обата собора 
рамноправно). 

Органите на управувањето со општинскиот 
фонд за кредитирање на станбената изградба, како 
и другите органи што располагаат со општествени 
средства за станбена изградба на подрачјето на 
општината, се должни при користењето на сред-
ствата да се придржуваат за прописите од прет-
ходниот став. 

Член 2 
При донесувањето на прописи за усмерување 

на станбената изградба и за располагање со сред-
ствата за станбена изградба, општинскиот народен 
одбор е должен да води сметка да се градат ста-
нови чија цена на изградбата (со опремата ц, уре-
дите) и станарината да им одговараат на односите 
во личните доходи на граѓаните чии потреби со из-
градбата на становите треба да се задоволат, а осо-
бено ка потребите на граѓаните со помали лични 
доходи. 

Општинскиот народен одбор е должен да по-
стапи во смисла на претходниот став и кога одлу-
чува за утврдување на буџетските средства од кои 
ќе се врши станбената изградба. 

Член 3 
Републичкиот извршен совет или околискиот 

народен одбор можат да даваат упатства за кои 
општинскиот народен одбор треба да се придржува 
при донесувањето на прописите од членот 1 на оваа 
уредба. 

Член 4 
Општествен надзор над вложувањето на опште-

ствени средства во станбената изградба и во из-
градбата на управни згради вршат според одред-
бите од оваа уредба општинските народни одбори 
(обата собора рамноправно), станбените заедници и 
собирите на избирачите. 

Член 5 
Во градовите поделени на општини, работите 

дадени со оваа уредба во надлежност на општин-
скиот народен одбор може да ги врши градскиот 
собор односно околискиот народен одбор каде не 
постои градски собор. 

П. Определување на условите за изградба 
Член 6 

Покрај општата програма на станбената изград-
ба, општинскиот народен одбор со одлука ги про-
пишува особено: типизацијата на станбените згради 
и видовите на станови односно колкава површина 
и запремина на одделни станови, со евентуално за-
еднички уреди, може да се изгради од општестве-
ните средства или со учество на општествени сред-
ства, највисокиот износ што може да се потроши 
по типови станбени згради односно станови, опре-
мата што може да се вгради, подрачјето за градба 
на станбени згради, комуналните уреди што треба 
задолжително да се изградат заради употполнува-
ње на станбената населба, највисокиот износ на 
трошоците за изградба на тие уреди, и слично. 

Врз основа на прописите од претходниот став 
општинскиот народен одбор донесува посебна од-
лука за смерниците за употреба на средствата од 
фондот за кредитирање на станбената изградба во 
смисла на членот 5 од Уредбата за спроведување 
на Законот за придонесот за станбена изградба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56). 

Член 7 
Општинскиот народен одбор, и тоа обата собора 

рамноправно, може по исклучок да одобри и пого-
лем износ на трошоците од износот предвиден во 
претходниот член, ако урбанистичките услови или 
локацијата на станбената зграда бараат посебни 
уреди, опрема, обработка, и слично. 

Во случајот од претходниот став ќе се приме-
нува членот 29 од оваа уредба. 

Член 8 
Ако стопанска организација изградува станбе-

на зграда од средствата на фондот на заедничката 
потрошувачка, работничкиот совет на стопанската 
организација, покрај решавањето за височината на 
трошењето на средствата на фондот, согласно со 
важечките прописи, решава и за тоа на кои по-
треби треба да им одговараат становите, како и кои 
категории станови ќе се изградат 

Работничкиот совет во согласност со синдикал-
ната организација им поднесува предлог на надле-
жните органи за корисниците на становите пред да 
се пристапи кон станбена изградба, ако може од-
напред да ги определи корисниците на становите. 

Член 9 
На постојните згради не може да се врши до-

градување (надѕидување и доѕидување) и преправки 
со кои се изградуваат станови што не им одговараат 
на условите предвидени во членот 6 од оваа уредба. 

Член 10 
Станбената изградба мора да се врши согласно 

со југословенските стандарди за градежништвото. 
Сојузната комисија за стандардизација е дол-

жна да ги утврди основните стандарди од претход-
ниот став до срокот што ќе го определи Секретари-
јатот за индустрија на Сојузниот извршен со е <"7. 

Член 11 
Ако општинскиот народен одбор организира 

градење на станбени згради на своето подрачје во 
поголем обем според напред утврдената програма, 
;гој може да определи инвеститорите задолжително 
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да им ја доверуваат изградбата на станбени згради 
на организациите што ќе ги определи народниот 
одбор, или непосредно да склучуваат договори за 
купување на станови односно станбени згради со 
органот што бил инвеститор на изградбата. 

Ако инвеститорот смета дека станбената зграда 
може да се изгради со поповолни услови преку 
друга организација или изведувач, тој може да 
бара од советот надлежен за работите на граде-
жништвото на општинскиот народен одбор да го 
разреши од обврската од претходниот став. 

Против решението со кое се одбива од бара-
њето, инвеститорот има право на жалба до пови-
сокиот орган.е 

Член 12 
Ако изградбата на станбена зграда се изведува 

според типски проект одобрен од надлежен орган, 
инвеститорот не е должен ваквиот проект да го 
поднесе на ревизија. 

Отстапувањата од типскиот проект се поднесу-
ваат на ревизија според пропишаната постапка. 

III. Општествен надзор 
Член 13 

Пред да донесе прописи за усмерувањето на 
станбената изградба на своето подрачје, општин-
скиот народен одбор е должен предлогот на пропи-
сите што ја содржат основната политика и смер-
н и ц и ^ на станбената изградба да го изнесе пред 
собирите на избирачи. 

Општинскиот народен одбор е должен да ги 
изнесе пред собирите на избирачите и извештаите 
за резултатите постигнати во станбената изградба. 

Член 14 
Општинскиот народен одбор може да одлучи 

предлогот на прописи од претходниот член, како и 
извештајот за постигнатите резултати во станбе-
ната изградба, да им се поднесуваат на мислење и 
забелешки на станбените заедници на чие подрачје 
се врши станбената изградба. 

При донесувањето на прописи за типизираните 
станбени згради и за видовите на станови општин-
скиот народен одбор е должен да соработува со 
станбената заедница на чие подрачје се намерава 
да се врши. оваа изградба, а особено во поглед на из-
градбата на сервиси за услуги на домаќинствата и 
на други објекти на општествениот стандард, во од-
делни згради или во посебни згради. 

Члрн 15 
За станбената изградба што се врши од сред-

ствата на фондот на заедничката потрошувачка на 
стопанските организации решава работничкиот со-
вет на стопанската организација, а во другите ор-
ганизации нивниот највисок орган, придржувајќи 
се за прописите за усмерување на станбената из-
градба донесени од страна на општинскиот народен 
одбор. 

Член 16 
Органот на управата надлежен за работите на 

станбената изградба ќе му поднесува на општин-
скиот народен одбор повремено, а барем еднаш во 
шест месеци, извештаи за состојбата на станбената 
изградба и за спроведувањето на прописите за 
усмерување на станбената изградба. 

Извештајот од претходниот став ги опфаќа 
особено: 4 

1) цената на изградбата според видовите на 
станови; 

2) податоците за станбените згради што се во 
градба и за сроковите на довршувањето; 

3) причините поради кои сроковите на изград-
бата не се одржуваат; 

4) колку и кои видови станови се изградени; 
5) бројот и занимањата на лицата, како и бро-

јот на фамилиите на кои им е доделен стан; 
6) податоците за станбените згради и за стано-

вите предвидени во членот 7 од оваа уредба; 
7) податоците за извршувањето т програмата 

на станбената изградба4 _ — 

Секретаријатот за индустрија на Сојузниот из-
вршен совет може да пропише единствен метод за 
анализа и искажување на цената на станбената из-
градба. 

Член 17 
Пред да се пристапи кон изградба на управна 

зграда од буџетските средства на општината, оп-
штинскиот народен одбор е должен да прибави ми-
слење од собирите на избирачите од подрачјето^на 
општината. 

Пред собирите на избирачите се изнесува на-
мената на зградата, пресметковната цена, лока-
цијата на зградата, како и образложението на ит-
носта на изградбата. 

Член 18 
Од буџетските средства на околијата и од сред-

ствата на установите чии пресметки влегуваат во 
буџетот на околијата, можат да се градат управни 
згради само врз основа на претходна согласност од 
републичкиот извршен совет. 

Член 19 
Од средствата на установите чии претсметка 

влегуваат во буџетот на народната република од-
носно во сојузниот буџет, можат да се градат управ-
ни згради само врз основа на претходна согласност 
од републичкото собрание односно од Сојузната 
народна скупштина. 

Претходниот став не се однесува на управните 
згради што се подигаат за потребите на Југосло-
венската народна армија. 

Член 20 
Ако со буџетот - се предвидува изградба на 

управна зграда, во буџетот мора посебно да се 
истакне износот на средствата и намената на об-
јектот. 

Член 21 
За изградба на управни згради од средствата 

на коморите, стручните здруженија, банките, оси-
гурителните заводи и другите организации што се 
финансираат од општествените средства, потребна 
е претходна согласност од околискиот народен од-
бор, од републичкиот извршен совет односно од Со-
јузниот извршен совет — според подрачјето на деј-
носта на тие организации. 

Член 22 
Општинскиот народен одбор може да пропише 

и за градбата на други згради што не се наменети 
за живеење и не сочинуваат основни средства на 
стопанските организации да се изјаснуваат соби-
рите на избирачи во смисла на оваа уредба. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 23 

До донесувањето на прописи од страна на оп-* 
штипскиот народен одбор за усмерување на стан-* 
бената изградба според членот 6 од оваа уредба, не 
можат да се започнат работи за изградба на нови 
станбени згради. 

Во смисла на одредбите од оваа уредба ќе се 
смета дека е започната изградба на станбена зграда 
ако физичките работи се започнати. 

Член 24 
Изградба на нова станбена зграда може да сб 

започне дури откога ќе се изврши ревизија на про--
ектот, како и установи од страна на советот надле-
жен за работите на градежништвото на општин-
скиот народен одбор дека проектот им одговара на 
прописите донесени од страна на народниот одбор, 
освен проектите наведени во членот 12 од оваа 
уредба. 

Член 25 
По исклучок од чл. 23 и 24 на оваа уредба, врз 

основа на проектите на станбената изградба што 
се ревидирани до 1 април 1958 година може да се 
започне станбена изградба врз основа на тие про-
екти, со тоа што инвеститорот да е должен да при- * 
бави одобрение за почеток на работите од советов 

/ 
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надлежен за работите на градежништвото на оп-
штинскиот народен одбор. 

Советот надлежен за работите на градежни-
штвото може да издаде одобрение само во -случај 
ако основните елементи на проектот за станбена 
изградба им одговараат на начелата утврдени со 
оваа уредба и ако во текот на изградбата може на 
таа зграда да се изврши приспособување кон про-
писите на општинскиот народен одбор донесени во 
смисла на членот 6 од оваа уредба. 

По истекот на срокот од 30 дена од влегува-
њето во сила на оваа уредба може да се врши ната-
мошна станбена изградба по проектите од ставот 1 
на овој член само ако проектите се усогласени со 
прописите на општинскиот народен одбор донесени 
во смисла на членот 6 од оваа уредба. 

Член 26 
Пред почетокот на работите на изградба на нова 

станбена зграда инвеститорот е должен да п под-
несе на банката потврда издадена во смисла на 
членот 24 односно одобрение издадено во смисла 
на членот 25 од оваа уредба. * 

Банката не може да врши исплати на парични 
средства за станбена изградба пред да се поднесе 
потврдата односно одобрението според претходниот 
став. 

Член 27 
Прописите на општинскиот народен одбор за 

усмерување на станбената изградба ќе се примену-
ваат и на изградбата на станбени згради што за-
почнала пред влегувањето во сила на тие прописи. 

Ако приспособувањето на натамошната изградба 
на започнатата станбена зграда кон прописите на 
општинскиот народен одбор би предизвикало вон-
редни издатоци за инвеститорот, што се несразмер-
но големи спрема предвидените трошоци на изград-
бата, советот надлежен за работите на градежни-
штвото на општинскиот народен одбор може, по 
предлог од инвеститорот, да реши на изградбата на 
таква зграда да не се применуваат наведените про-
писи. 

Член 28 
Џз. постојните управни згради во изградба ре-

публичкиот извршен совет ќе формира комисии кои 
ќе утврдат дали на овие згради може без поголема 
штета и несразмерни вложувања да им се измени 

. градежната намена со цел за изградба на станбени 
згради, стоковни куќи, училишта и слични објекти. 

Одлука за измена на градежната намена на 
управна зграда во изградба донесува републичкиот 
извршен совет. 

Одредбите од претходните ставови се однесу-
ваат на сите управни згради во изградба што се 
градат од буџетските средства, од дотации, од 
средствата на фондовите за кредитирање на стан-
бената изградба и од придонесите што стопанските 
организации им ги плаќаат на коморите и на струч-
ните здруженија. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе донесе, по потреба, прописи за регу-
лирање на односите настанати во врска со проме-
ната на градежната намена на управните згради 
од ставот 1 на овој член. 

Член 29 
Општинскиот народен одбор може да пропише 

нова категоризација на становите без оглед на про-
писите на членот 19 од Уредбата за управување со 
станбените згради. 

Општинскиот народен одбор ќе воведе посебни 
категории за станови што даваат поголема удоб-' 
ност и имаат подобра опрема и уреди отколку што' 
е тоа вообичаено и ќе пропише дополнителна та*< 
рифа за користење на тие станов^ _ 

Уредите што обично не се вградуваат во ста-
новите не можат да се вградуваат на товар на сред-
ствата наменети за станбена изградба. 

Републичкиот извршен совет може да донесе 
прописи за обврска од нова категоризација, како и 
за процена на станбените згради. 

Члан 30 
Важечките прописи за располагање со сред-

ствата за станбена изградба остануваат и натаму 
во сила, ако со оваа уредба не е определено по-
инаку. 

Член 31 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува Секретаријатот за социјална поли-
тика и комунални прашања на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 32 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 162 

15 април 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, c v p. 

241. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда 
на уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за стопан-
скиот систем („Службен лист не ФНРЈ", бр. 8/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУ-

ВАЊЕ СО СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ 

Член 1 
Во Уредбата за управување со станбените згради 

(„Службен лист на ФНРЈ*, бр. 29/54) по членот 87 
се додава нов член 87а, кој гласи-

„Надлежната воена команда има право на 
исклучиво располагање со станарите што ги кори-
стат воени лица и граѓански литл а на служба во Ју -
гословенската народна армија, е гл во чија 
сопственост се наоѓа зградата сдн^с^о станот. 

Ако станот со кој во смисла нп претходниот став 
исклучиво располага надлежната воена команда се 
наоѓа во приватна сопственост, приватниот сопстве-
ник може во такав стан да се усели кога во замена 
за него на воената команда ќе и обезбеди друг соод-
ветен стан, или кога воената команда ќе му го пре-
даде таквиот стан на сопственикот на користење. 

Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и на случаите за кои до денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба не е донесено правосилно ре-
шение." 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 161 
15 април 1958 година 

Белград * 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. , 
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242, 
Врз основа на чл. 9 и 54 став 2 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5 2 / 5 7 ) , плене- 5 1 
став 2 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5 2 / 5 7 ) и членот 1 3 4 став 3 од Законот 
зи средствата на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5 4 / 5 7 ) , а во врска со точ-
ката I од Одлуката за овластување Сојузниот из-
вршен совет за донесување определени привремени 
д о п и с и во областа на стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5 4 / 5 7 ) , Сојузниот извршен совет-
донесува 

У Р Е Д Б А 
ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ГАСИО ДЕЛБА НА 

ДОХОДОТ НА НЕКОИ ВИДОВИ СТОПАНСКИ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Заеднички одредби 
Член 1 

Одредбите од Законот за придонесот од дохо-
дот на стопанските организации, од Законот за 
придонесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците и од Законот за средствата на стопанските 
организации, како и одредбите од прописите доне-
сени врз основа на овие закони, ќе се применуваат 
и на стопанските организации предвидени со оваа 
уредба, ако со нејзините одредби не е определено 
поинаку. 
II. Претпријатија за снимање на филмови, прет-
пријатија за техничка изработка и обработка на 
филмови, претпријатија за промет на филмови и 

претпријатија за прикажување на филмови 
Член 2 

Во материјалните трошоци на претпријатијата 
за снимање на филмови и на претпријатијата за 
техничка изработка и обработка на филмови вле-
гуваат и додатоците за работа во филмските екипи, 
што овие претпријатија ги Исплатуваат според по-
себните прописи што ги донесува Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите. 

Член 3 
Претпријатијата за снимање на филмови и 

претпријатијата за техничка изработка и обработка 
на филмови се ослободуваат од уплатувањето на 
придонесот од доходот на стопанските организации. 

Претпријатијата од претходниот став се дол-
жни да го внесат во својот фонд на основните 
средства и во фондот на обртните средства делот 
од доходот што му одговара на износот на придо-
несот од чие плаќање се ослободени. 

Член 4 
Претпријатијата за промет на филмови не пла-

ќаат придонес од доходот на стопанските органи-
зации. 

Делот од доходот што му- одговара на износот 
на придонесот од доходот на стопанските органи-
зации, претпријатијата од претходниот став го 
уплатуваат на посебна сметка кај банката во ко-
рист на претпријатијата за прикажување на фил-
мови. 

Расподелбата на износот од претходниот став 
на одделни претпријатија за прикажување на фил-
мови се врши по истекот на годината, и тоа сра-
змерно со износите на надоместокот за изнајме-
ните филмови што претпријатието за промет на 
филмови ги остварило во текот на годината од од-
делни претпријатија за прикажување на филмови. 

Средствата од претходниот став служат за про-
ширување и модернизирање на постојните и за 
изградба на нови кина. 

Општинскиот народен одбор или градскиот со-
бор односно околискиот народен одбор во градо-, 
вите поделени на општини во кои не постои град-

ски собор, средствата од ставот 2 на овој член во 
целина или делумично може да ги употреби за из-
градба на нови или за проширување односно мо-
дернизирање на постојните кина. 

Банката нема да исплатува дел од доходот што 
му одговара на износот на придонесот од доходот 
на стопанските организации во корист на претпри-
јатијата за прикажување на филмови, додека ор-
ганот од претходниот став не одлучи дали овие 
средства во целина или делумично ќе се употребат 
за изградба на нови или за проширување односно 
модернизирање на постојните кина. 

Ако до крајот на текуштата година не се до-
несе одлуката од претходниот став, банката ќе из-
врши расподелба на овие средства. 

Член 5 
Претпријатијата за прикажување на филмови 

од вкупниот приход пред расподелбата на доходот 
плаќаат придонес од прометот остварен со прода-
жбата на влезни билети (придонес од прометот на 
филмови). 

Придонесот од претходниот став се плаќа спо-
ред прометот остварен со продажбата на влезни 
билети, и тоа ако годишниот промет изнесува: 

до 200.000 динари по нормата од — 
5 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 5°/о 

„ 1 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 7°/о 
„ 3 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 9°/о 
„ 6 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 11°/о 
„ 1 0 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 14°/о 
„ 2 0 , 0 0 0 . 0 0 0 „ „ „ „ 19°/о 

над 20,000.000 „ „ „ „ 20°/о 
Придонес од прометот на филмови плаќаат и 

стопанските организации чија дејност не е прика-
жување на филмови, како и установите и опште-
ствените организации кога прикажуваат филмови 
и од продажбата на влезни билети остваруваат 
приходи. Овој придонес се плаќа по нормата од 
15% од вкупно остварениот промет од продажбата 
на влезни билети. 

Придонесот од ст. 1 и 3 на овој член се упла-
тува на посебна сметка кај Народната банка. 

Од вкупно уплатениот придонес на сметката 
од претходниот став, Народната банка издвојува 
15% за Југословенскиот црвен крст. 

Член 6 
Средствата од претходниот член, по издвоју-

вањето на делот за Југословенскиот црвен крст, 
Народната банка ги распределува, и тоа: 

1) 80°/о — во корист на претпријатијата за сни-
мање на филмови; 

2) 20% — во корист на федерацијата. 
Средствата што им припаѓаат на претпријати-

јата за снимање на филмови се распределуваат на 
тие претпријатија сразмерно со прометот што е 
остварен во земјата и во странство со прикажува-
ње на филмови произведени од тие претпријатија, 
а според извештајот за остварениот промет што на 
банката и* го доставува Здружението на филмските 
производители на Југославија. 

Поблиски прописи за прометот што служи како 
основа за расподелба на средствата во смисла на 
претходниот став, за уплатата и за распоредот на 
средствата на претпријатијата за снимање на фил-
мови ќе донесе сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите во согласност со Секрета-
ријатот за просвета и култура на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 7 
Претпријатијата за прикажување на филмови 

се сметаат како комунални стопански организации. 
III. Организации на ученици и студенти што вршат 

стопанска дејност 
Член 8 

Организациите на ученици и студенти што вр-
шат стопанска дејност или дејност слична на сто-
панска се ослободуваат од плаќањето на придонел 
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сот од доходот и на другите придонеси што ги пла-
ќаат стопански организации, од интересот на фон-
дот на основните средства, од интересот на фондот 
на обртните средства и од земј арената. 

Како организации од претходниот став се сме-
таат: ученичките и студентските задруги, здруже-
нијата и другите слични организации кои за дого-
ворен надоместок им вршат разни услуги и ситни 
работи на стопански и други организации, устано-
ви, органи и граѓани, по одобрение од ректорот на 
универзитетот односно од директорот на училиште-
то, а кои за вршење на тие услуги и работи упо-
требуваат исклучиво свои членови — ученици и 
студенти. 

Член 9 
Од личниот доход на членовите на организаци-

ите од претходниот член на оваа уредба не се из-
двојува и не се плаќа придонес за буџетите од лич-
ниот доход, придонес за социјално осигурување и 
придонес за станбена изградба. 

Член 10 
Организациите од членот 8 на оваа уредба го 

расподелуваат остварениот доход на лични доходи 
на своите членови што вршеле услуги односно ра-
боти од кои произлегува остварениот вкупен при-
ход односно доход, и на сопствените фондови на 
организацијата предвидени со нејзините правила. 

Одлуката за расподелба на остварениот доход 
во смисла на претходниот став, ја донесува орга-
нот на организацијата кој е овластен за тоа со пра-
вилата на организацијата. 

IV. Завршни одредби 

Член 11 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите во согласност со Секре-
таријатот за просвета и култура на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 12 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престануваат да важат: 
1) Одлуката за расподелба на вкупниот приход 

на претпријатијата за снимање на филмови и на 
претпријатијата за техничка изработка и обработка 
на филмови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/57); 

2) Одлуката за расподелба на вкупниот приход 
на претпријатијата за промет на филмови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/57); 

3) Одлуката за расподелба на вкупниот приход 
на претпријатијата за прикажување на филмови 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/57); 

4) Наредбата за расподелба на вкупниот приход 
на ученичките и студентските организации слични 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/57). 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
(почетокот на применувањето на прописите врз 
Основа на кои е донесена. 

Сојузен извршен совет 1 " 

Р. п. бр. 125 
12 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

ј Јосип Б Р О З - Т И Т О ј е. р. 

243. 
Врз основа на членот 8 од Законот за сојузните 

органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР-
ШЕН СОВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА И 

КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА 
Член 1 

Називот на Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за социјална заштита се менува во: Се-
кретаријат за социјална политика и комунални 
прашања. 

Член 2 
Секретаријатот за социјална политика и кому-

нални прашања врши управни работи од надлеж-
носта на федерацијата во областа на заштитата на 
децата и младината, заштитата на бившите борци и 
децата на бившите борци и на жртвите од фаши-
стичкиот терор, заштитата на инвалидите и дру-
гите лица на кои им е потребна помош од заедни-
цата, работи на старателство и работи во врска со 
фамилијата, работи во врска со организационите, 
економските и други прашања од станбената и ко-
муналната област и во врска со станбените заедни-
ци, работи во врска со иселениците, одржува врски 
со соодветните установи и организации на другите 
земји и со меѓународните организации, учествува 
во подготвување на меѓународни спогодби во таа 
област и се грижи за нивното извршување, и врши 
други работи од надлежноста на федерацијата ЕО 
областа на социјалната политика и комуналните 
прашања, доколку одделните од тие работи не се 
ставени во надлежност на други сојузни органи 
на управата. ^ 

Член 3 
Советот за комунални работи и урбанизам на Со-

јузниот извршен совет, основан со членот 38 од 
Законот на сојузните органи на управата, CTaHVBa 
Совет за комунални работи и урбанизам на Се-
кретаријатот за социјална политика и комун?лки 
прашања. 

Средствата за работа на Советот се предви-
дуваат во претсметката на Секретаријатот за соци-
јална политика и комунални прашања. 

Секретаријатот за социјална полит-ка и кому-
нални прашања ја врши административната служба 
за Советот за комунални поашања и урбанизам. 

Член 4 
Ова уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 166 
15 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито е. р. 

244. 
Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 

закон, Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА 
Член 1 

Се основува Завод за јавна управа (во натамо-
шниот текст: Заводот). 

'Заводот е установа организирана врз начелата 
на општествено управување. 

. Седалиштето на Заводот е во Белград. 
Член 2 

Заводот: 
1) им дава помош на државните органи и други 

установи и организации во унапредувањето на јав-
ната управа; 
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2) работи на усовршување на кадрите со цел за 
нивно оспособување за раководење во јавната упра-
ва и на унапредување методот на работата на јав-
ната управа; 

3) ја следи и ја помага работата на управните 
училишта; 

4) ја организира научноистражувачката работа 
на проучување, на појавите и проблемите од обла-
ста на јавната управа и на општественото управу-
вање; 

5) соработува со надлежните државни органи 
при утврдувањето на програмата за стручните испи-
ти на јавните службеници, како и при организи-
рањето и спроведувањето на овие испити за слу-
жбениците на сојузните органи и установи и на 
организациите што се наоѓаат под надзор на соју-
зните органи; 

6) соработува со соодветните установи во зем-
јата и во странство и ја помага работата на другите 
: станови и организации на унапредување на орга-
низацијата и методот на работата на јавната управа. 

Сојузниот извршен совет или органот што ќе го 
определи тој може на Заводот да му определува 
одделни задачи од неговиот делокруг. 

Член 3 
Заради остварување на своите задачи Заводот: 
1) ги следи организациониот развиток и мето-

дите на работата на јавната управа во Југославија 
и во други земји, и по пат на семинари, советувања 
ити. ги пренесува искуствата во организацијата и 
методите на работата врз органите и установите на 
јавната управа; 

2) непосредно соработува во организирањето на 
одделни установи и служби и во унапредувањето 
на нивните метод PI на работата; 

3) организира анкети, дискусии, советувања, се-
минари и ел. со цел за проучување и претресување 
на проблемите на јавната управа; 

4) присобира документација со цел за проучу-
вање на проблемите од областа на јавната управа 
и на општественото управување; 

5) организира студиски курсеви за усовршува-
ње на раководните кадри во јавната управа заради 
нивно оспособување за организирање на одделни 
служби во јавната управа, за раководење со пови-
соките стручни и со политичките работи во јавната 
управа и за решавање на посложени проблеми на 
јавната управа; 

6) приготвува кадри за организациона работа 
во областа на јавната управа, и за таа цел органи-
зира курсеви, семинари, предавања и слично. 

Член 4 
Заводот има својство на правно лице. 

Член 5 
Заводот има свои правила. 
Правилата содржат особено одредби за задачи-

те, организацијата и внатрешното работење на За-
водот, како и за составот, делокругот и овластува-
њата на неговите органи на управувањето. 

Правилата ги донесува советот на Заводот, а ги 
потврдува Сојузниот извршен совет односно орга-
нот што ќе го определи тој. 

Член 6 
Заводот има своја претсметка, која влегува во 

состав на сојузниот буџет. 
Од средствата што Заводот ги остварува со сво-

јата научноистражувачка и стручна работа можат 
да се формираат фондови предвидени со правилата 
на Заводот. Средствата на овие фондови можат да . 
се користат само според нивната намена. 

Член 7 
Заводот им дава помош на државните органи 

и други установи и организации во областа на јав-
Ната управа со проучување и обработка според науч-
ните методи на проблемите на нивната организа-
ција и начин на работа* со давање мислења и пред-: 

лози за мерките за унапредување на нивната орга-
низација и за усовршување на методите на работа 
и со соработка во спроведувањето на организаци-
оните и други мерки што се преземаат за таа цел. 

Член 8 
Формите, траењето и плановите на студиското 

усовршување во Заводот се определуваат со пра-
вилата на Заводот. 

Програмата за одделни предмети на студиски 
курсеви ја утврдува советот на Заводот. 

Член 9 
За раководење со повисоки стручни и поли-

тичко-управни работи учесниците на студиските 
курсеви се оспособуваат со посетување на предава-
ња, со учествување во дискусиони состаноци, со 
групно проучување на определени проблеми, со 
проучување на конкретни случаи, со изработка на 
елаборати, со приготвување на самостојни научни 
и стручни работи, како и со други годни форми на 
работа. 

Член 10 
Студиските курсеви на Заводот можат да ги во-

дат само лица што ги исполнуваат условите за уни-
верзитетски наставник и истакнати јавни работни-
ци, државни функционери и виши службеници, кси 
во својата работа се занимаваат со прашања на 
јавната управа а се истакнале со своите стручни 
и организаторски способности. 

Член И 
На студиските курсеви можат да се примаат 

службеници што имаат висока стручна спрема или 
што се наоѓаат на положаи за кои е пропишана ви-
сока стручна спрема. 

Поблиските услови за прием на учесници на сту-
диските курсеви на Заводот се определуваат со пра-
вилата на Заводот. 

Член 12 
Секој учесник на студиски курс на завршето-

кот на своето усовршување во Заводот пред коми-
сијата ја брани својата писмена работа (теза) од 
областа на јавната управа. 

Врз основа на резултатот на работата и одбра-
нетата теза се издава диплома за студискиот курс 
на Заводот. 

Составот на комисијата и начинот на одбраната 
на тезите се пропишува со правилата на Заводот. 

Член 13 
Со правилата на Заводот може да се предвиди 

на учесниците на другите курсеви што ги органи-
зира Заводот, по завршетокот на курсот да им се 
издава свидетелство за успешно завршениот курс. 

* Член 14 
Заводот по потреба организира и дописни кур-

севи за стручно усовршување на службениците во 
јавната управа. 

Член 15 
Заводот ја помага работата на управните учи-

лишта со проучување и давање мислења на надле-
жните органи за наставните планови и програми на 
тие училишта, за методите на наставата и за дру-
гите форми на работа во нив, како и со соработка 
при изработката на учебници и прирачници. 

Член 16 
Со Заводот управуваат советот и директорот на 

Заводот. 
Член 17 

Советот на Заводот го сочинуваат: членовите 
што ги избира од својата средина научно-работниот 
колектив на Заводот, членовите што ги именува 
Сојузниот извршен совет од редот на научните и 
други јавни работници, по еден претставник на со-
јузниот, Државен секретаријат за работи на финан-
сиите, на сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи, на Секретаријатот за 'законодавство 
и организација, на Секретаријатот за просвета и 
култура и на Секретаријатот за општа управа на 
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Сојузниот извршен совет, на Постојаната конферен-
ција на градовите и на Југословенското здружение 
за административни науки и претставник на прав-
ните факултети во земјата, што тие го определу-
ваат заеднички. 

Бројот на членовите на советот што ги избира 
работниот колектив и бројот на членовите што ги 
именува Сојузниот извршен совет се определува со 
правилата на Заводот. 

Директорот на Заводот според положбата е член 
на советот. 

Член 18 
Со правилата на Заводот се определуваат, во 

согласност со оваа уредба,, работите што ги врши 
советот на Заводот. 

Советот особено ги утврдува плановите и про-
грамите на студиските и други курсеви и другите 
форми на работа на усовршување на кадрите. 

Советот е должен за својата работа да му под-
несува годишен извештај на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 19 
Директорот на Заводот го назначува Сојузниот 

извршен совет. 
Директорот непосредно ја организира и ја ра-

ководи работата на Заводот, непосредно се грижи 
за организирањето на стручното усовршување на 
кадрите, и се грижи за подигањето и развојот на 
стручните работници на Заводот и на стручњаците 
што се наоѓаат на научно и стручно усовршување во 
Заводот, како и за тоа работата на Заводот да им 
одговара на неговите задачи. 

Член 20 
Во Заводот можат да постојат и звања од чле-

нот 270 став 1 точ. 5—10 на Законот за јавните слу-
жбеници. 

Член 21 
За вршење на административни и технички 

работи Заводот има потребен број стручни и други 
службеници и помошен персонал. 

Член 22 
Надзор над законитоста на работата на Заво-

дот врши Сојузниот извршен совет или сојузниот 
орган на управата што ќе го определи тој. 

Член 23 
Сојузниот извршен совет може да пропише дека 

државните органи, установите и организациите што 
свои функционери и виши службеници упатиле на 
студиски курсеви во Заводот, се должни за секој 
учесник да плаќаат определен придонес. 

\ 

Член 24 
Првиот совет на Заводот го сочинуваат члено-

вите што ги именува Сојузниот извршен совет и 
претставниците на државните органи и установи 
наведени во членот 17 од оваа уредба. 

Член 25 
Бирото за организација на управата и стопан-

ството на Сојузниот извршен совет престанува да 
работи со денот на почетокот на работата на Заво-
дот. Заводот ќе отпочне со работа кога ќе се име-
нува првиот совет на Заводот во смисла на членот 
24 од оваа уредба. 

^Средствата предвидени во претсметката на Би-
рото за организација на управата и стопанството на 
Сојузниот извршен совет, како и неговите права 
и обврски и инвентарот, се пренесуваат врз За-
водот. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 163 
15 април 1958 година" 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито! е, р. 

245. 
Врз основа на чл. 1, 4 и 17 од Законот за управ-' 

ните училишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56),» 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СТАТИСТИЧКОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Се основува Статистичко училиште, како по-

себно управно училиште што има задача стручно' 
да ги оспособува за статистичка служба кадрите 
за кои се бара виша стручна спрема. 

Седалипггето на училиштето е во Белград. 
Член 2 

Во поглед организацијата и работата на Ста-
тистичкото училиште согласно се применуваат од-
редбите од Законот за управните училишта и од 
Уредбата за организацијата и работата на управ-
ните училишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/56)>: 
ако со одредбите од оваа уредба или со статутот на 
училиштето не е определено поинаку. 

Член 3 
Статистичкото училиште има свој статут. 
Статутот на Статистичкото училиште содржи 

одредби за организацијата и работата на учили-
штето, за правилата на студиите и за администра-
цијата на училиштето. 

Статутот го донесува советот на училиштето^ 
а го потврдува Секретаријатот за просвета и кул-; 
тура на Сојузниот извршен совет во согласност со 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 4 
Статистичкото училиште има својство на прав-: 

ио лице. 
Член 5 

Статистичкото училиште има своја посебна; 
претсметка, која влегува во составот на претсмет-: 
ката на Сојузниот завод за статистика. 

Член 6 
Наставата во Статистичкото училиште трае две 

години (четири семестра). 
Училишната година почнува на 1 септември, а' 

се завршува на 31 август. 
Наставата почнува во септември а се завршува 

во јуни секоја година. 
Член 7 

Наставата се изведува според наставен план.! 
Наставниот план го донесува советот на учи-

лиштето на предлог од наставтаичкиот совет, а го 
потврдува Сојузниот завод за статистика со со-̂  
гласност од Секретаријатот за просвета и култура1 

и од Секретаријатот за општа управа на Сојуз-
ниот извршен совет. 

Член 8 
Наставниот план задолжително ги содржи о-« 

вие предмети: 
а) во првата година: 

1) математика, 
2) политичка економија со 

Југославија, 
3) економска географија, 
4) книговодство, 
5) технологија, 
6) основи на статистиката, 
7) методи на статистичката 
8) статистичка техника; 

б) во втората годела: 
1) математика, 
2) политичка економија со 

Југославија, 
3) устав и законодавство. 
4) методи на статистичката 
5) општествена статистика, 
6) стопанска статистика, 
7) статистичка техника. 

економиката на 

анализа, 

економиката на 

анализа, 
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Член 9 
За секој наставен предмет се утврдува настав-

ната програма. 
Наставната програма ја утврдува наставничкиот 

совет, а ја донесува советот на училиштето со со-
гласност од Сојузниот завод за статистика. 

Член 10 
Вкупниот број на часовите на редовната на-

става, вклучувајќи ги и вежбите, семинарите и 
другите форми на училишната работа, може да 
изнесува најмногу 40 часови неделно. 

Сојузниот завод за статистика со согласност 
од Секретаријатот за просвета и култура и со Се-
кретаријатот за општа управа на Сојузниот извр-
шен совет, може да пропише најмал број часови 
за одделни предмети. 

Член 11 
По завршетокот на наставата од првата учи-

лишна година слушателите се упатуваат на пракса, 
која трае од 1 до 2 месеца. Оваа пракса се врши 
во заводи за статистика или во други статистички 
установи според распоредот и програмата што ги 
утврдува наставкичкиот совет на училиштето, врз 
основа на претходна спогодба со тие заводи од-
носно установи. 

Член 12 
Во Статистичкото училиште се организираат 

курсеви, семинари и други слични форми на на-
става со цел за стручно усовршување на службе-
ниците што работат на работите на статистика. 

Наставата во смисла еа претходниот став може 
да се организира и во места надвор од седалиштето 
на училиштето. 

Одлуката за организирање на оваа настава ја 
донесува советот на училиштето по одобрение од 
Сојузниот завод за статистика. Со оваа одлука се 
определува и планот на наставата, начинот за не-
гово изведување, како и условите за слушателите 
на наставата. 

Член 13 
По завршетокот на наставата секоја училишна 

година се полагаат испити од градивото на сите 
задолжителни предмети. 

Испитите се усни шии писмени, а од опреде-
лени предмети испитите можат да бидат и у ш и 
и писмени. 

Со статутот на училиштето може да се пред-
види од одделни предмети да се врши проверка' 
на знаењето во текот на наставата по пат на ко-
локвиуми или со оценување на вежбите или на 
практичните работи. 

Член 14 
Испитите се полагаат пред предметните настав-

ници или пред испитната комисија што ја опреде-
лува наставниче ЖУТ совет. 

Со статутот на училиштето се определува кој 
испит ќе се полага пред предметниот наставник, а 
кој пред испитната ^комисија. 

Член 15 
Успехот на испитот се оценува со оценка од 5 

до 10. 
Слутнателот го положил испитот ако е оценет 

багрем со оценката 6. 
Член 16 

Слушател што на крајот на годината не ќе 
положи испити од три или повеќе предмети, го 
губи правото на натомошно школување. 

Слушател што на ^крајот на годината не ќе 
положи испити од еден или два предмети, може 
испотите од тие предмети да ги повтори на 15 дена 
пред почетокот на училишната година. Ако тие 
испити не ги положи ниту во овој срок, може 
уште еднаш да ги повтори во наредниот редовен 
испитен срок, освен испитите по: математика, осно-
ви на статистиката, методи на статистичката ана-: 
лиза, општествена статистика или стопанска стати-
стика. По исклучок, во оправдани случаи, и овие 
испити можат да се повторат уште еднаш •— по одои-
брение од наставничкиот совет* « 
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Член 17 
Во втората училишна година слушатели може 

да се запише само ако ги положил испитите од 
сите предмети предвидени за првата година и ако 
ја завршил задолжителната пракса од членот 11 
на оваа уредба или е ослободен од неа. 

Член 18 
На крајот на втората година слушателот по-

лага дипломски испит. 
Со наставниот план се определуваат предме-

тите што се полагаат на дипломскиот испит и на-
чинот на полагањето на тој испит. 

Дипломскиот испит се полага пред комисијата 
што ја определува наставничкиот совет. 

Член 19 
Дипломски испит може да полага слушател 

што ги положил сите испити од втората година. 
Дипломскиот испит се полага како целина и 

може да се полага три пати, 
По положениот дипломски испит на слушате-

лот му се издава диплома за завршеното Стати-
стичко училиште. 

Член 20 
На лицата што ќе го завршат Статистичкото 

училиште им се признава спрема на виша школа 
за здобивање со звања и за напредување во ста-
тистичката служба. 

Член 21 
Во Статистичкото училиште можат да се за-

пишат: 
1) лица што завршиле полно средно училиште; 
2) службеници во звањето статистичар што за-

вршиле најмалку шест класа средно училиште или 
имаат соодветна училишна спрема и најмалку че-
тири години стручна пракса во статистичката 
служба; 

3) службеници во звањето статистичар што 
завршиле најмалку четири класа средно училиште 
или имаат соодветна училишна спрема и положиле 
посебен испит за признавање на средна стручна 
спрема, а имаат најмалку шест години стручна 
пракса во статистичката служба. 

Службениците од точ. 2 и 3 на претходниот 
став полагаат приемен испит. 

Член 22 
Во поглед на предметите по општо образова-

ние што се полагаат на приемниот испит и на про-
грамата за тој испит согласно се применува од-
редбата од членот 33 на Уредбата за организаци-
јата и работата на управните училишта. 

Член 23 
Статистичкото училиште има само редовни слу-

шатели. 
Член 24 

Изборот на наставниот и на помошниот наста-
вен персонал се врши врз основа на конкурс. Кон-
курсот е јавен и мора да се објави најдоцна на 30 
дена пред изборот. 

Условите на конкурсот и начинот на неговото 
спроведување ги пропишува статутот. 

Член 25 
Казните за дисциплински преста™ на настав-

ниците и на помошниот наставен персонал ги из-
рекнува првостепениот дисциплински суд кој е 
надлежен за службениците на Сојузниот завод за 
статистика. 

Член 26 
Советот на Статистичкото училиште го сочи-

нуваат: 
1) членовите што по предлог од Сојузниот за-

вод за статистика ги именува Сојузниот извршен 
совет; 

2) членовите што од својата средина ги избира 
наставничкиот совет; 

3) членот што го избираат слушателите на учи-
лиштето од својата средина. 
- Бројот на членовите што ги именува Сојузниот 
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извршен совет и бројот на членовите што ги избира 
наста ЕТИЧКИОТ совет се утврдува со статутот. 

Член 27 
Начинот на изборот на членовите на советот 

што ги избира наставни чинот совет и членот на 
е оз з-тот што го избираат слушателите се опреде-
лува с^ статутот на училиштето. 

Член 28 
СЈАЈОТ на училиштето е должен повремено, 

а најмалку еднаш годишно, и тоа по завршетокот 
на наставата секоја училишна година, да им под-
нзсува извештај за својата работа и за работата 
на училиштето на Секретаријатот за општа управа 
и на Секретаријатот за просвета и култура на Со-
јузниот извршен совет, како и на Сојузниот завод 
за статистика. 

Член 29 
Директорот на Статистичкото училиште го на-

значува и го разрешува Сојузниот извршен совет 
од:; ' .чо органот што ќе го определи тој. 

Член 30 
Директорот има право и должност да запре 

од извишување заклучок на советот на училиштето 
односно заклучок на наставничкиот совет ако смета 
дзка им е противен на важечките прописи или 
на статутот на училиштето. За запирањето на за-
клучокот директорот е должен да го извести вед-
наш Сојузниот завод за статистика. 

Член 31 
Во управувањето со Статистичкото училиште 

Сојузниот заЕод за статистика ги има следните 
пр??а и должности: 

1) се грижи за унапредувањето на организа-
цијата и работата на Статистичкото училиште и 
за таа цел презема односно им предлага на над-
лежните државни органи соодветни мерки; 

2) дава мислење за предлогот на статутот на 
учи пи штето; 

3» врши надзор над законитоста на работата 
на органите на управувањето со училиштето; 

4) врши и други работи што ќе му бидат ста-
вени во надлежност. 

Член 32 
Во вршењето на правото на надзор над зако-

нитоста на работата на органите на непосредното 
управување со училиштето, Сојузниот завод за ста-
тистика може да поништи или укине секој акт од 
озне органи што му е противен на закон, освен 
актот донесен во управната постапка. 

Кога ќе настапи случај од членот 30 на оваа 
уредба, Сојузниот завод за статистика е должен 
да донесе свое решение најдоцна во срок од еден 
месец од денот на приемот на известувањето .од 
директорот на училиштето. 

Ако Сојузниот завод за статистика не го до-
несе своето решение во означениот срок, одлуката 
со извршува. 

Против решението на Сојузниот завод за стати-
стика, органот на управувањето со училиштето чиј 
акт односно заклучок е поништен или укинат има 
ТУсаво на жалба до Сојузниот извршен совет. Ж а л -
бата се поднесува во срок од 15 дена од денот на 
приемот на решението. 

Члан 33 
До донесувањето на статутот на училиштето, 

Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет, со согласност од Секретаријатот за 
просвета и култура на Сојузниот извршен совет, 
го определува вкупниот број. на членовите на со-
ветот, бројот на членовите што Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет ги име-
нува во советот и бројот на членовите што ги из-
бира наставничкиот совет. 

До формирањето на советот во смисла на чле-
нот 26 од оваа уредба, членовите на советот што 
ги именува Секретаријатот за општа управа на 
Сојузниот извршен совет ги вршат работите на 
советот. 

Члан 34 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 124 
12 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

246. 
Врз основа на членот 52 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КО-

МУНАЛНИ И СТАНБЕНИ ПРАШАЊА 

Член 1 
Во Уредбата за Сојузниот завод за урбанизам 

и комунални и станбени прашања („Службен лист 
на ФНРЈ ', бр. 30/57) членот 2 се менува и гласи: 

„Задачата на Заводот е да ги проучува и според 
научните методи да ги обработува прашањата од 
областа на урбанизмот и на регионалното плани-
рање, како и комуналните и станбените прашања, 
и да приготвува материјали потребни на Сојузниот: 
извршен совет и на сојузните органи на управата 
со цел за преземање мерки и зе донесување про-
писи во тие области." 

Член 2 
Во членот 8 ст. 1 и 2 и членот 9 став 1 наместо* 

„Секретаријатот за индустрија"* се става: „Секре-
таријатот за социјална политика и комунални 
прашања*'. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 165 
15 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

247. 
Врз основа на чл. 52 и 55 од Законот за држав-

ната управа и чл. 8 и 40 од Законот за сојузните 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОСНИВАЊЕ И УКИНУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ 

СОЈУЗНИ ОРГАНИ НА УПРАВАТА 
Член 1 

Во Уредбата за оснивање и укинување опре-
делени сојузни органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 45/57 и 6/58) по членот 5 се додаваат 
три нови члена, кои гласат: 

„Член 5а 
Управата за поморство и речен сообраќај, осно-

вана со Уредбата за оснивање на Управата за по-
морство и речен сообраќај и Управата за економска 
и техничка помош („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/53) станува управа во состав на Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за саобраќај и врски, 
во смисла на членот 55 од Законот на дг.— авната 
управа. 

Правилниците за чие донесување со посебни 
прописи е овластена Управата, ги донесува Секре-
таријатот за сообраќај и врски. 
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Член 56 
Управата за цивилно воздухопловство станува 

управа во состав на Секретаријатот на Сојузниот 
извртен совет за сообраќај и врски во смисла на 
членот 55 од Законот за државната управа. 

Правилниците за чие донесување со посебни 
прописи е овластена Управата, ги донесува Секре-
таријатот за сообраќај и врски. 

Се укинува членот 7 од Уредбата за организа-
цијата и работата на Управата за цивилно возду-
хопловство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53). 

Член 5в 
Сојузната управа за патишта станува управа 

во состав на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски, во смисла на членот 
55 од Законот за државната управа." 

Член 2 
Во членот 9 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 

за просвета и култура ја врши стручната и адми-
нистративната служба за Комисијата за културни 
врски со странство, а средствата за работа на Ко-
мисијата се предвидуваат во претсметката на тој 
Секретаријат. 

Секретаријатот за просвета и култура ги врши 
спрема Комисијата правата и должностите опре-
делени во членот 43 од Законот за државната 
управа." 

Член 3 
Прописите за организацијата, делокругот и 

положбата на органите предвидени со оваа уредба 
ќе се применуваат со измените предвидени со оваа 
уредба. 

Член 4 
Ова уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Р. п. бр. 167 
15 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
* 

248. I 
Врз основа на членот 134 од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службени-
ците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/50) и членот 11 од Законот за спроведување 
на Уставниот закон, Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕ-
НИЕ НА УРЕДБАТА ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУ-

РУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ЛИЦА 
Член 1 

Уредбата за дополнение на Уредбата за социјал-
ното {Осигурување на воените лица („Службен лист 
иа ФНРЈ", бр. 22/55) се укинува со денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба. 

Член 2 
По влегувањето во сила на оваа уредба ќе им 

се исплати посебна отпремнина според Уредбата за 
дополнение на Уредбата за социјалното осигуру-
вање на воените лица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/55) само на воените осигуреници кои пред 
влегувањето во сила на оваа уредба по днес ле ба-
рање за неполна пензија (старосна односно лична ( 
или мев а лидска) или инвалиднина, како и на оние 
воени осигуреници кои до 31 декември 1955 година 
поднесле барање за исклучително установување на 
правото на старосна пензија според членот 7 од 
Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за 
социјалното осигурување на воените лица („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 57/54), та правото на пен-

зија или инвалиднина ќе им биде признаено по 
влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 3 
На воените осигуреници на кои им престанала 

службата во постојаниот состав на Југословенската 
народна армија во периодот од 1 јануари 1958 го-
дина до влегувањето во сила на оваа уредба, а кои 
се здобиле со правото на неполна пензија (старосна 
односно лична или инвалидска) или на инвалид-; 
нина и со правото на посебна отпремнина во еми-* 
ела на членот 2 од оваа уредба, ако имаат право и 
на отпремнина според прописите за платите на под-! 
офицерите, офицерите и воените службеници, оваа 
отпремнина им припаѓа во височината на највисо-
киот двомесечен износ на платата и положајник до-* 
даток. 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по об јан 

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

Р. п. бр. 126 
12 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Републикава, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

249. 
Врз основа на членот 224 став 1 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр< 
53/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СУДИИТЕ И 

ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ 
Член 1 

На претседателите и судиите на редовните vt 
стопанските судови, како и на јавните обвинители 
и нивните заменици, им се определува положај ната 
плата според одредбите од оваа уредба. 

Член 2 
Положај ната плата на претседателот на Вр-< 

ховниот стопански суд, на претседателите на репу-« 
бличките врховни судови, на претседателот на Вр-« 
ховниот ' суд на Автономна ..Покраина Војводина* 
на републичките јавни обвинители и на јавниот 
обвинител на Автономна Покраина Војводина се 
определува врз основа на одредбата од членот 224 
став 3 од Законот за јавните службеници. 

Член 3 
Положајната плата на претседателите на су-* 

довите, на судиите, јавните обвинители и нивните! 
заменици изнесува месечно, и тоа: 

Звање Динари 
1) судија на околиски суд и заме-

ник на околиски јавен обвинител 14.000 
2) Претседател на околиски суд и 

околиски јав~н обвинител — — 15.400 — 21.900. 
3) судија на окружен редовен и 

окружен стопански суд и заме-
ник на окружен јавен обвинител 17.700 

4) претседател на окружен редовен 
и окружен стопански суд и 1 
окружен јавен обвинител — — 21.000 — 26.900 

5) претседател на окружен суд и 7 

окружен јавен обвинител во се-
далиштето на врховен суд — 28.500 

6) судија на републички врховен 
суд и на Врховниот суд на АП 

I Војводина, судија на виши сто- ' i 
ј пански суд и заменик на ре-

публички односно покраински 
јавен обвинител — — — — 28.500 

7) претседател на виши стопански 
33.100 — 38.200 
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Звање ' Динари 
8) судија на Врховниот стопански 

суд и заменик на сојузниот ја-
*:ен обвинител — — — — — 33 900 

С) уди ја на Сојузниот врховен суд 
и определен заменик на соју-
зниот јавен обвинител — — — 40.400 

Член 4 
Положајната плата на службениците што се 

затекнале во звањето секретар во Сојузното јавно 
обвинителство, а кои до влегувањето во сила на 
? з онот за јавното обвинителство од положајот 
помошник на сојузниот јавен обвинител се преве-
дени во звањето секретар во Сојузното јавно обви-
нителство (член 399 точка 7 од Законот за јавните 
службеници) изнесува месечно 28.500 динари. 

Член 5 
Височината на положајната плата на претсе-

дател на околиски суд, на претседател на окру-
жен редовен суд, на претседател на окружен сто-
пански суд и на претседател на виши стопански 
суд ја определува според обемот на работите, а во 
границите на износите од членот 3 точ. 2, 4 и 7 на 
оваа уредба, државниот секретар за правосудна 
управа односно секретарот за правосудна управа на 
Автономна Покраина Војводина, а на 4 околиски и 
окружни јавни обвинители — републичкиот одно-
сно покраинскиот јавен обвинител. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Сојузен извршен совет 
' Р. п. бр. 122 

12 април 1958 година 
• Белград 

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

12.200 

13.900 
17.900 

8 500 
10,200—14.000 

10.200 
12.000-—15.900 
17.900 
24.700 
29.800 
1, 2 и 3 ако 
во ранг на 

положајната 
им се зголе-

250. 
Врз основа на чл. 68 и 237 од Законот за јав-

1Л1Т9 службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53'57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОЛОЖЕНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИ-

ТЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ УСТАНОВИ 
Член 1 

Положајната плата на службениците во про-
светните установи се определува според звањето 
односно работното место, а на службениците на по-
ложам — и според положајот. 

Член 2 
Положената плата на службениците во про-

светните установи според звањето изнесува ме-
сечно, и тоа: 

Звање Динара 
1) воспитан, учител, учител по прак-

тична настава, стручен учител: 
а) без положен стручен испит — 4.100 

. б) со Положен стручен испит, до 
XII платен разред — — — — 5.800 
в) со положен стручен испит,' од 
XI до VII платен разред — — 8.500 

2) наставник: 
а) без положен стручен испит — 5.900 
б) со положен стручен испит, до 
XI платен разред — — — — 7.600 
в) со положен стручен испит, од 
X до VI платен разред — — — 10.200 

3) професор: 
а) без положен стручен испит — 7.700 
б) со положен стручен испит, до 
IX платен разред — — — — 9.400 
в) со положен стручен испит, од 
У Ш до IV платен разред — — 12.200 

4) предавач на виша школа — — 
5) професор на виша школа: 

а) во VII и VI платен разред — 
б) во V, IV и III платен разред — 

6) асистент: 
а) во XII и XI платен разред — 
б) од X до IV платен разред — 

7) лектор и предавач: 
е) во IX и VIII платен разред — 
б) од VII до IV платен разред — 

8) доцент — — — — _ 1— 
9) вонреден професор — — — 

10) редовен професор — — — — 
На службениците во звањето под 

работат на факултет, висока школа 
факултет или уметничка академија, 
плата предвидена во претходниот став 
мува за 1.800 динари. 

Член 3 
На службениците од членот 2 на оваа уредба 

што се наоѓаат на положаи, им се зголемува поло-
жајната плата што им припаѓа според звањето, и 
тоа месечно за. * 

Положај Динари 
1) управител (управник) на устано-

ва -за претшколско воспитување — 1.700—7.100 
2) управник на детски дом, на дом на 

ученици во стопанството, на уче-
нички интернат, на завод (дом, 
интернат) за специјално воспи-
тување — — — — — — — 1.700—7.100 

3) управител (директор) на училиште 
за задолжително општо образо-
вание, на училиште за специјално 
воспитување — — — — — 1.700—7.300 
4) управител (директор) на учили-
ште за ученици во стопанството 1.700—7.500 

5) директор на училиште со прак-
тична обука — — — — — 2.600—9.100 

6) директор на нижа уметничка 
школа — — — — — — — 1.700—7.500 

7) директор на ^мајсторско училиште 3.400—7.300 . 
8) директор на средно стручно учи-

лиште, средно училиште за општо 
образование (гимназија), средно 
училиште :а образование на на-
ставен кадар — — — — — 3.500—9.100 

9) шеф на отсек на стручно учи-
лиште — — — — — — — 2.500—5.500 

10) шеф на работилница или работи-
лишт? на стручно училиште со 
најмалку тон учители по прак-
тична настава — — — — — 1.7С0—5.ЗОО 

11) помошник дио°хтор на училиште 
со сложена внатрешна организа-
ција што ќе го определи репу-

. бличниот совет надлежен ?а ра-
ботите на школството — — — 1.700—5.500 

12) управител на домаћинско, женско 
стручно училиште, училиште за 
селскостопански производители 1.700— 7.300 

13) директор на виша школа — — Е/00—1С.ТГ0 
14) шеф км отсек на винта школа — З.боО— 5.800 
15) ^правник на универзитетска и 

факултетска установа (институт, 
завод, семинар), ако е со статутот 
на универзитетот односно факул-
тетот предвидена како самостојна 
установа и ако има програма и 
кадри кои постојано ја оствару-
ваат таа програма — — — — 1.800— 6.200 

16) шеф на катедра на факултет, 
висока школа во ранг на факул-
т е т — — — — — — — 3.6С0— 6.200 

17) шеф на самостоен отсек на ф а -
култет — — — — — — — 6.200 
На службениците на положајот управител (ди-

ректор) на училиште за задолжително општо обоа-
зование и на училиште на ученици во стопанство-
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то им припаѓа зголемување на положајната плата 
до 9.100 динари (член 3 под 3 и 4) ако училиштето 
има над 20 одделенија. Зголемување на положај ната 
плата во износ до 9.100 динари месечно може да им 
се определи и на службениците на положајот упра-
вител на училиште за специјално воспитување. 

Член 4 
Републичките совети надлежни за работите на 

школството ќе извршат категорисање на положаите 
под 1 до 14 од претходниот член за кои е предви-
дено зголемување на положај ната плата во грани-
ците на најмалиот и најголемиот износ и ќе донесат 
поблиски прописи за определување на положај-
ната плата за тие положам. 

Член 5 
На службениците на ' положаите продекан на 

факултет, проректор на уметничка академија, ди-
ректор (декан) на висока школа во ранг на факул-ѕ 
тет, декан на факултет, декан на уметничка ака-
демија, проректор на универзитет, ректор на уни-
верзитет и ректор на уметничка академија им при-
паѓа положајот плата според положајот, и тоа ме-
сечно: 

Положај Динари 
1) продекан на факултет, проректор 

на академија која ке е во состав 
на уметничка академија — — 35.800 

2) директор (декан) на висока школа 
во ранг на факултет, декан на 
факултет, декан на академија во 

' состав на уметничка академија, 
ректор на академија која не е во 
состав на уметничка академија 39.700 

4) проректор на универзитетот — 39.700 
4) ректор на универзитет, ректор на 

уметничка академија, која во 
својот состав има повеќе ака-
демии — — — — — — 45.100 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се [при-
менува од 1 јануари 1968 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 123 I 

12 април 1958 година 
Белград 

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

251. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон 
и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОДИГАЊЕ НА ПРАТЕНИШТВО^ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ФИНСКА НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. Пратеништво^ на Федеративна Народна 
Република Југославија во Финска се подига на 
степен на амбасада со JJL април 1958 годана. 

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

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 119 

11 април 1958 година 
Белград 

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

252. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1 во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон 
и членот 23 став 3 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ КОНЗУЛАТ НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО 

ХАИФА 
1. Се отвора конзулат на Федеративна Народна 

Република Југославија во Хаифа. 
2. Државниот секретаријат за надворешни ра-

боти ќе преземе мерки потребни за извршување на 
оваа одлука. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 128 

14 април 1958 година 
Белград 

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

/ Х253. 
^Врз основа на членот 54 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) и членот 134 од За-
конот за средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОИ ПРОПИСИ ПРЕСТАНАЛЕ 
ДА ВАЖАТ СО ВЛЕГУВАЊЕТО ВО СИЛА НА 
ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ЗАКОНОТ 

ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Се утврдува дека на 1 јануари 1958 година, 
како ден на почетокот на применувањето на Зако-
нот за придонесот од доходот на стопанските орга-
низации и на Законот за средствата на стопанските 
организации, престанале да важат следните про-
писи на Сојузниот извршен совет, и тоа: 

а) пропрате чии одредби се применувале во 
1957 година: 

1) Уредбата за употреба на средствата на ре-
зервниот фонд на стопанските организации („Слу^ 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/54 и 31/56); 

2) ставот 1 на членот 6 од Уредбата за пресме-
тување вкупниот приход во погоните на рударските 
претпријатија, претпријатијата за експлоатација на 
нафта и на претпријатијата за истражување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/54); 

3) Уредбата за управување со фондот за уна-
предување на индустриското производство и со 
фондот за унапредување на градежништвото („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/56); 

4) Уредбата за управување со фондот за уна-
предување на надворешната трговија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/56); 

5) Уредбата за расподелба на вкупниот приход 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/57, 51/57 и 55/57); 

б) Времената одлука за нормите на амортиза-. 
цијата на основните средства на стопанските орга-. 
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53, 57/54,-
37/55 и 1/57); 

7) Одлуката за расподелба на добивката на сто-
панските организации што вршат дејности на гра-
ница на две околии („Службен лист на ФНРЈ'% 
бр. 43/54); 

8) Одлуката за нормите на придонесот за уна-: 
пред ување на индустриското производство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 13/55); 
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9) Одлуката за пресметување на успехот на сто-
панските организации по одделни економски еди-: 
цици со пршл^на методот за пресметување опре-: 
Ила постојаните цени („Службен Лист на ФНРЈ"* 
бр. 19/55); 

10) Одлуката за определување норми на придо^ 
несот за унапредување на градежништвото („Слу-« 
*кбен лист на ФНРЈ", бр. 20/55); 

11) Одлуката за определување пиротехнички 
додаток во стопанските претпријатија што за потре-
бите на Југословенската народна армија произве-
дуваат експлозиви, барути и муниција („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 33/55); 

12) Одлуката за употреба на делот на динар-
ските средства остварени со извоз .стоки и делот 
ва заштедите остварени при пресметувањето на 
разликата во цените за извршениот увоз и извоз 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/66)} 

13) Одлуката за начинот и за условите според 
кои определените стопански организации можат да 
ги користат средствата на инвестиционите фондови 
што произлегуваат од отстапениот им данок на до-
бивка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56, 49/56 
и 1/57); 

14) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на заедниците на електростопанските претпри-
јатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56); 

15) Одлуката за пресметувањето и расподел-
бата на вкупниот, приход на туристичките прет-
пријатија што имаат сообраќајни средства за пре-
воз на туристи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56); 

16) Одлуката за пресметување на посебниот 
придонес за буџетите од платите што произлегу-
ваат од премиите од надворешнотрговско работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/56 и 24/56); 

17) Одлуката за расподелба на добивката на 
самостојните погони регистрирани за вршење на 
лучко-транспортна дејност („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56 и 5/57);, 

18) Одлуката за употребата на средствата од 
придонесот на промет на жита и производи од 
жито („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/56); 

19) Одлуката за начинот на употреба на сред-
ствата што стопанските организации ќе ги примат 
како отплата по заемот на федерацијата од 1954 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/56); 

20) Одлуката за пониската интересна норма на 
средствата од фондот на обртните средства и на 
посебните кредити на определени видови стопански 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57); 

21) Одлуката за ослободување на трговските 
претпријатија од некои струки од обврската да из-
двојуваат во општинскиот инвестиционен фонд дел 
од средствата за самостојно располагање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/57); 

22) Одлуката за употреба на средствата на 
определените фондови во 1957 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/57); 

23) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/57); 

24) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
Цсод на претпријатијата во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони („Службен лчст на 
ФНРЈ", бр. 18/57); 

25) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на новинските и издавачките претпријатија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57); 

26) Одлуката за употреба на средствата за са-
мостојно располагање на стопанските организции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/57); 

27) Одлуката за давање кредити за покритие 
на негативната разлика при расподелбата на вкуп-
ниот приход на селскостопански^е организации 
{„Службен лис? на .ФНРЈ'*! бр. 23/57); 

28) Одлуката за кредитите за зголемениот обем 
на работењето на стопанските организации („Слу-* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/57); 

29) Одлуката за" начинот за издвојување дел од 
добивката за средства за самостојно располагање 
за надворешнотрговските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

30) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на определени стопански организации во 1957 
Година што го организирале пресметувањето на 
успехот по внатрешни економски единици („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/57); 

31) Одлуката за одобрување на стопанските ор-
ганизации за преработка на овошје и зеленчук 
исплатата на ануитетите да ја вршат од средствата 
на амортизациониот фонд („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/57); 

32) Одлуката за расподелба на вкупниот при-
ход на електростопанските претпријатија и на за-
едниците на електростопанските претпријатија за 
1957 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57); 

б) прописите чии одредби не се применувале во 
1957 година а кои според посебни прописи не пре-
станале да важат: 

1) Одлуката за периодичното пресметување и 
за расподелбата на вкупниот приход на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/54); 

2) Одлуката за рентата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/54); 

3) Одлуката за плаќање затезен интерес на 
кредитите за кои интересот не е договорен ниту 
определен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 35/54); 

4) Одлуката за времена расподелба на вкуп-; 
ниот приход и добивката на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54 и 47/55); 

5) Одлуката за височината на процентот за 
формирање инвестиционен фонд во трговските 
претпријатија за промет на нафта и нафтини де-
ривати и во претпријатијата за откуп и промет на 
отпадоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3 5 / 5 5 ) . 

II. Прописите донесени врз основа на пропи-
сите наведени во точката I на оваа одлука преста-
нуваат да важат на 1 јануари 1958 година. 

III. Односите засновани според прописите наве-
дени во точката I од оваа одлука, што не се конеч-
но расправени додека тие прописи биле во сила. ќе 
се расправат според тие прописи, ако со подоцне-
жните прописи не е определено дека тие прописи 
ќе се применуваат и на порано заснованите односи. 

IV. Сојузниот извршен совет дополнително ќе 
ги усогласи одредбите од Одлуката за пробното 
производство на стопанските организации "со одред-
бите од Законот за средствата на стопанските ор-
ганизации. 

V. Комитетот за надворешна трговија, во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите, мол^е да воведе премии за кадво-
решнотрговските претпријатија заради зголемува-
ње на извозот или заради намалување на разли-
ката во цените и може да го пропише начинот за 
пресметување на овие премии, како за работите 
што ќе се склучат по влегувањето во сила на оваа 
одлука, така и за работите склучени пред влегу-
вањето во сила на оваа одлука, за кои надворе-
шнотрговските претпријатија почнувајќи од 1 јану-
ари 1958 година не ги пресметале премиите според 
прописите од точката I под а) под 12 и 16 на оваа 
одлука, кои престануваат да важат. 

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 132 

14 април 1958 година 
Белград 

С^пгсетар, И о т г е т е е ̂  г. т е.ч, 
L:љко Зековић, е. р. Родољуб Чоли^сгиќ, е. р. 
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к!54. 1 

Врз основа на членот 28 од Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците („Слу-* 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КАТЕГОРИИТЕ НА ОБВРЗНИЦИ ШТО ГО 
ПЛАЌААТ ПРИДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД 

ВО ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ 

I. Придонесот за буџетите од личниот доход и 
другите придонеси од тој доход ги плаќаат во ме-« 
сечии паушални износи: 

1) адвокатските приправници; 
2) куќните помошнички; 
3) куќните настојница 
И. Прописите за паушалните износи на придо-

несот за буџетите од личниот доход и на придонесот 
за станбена изградба, што се должни да ги плаќаат 
лицата од претходната точка, и за начинот на пре-ч 
сметкување и уплатување на овие придонеси ги домен 
сува сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите во согласност со Секретаријатот за тру-: 
дот на Сојузниот извршен совет. 

III. Прописите за паушалните износи на при-
донесот за социјално осигурување кој се плаќа од 
личниот доход на лицата од Точката I на оваа од-
лука ги донесува сојузниот Државен секретаријат за' 
работи на финансиите во согласност со Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет, по 
претходно мислење од Сојузниот завод за социјално 
осигурување. 

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година како ден на 
почетокот на применувањето на Законот за придоне-
сот за буџетите од личниот доход на работниците. 

Р. п. бр. 143 
15 април 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

255. 

Врз основа на чл. 5, 6, 91, 102, 114 и 116—118 од 
Уредбата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА НОРМИТЕ НА ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1958 

ГОДИНА 

I. Републичкиот извршен совет ќе ги определи 
нормите на данокот на доход од селското стопанство 
во границите на следните даночни норми, и тоа: 

На даночните основици Даночни норми % 
над ДО најмалку нај мн е 

30.000 10 20 
$0.000 50.000 11 23 
50.000 80.000 12 26 
80.000 120.000 13 29 

120.000 160.000 14 32 
160.000 200.000 16 34 
200.000 250.000 18 38 
250.000 300.000 20 41 
300.000 400.000 22 43 
400.000 500^)00 24 44 
500.000 600.000 27 44 
600.000 700.000 30 44 
700.000 35 44 

На даночните основици во рамките на еден ра-
стон на даночните основици од ставот 1 на оваа 
•ѓочка може да се определат повеќе даночни норми« 

Републичкиот извршен совет може да ги опре-
дели нормите на данокот на доход од селското стопан-
ство за целата територија на народната република, 
или посебно за групи околии или за одделни околии. 
Нормите на данокот на доход од селското стопан-
ство можат да бидат определени и за групи ката-
старски околии или за одделни катастарски околии. 

II. Данокот на доход од самостојни занимања и 
имот, освен во случаите за кои со оваа одлука се 
определени поинакви норми на данокот или данок 
во постојан износ, ќе се обложува по следните 
норми: 

На даночната основица Се плаќа на име данок 
над ДО 

30.000 Ш о -

30.000 50.000 3.600 + 17% од износот над 30.000 
50.000 80.000 7.000 + 19°/о »» tt 50.000 
80.000 120.000 12.700 22% It It 80.000 

120.000 160.000 21.500 + 26°/о tt It 120.000 
160.000 200.000 31.900 35% » tt 160.000 
200.000 ; 250.000 45.900 38°/о It It 200.000 
250.000 • 300.000 64.900 + 42°/о tt tt 250.000 
зои.ооо 400.000 85.900 + 46% tt tt 300.000 
400.000 ; 500.000 131.900 + 50°/о It It 400.000 
500.000 600.000 181.900 54% it и 500.000 
600.000 700.000 235.900 + 58% tt tt 600.000 
700.000 : 800.000 293.900 + 61% tt It 700.000 
800.000 900.000 354.900 + 64% tt It 800 ООО 
900.000 1,000.000 418.900 67°/о n tt 900.000 

1,000.000 
1,000.000 

485.900 + ' 1 - ^ , 70% tt it „ 1,000.000 
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III. Данокот на доход во постојан износ ќе се 
наплатува од носачите, тес тер а иште, уличните про-
давачи на весници, среќки и други производи, од 
чиетачите на обувки што работат без постојано 
деловно место (локал), од занаетчиите и други лица 
што се занимаваат со вршење услуги без постојано 
деловно место (локал), како и од други лица што се 
занимаваат со слични работи пре теле но употребу-
вајќи телесна работна сила. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да донесе поблиски прописи за 
категориите на занимања и за условите за плаќање 
на данокот на доход во постојан износ од страна 
на лица што се занимаваат со работи од претходниот 
став или со Други слични работи. 

Височината на данокот на доход во постојан 
износ по категориите на даночни обврзници ја 
определува околискиот народен одбор. 

Во НР Црна Гора височината на данокот на доход 
во постојан износ по категориите на даночни обвр-
зници ја определува општинскиот народен одбор. 

Даночните обврзници што плаќаат дангов на до-
ход во постојан износ не плаќаат данок на промет. 

Данокот на доход во постојан износ што го пла-
ќаат лицата социјално осигурани по основот на се-
гашниот или поранешниот работен однос и лицата 
што остваруваат приходи изедначени со приходите 
од работниот однос, не влијае врз нивните права 
врз основа на социјалното осигурување (право на 
додаток на деца и други права). 

IV. Данокот на доход по норма од прометот или 
од бруто приходот се плаќа: 

1) на приходите од патенти, пронајдоци и те-
хнички усовршувања: г. 

а) до 50.000 дот. по нормата од 16% 
6} " 100.000 ^ " " " " 15% 
в) " 200.000 " " " * 20% 
г) " 400.000 " " " " 25% 
д) над 400.000 " " " " 30% 

2) на приходите од добивка при обложување и 
при други игри на среќа — по нормата од 15%; 

3) на приходите од продажба на лозови на Ју-
гословенската лотарија и на други лозови од страна 
на лица што се во договорен однос непосредно со 
Југословенската лотарија или со нејзини застапници 
— по нормата од 10%; 

4) на приходите на договорните застапници на 
Државниот осигурител ен завод кои со тој завод не 
се во работен однос — по нормата од 10%; 

5) на приходите на транспортните и крајбре-
жните работници што не се во постојан работен 
однос — по нормата од 5%; 

6) на приходите од превозника дејност како 
споредна дејност во селското стопанство, примени од 
државни органи и установи, од установи со само-
стојно финансирање, од стопански, задружни и 
општествени организации и од приватни лица што 
се должни да водат деловни книги — по нормата 
од 25%; 

7) на приходите што ги остваруваат селскосто-
пански домаќинства од државни органи и установи, 
од установи со самостојно финансирање или од сто-
пански, задружни или општествени организации, 
кога вршат пренос на дрва или друг материјал на 
товарни коњи, магарешка и маски по шумските па-
тишта, проко™ и усеци — по нормата од 20%; 

8) на приходите што ги остваруваат собираните 
на отпадоци кога отпадоците им ги продаваат на 
стопанските организации — по нормата од 8%; 

9) на приходите од провизии на деловните 
агенти и на поверениците на издавачки претприја-
тија што овие ќе ги остварат со продажба на книги, 
списанија и други публикации, ако тие агенти и 
повереници не се во работен однос со односното 
издавачко претпријатие — по нормата од 10%: 

10) на приходите од работа на парче (работа на 
Ј,сиц") во куќава на работникот, што тие лица ќе 

ги остварат од стопански и општествени организа-
ции — по нормата од 20%; 

И) на приходите од патувачките забавни ду-, 
ќани и од давање на приредби — по нормата од 15%.' 

На приходите на кои конечно се пресметува и 
се плаќа данокот на доход во процент од прометот 
или од бруто приходот според одредбите на точката 
IV од оваа одлука, не се плаќа данок на промет, 
освен на надоместокот за вршење градежни услуги 
и на приходите од патувачките забавни дуќани и од 
давање приредби. 

При пресметувањето на данокот на доход на 
приходите од градежни услуги, од патувачките за-
бавни дуќани и од давање приредби, вкупната да-' 
ночна основица на данокот на доход се намалува за 
соодветните износи на данокот на промет. 

Народните одбори не можат да заведуваат 
општински данок на промет на приходите на кои се 
плаќа данок на доход според одредбите од 6—9 на 
оваа точка. 

Данокот на доход кој конечно се пресметува и 
се наплатува во процент од бруто приходот или про-
метот според одредбите на точката IV, не влијае 
врз здобивањето и губењето на правата што зависат 
од височината на данокот на доход. 

V. Данокот на доход на повремените приходи 
и на приходите што не биле оданочени во пора-
нешните години (чл. 90 и 122 од Уредбата за данокот 
на доход), се плаќа по следните норми: 

На даночната 
основица По нормата од 

до 50.000 дин. 30% 
100.000 „ 35°/о 

"9 200.000 „ 40°/о 
п 300.000 „ 45°/о 

400.000 „ 50°/о 
600.000 „ 55°/о 
800.000 „ 60°/о 

»» 1,000.000 „ 65°/о 
над 1,000.000 „ 70°/о 

VI. Данокот на доход иа употребата на туѓа ра-
ботна сила се плаќа по нормата од 4% по еден 
работник за една година. 

VII. Данокот на доход опрема фактичната да-
ночна основица не може да биде поголем од да-
нокот по најблиската даночна норма применета на 
нејзината највисока основица, зголемен со разли-
ката меѓу фактичната даночна основица и највисо-
ката основица врз која* се применува непосредно 
пониската даночна норма. 

VIII. Во поглед на данокот што се наплатува 
по пат на запирање при исплатата на приходите, 
оваа одлука ќе се применува од денот на нејзиното 
влегување во сила, со тоа што при утврдувањето 
на нормата што е определена спрема годишната 
даночна основица или спрема приходот по еден до-
говор , или по една работа, се земаат предвид и 
приходите исплатени до денот на влегувањето во 
сила на оваа одлука и што така^ утврдената норма 
се применува на приходите што ќе бидат исплатени 
по влегувањето во сила на оваа одлука 

Во другите случаи оваа одлука ќе се применува 
на обложувањето со данок за 1958 година, без оглед 
дали е од денот на неговото влегување во сила 
веќе извршен облог со данок. 

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

P. п. бр. 146 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен мзвршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић, е. p. 
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256. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за фон-, 

дот на обришите средства на стопанските организам 
џим („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 и 49/66)* 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ ЗА 
ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ЗА-

ДРУГИТЕ 
1. Во Одлуката за начинот за обезбедување 

обртни средства на задругите („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/57) во точката I наместо зборовите: 
„денот на влегувањето во сила на оваа одлука" се 
ставаат зборовите: „31 декември 1957 година". 

2. Во точката И став 2 наместо зборовите: 
„денот на почетокот на применувањето на оваа од-
лука" се ставаат зборовите: „31 декември 1957 го-
дина". 

3. Во точката II став 2 под 2) наместо зборовите? 
„30 јуни" се ставаат зборовите: „31 декември". 

4. Во точката IV ставот 2 се менува и гласи;' 
„Сојузниот Државен секретаријат за работи на 

финансиите ќе пропише кои задруги и под ко!И 
услови можат да ги користат овие заеми по инте-
ресната норма од 2,5% годишно." 

5. Во точката IX наместо зборовите: „во срок 
од шест месеци од денот на почетокот на примену-
вањето на оваа одлука" се ставаат зборовите: „до 
31 јули 1958 година". 

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

P. п. бр. 156 
15 ап оил 1968 година 

Белград 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Сојузен извршен совет 
Потпретседател, 

Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

257. 
Врз основа на членот 8 став 1 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Ју -
гославија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕТСМЕТКАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕД-

СТВАТА ЗА РЕГРЕСИ И ДОТАЦИИ 
ЗА 1958 ГОДИНА 

1. Претсметката за употреба на средствата за ре-
греси и дотации од главата 2 разделот 69 од Со-
јузниот буџет за 1958 година содржи расходи за 
следните намени: 

а) регреси: Динари 
1) за селско сто-

панство 27.000,000.000 
2) за лигнит и мрк 

јаглен за широ-
ка потрошувачка 2.700,000.000 

3) за шеќер и ли-
мена и стаклена 
амбалажа 2.000,000.000 

4) за рото-хартија 200,000.000 
5) за кокс 3.200,000.000 
б) за Фабриката за 

шеќер во Ку-
прија 85,000.000 

7) за други регреси 61,000.000 
8) за премии на 

угостителството 200,000.000 35.446,000.000 

б) дотации? 
1) на Југословен-

I скиот* аеротран-
, i спорт, Белград 

2) на Југословен-
ската линиска 
пловидба 

3) на Југословен-
ското речно бро-
дарство 

760,000.000 

1.580,000.000 

65,000.000 2.405,000.000 

В к у п н о : 37.851,000.0Г 0 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

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

Р. п. бр. "145 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р< 

258. 
Врз основа на точката 1 став 5 одделот 1 гла-

вата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ОСТВА-

РЕНИ ВО 1958 ГОДИНА 
1. Средствата од општествените инвестициони 

фондови остварени во 1958 година можат во текот 
на 1958 година да се употребуваат за давање на 
стопанските организации заеми за обртни средства. 

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

P. п. бр. 135 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, е. p. 

Потпретседател, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

259. 
Врз основа на точката 2 главата XX од Сојуз-

ниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ИСПЛАТА НА КРЕДИТИТЕ 
ОДОБРЕНИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА 1957 ГОДИНА ЗА ЗГОЛЕМЕНИОТ ОБЕМ НА 

ПРОИЗВОДСТВОТО 
1. Стопанските организации на кои во 1957 го-

дина им е одобрен кредит за обртни средства за 
Зголемениот обем на работењето врз основа на точ-
ката II од Одлуката за кредитите за зголемениот 
обем на р&ботењето на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), ќе употребат 
за исплата на тој кредит најмалку 20% од износот 
на средствата на фондот за самостојно располагање 
според состојбата на тие средства по завршната 
сметка за 1957 година. 

Ако средствата од претходниот став не се до-
статочни за потполна исплата на кредитот, ќе се 
употребат средствата на амортизацијата по завр-
шната сметка за 1957 година кои според важечките 
прописи не можат да се користат. 

2. За износот на кредитот што 'ќе остане неиз-
мирен по употребата на средствата од претходната 
точка, банката ќе склучи со стопанската организа-
ција нов договор за заем за обртни средства, со 
.срок за враќање до 5 години и со интерес што пр-
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всбптно бил договорен при одобрувањето на кре-
дитот. 

По исклучок, стопанските организации од обла-
ста на трговијата плаќаат на заемот од претходниот 
став интерес по нормата која важи за фондот на 
обртните средства на тие стопански организации« 

3. Заемот од претходната точка се враќа а к и 
ред прописите што важат за отплатување™ на за-' 
емите за основни и обртни средства на стопанските 
организации. 

4. Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може за одделни стопански гранки и 
групи стопански организации да пропише срокот за 
враќање на заемот од точката 2 на оваа одлука 
да биде подолг од 5 години. 

5. Исплатата на кредитот од точката 1 на оваа 
одлука стопанските организации можат да ја из-
вршат на начинот предвиден со оваа одлука и пред 
срокот договорен за враќање на кредитот. 

0. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на Финансиите донесува, по потреба, поблиски про-
писи за спроведување на оваа одлука. 

7. Народната банка може да пропишува упат-
ства за начинот на испитување на одделни барања 
на стопанските организации за добивање заеми, за 
постапката и методот на работата при одобрувањето 
на заемите, како и за водењето на евиденција за да-
дените кредити и за одобрените заеми, кои се за-
должителни за сите банки. 

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

P. п. бр. 136 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

260. 

Врз основа на точката 2 главата XX од Сојуз-
ниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАЕМИТЕ ЗА ОБРТНИ 
СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Банките и задружните штедилници (во ната-
мошниот текст: банките) можат да им одобруваат 
на стопанските организации заеми за обртни сред-
ства заради зголемување обемот на работењето. 

2. Заемите од претходната точка се одобруваат 
под условите: 

1) зголемувањето на обемот на работењето да 
има траен карактер; 

2) зголемувањето на обемот на работењето да 
е во согласност со смерниците за развиток на сто-
панството поставени со општествените планови; 

3) зголемувањето на обемот на работењето да 
се остварува со подобро односно попотполно кори-
стење на постојните капацитети, а не со изградба 
на нови или со проширување односно реконструк-
ција на постојните капацитети; 

4) средствата на фондот на обртните средства 
и другите средства на стопанската организација 
кои според важечките прописи можат да се кори-
стат за обртни средства, да не се достаточни за 
покритие на потребите од обртни средства за зго-
лемениот обем на работењето. 

3. Заемите од точката 1 на оваа одлука можат 
да се одобруваат со срок за враќање до 10 години. 

Срокот за враќање на заемите го утврдуваат спо-
годбено банката и стопанската организација со до-
говорот за заемот. 

Заемот се враќа според прописите што важат 
за отплатувањето на заемите за основни и обртни 
средства на стопанските организации. 

4. Интересот за заемите од точката 1 на оваа 
одлука се плаќа по норма која е за 0,5% поголема 
од определената интересна норма за фондот на 
обртните средства на стопанската организација што 
користи заем. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
стопанските организации од областа на трговијата, 
задругите и задружните деловни, сојузи плаќаат на 
овие заеми интерес по нормата определена за фон-
дот на смртните средства на тие организации. 

5. Банката може да постави како услов за одо-
брување на заемот од точката 1 на оваа одлука 
потребата од зголемени обртни средства да се по-
крие делумично со заем од општинскиот односно 
околискиот општествен инвестиционен фонд. Бан-
ката не може да услови заемот што стопанската1 

организација ќе го добие по овој основ од општин-
скиот односно околискиот општествен инвестицио-
нен фонд да биде поголем од 30% од износот кој 
му одговара на придонесот од доходот на стопан-
ската организација (заемобарателот) што го упла-
тила во тие општествени инвестициони фондови 
по завршната сметка за изминатата година. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може за стопанските организации од 
определени дејности да пропише поинаков процент 
отколку што е процентот од претходниот став. 

Управниот одбор на Народната банка, во рам-
ките на процентите од претходните ставови, може 
да ги определи најниските проценти, кои се за-
должителни за сите банки. 

Банката може да одбие барање на стопанска 
организација за давање заем од точката* 1 на оваа 
одлука, ако не се исполнети условите од оваа точка. 

6. На комуналните стопански организации, на: 
занаетчиските стопански организации што се за-
нимаваат претежно со вршење лични услуги, како 
и на установите со самостојно финансирање осно-
вани од страна на општини односно околии, потреб-
ните обртни средства за зголемување на нивниот 
обем на работењето им ги обезбедуваат општините 
односно околиите од своите средства односно фон-
дови. 

7. На заемите што се одобруваат според оваа' 
одлука ќе се применуваат прописите за давање 
заеми и кредити за обртни средства на стопански 
организации, ако со оваа одлука не е определено 
поинаку. 

8. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите може за одделни гранки на сто-
панството и за групи стопански организации да 
пропише услови за враќање на заеми поинакви 
отколку што се утврдени со оваа одлука. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може, по потреба, да донесе поблиски 
прописи за спроведување на оваа одлука. 

9. Народната банка може да пропишува упат-' 
ства за начинот на испитување на одделни барања; 
на стопанските организации за добивање кредит, 
за постапката и методот на работата при одобру-
вањето на кредитите, како и за начинот на воде-
њето на евиденција за дадените кредити, кои се 
задолжителни за сите банки. 

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

P. п. бр. 137 
14 април 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совст 

Секретар, Потпретседател, 
јВељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковиќ, е. р* 
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Ш . 

Врз основа на чл. 9 и 54 став 2 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), членот 51 
став 2 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/57) и чл. 109 и 134 став 3 од Законот за 
средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), а во врска со точката I 
од Одлуката за овластување Сојузниот извршен 
совет за донесување определени привремени про-
писи во областа на стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр.* 54/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА РА СПО ДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ НА ОСИГУРИ-

ТЕЛНИТЕ ЗАВОДИ 
I. Приходи на осигурителните заводи се: 
1) наплатените премии од директните работи на 

осигурувањето; 
2) премиите од индиректните работи на осигу-

рувањето; 
3) приходите од работите на реосигурувањето; 
4) провизиите и надоместоците за извршените 

наплати и другите услуги за сметка на странски 
осигурителни друштва; 

5) математичката резерва од осигурувањето на 
животот и другите технички резерви од претходната 
година; 

6) другите приходи. 
II. Расходи на осигурителните .заводи се: 
1) трошоците на управата; 
2) расходите од директните работи на осигуру-

вањето; 
3) расходите од индиректните работи на осигу-

рувањето; 
4) другите расходи. 
Остатокот на вкупниот приход по одбивање на 

издатоците од претходниот став претставува вишок 
на приходите над расходите на осигурителните за-
води. 

III. Трошоци на управата на осигурителните за-
води се: 

1) трошоците од работењето во смисла на членот 
13 став 2 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации; 

2) платите на работниците и службениците опре-
делени во смисла на членот 397 став 2 и членот 398 
од Законот за јавните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57) и на други посебни сојузни 
прописи. 

IV. Расходи од директните работи на осигури-
телните заводи се: 

1) исплатените надоместоци од договорите за 
осигурување и издатоците во врска со тоа по сите 
гранки на осигурувањето; 

2) премиите од реосигурувањето; 
3) придонесот за фондот за спроведување на 

превентивни и репресивни мерки; 
4) придонесот за противпожарните фондови; 
5) данокот на промет; 
6) математичката резерва од осигурувањето на 

животот и другите технички резерви од текуштата 
година. 

Издвојувањето на средствата за фондот за спро-
ведување на превентивни и репресивни мерки, како 
и користењето на тие средства, осигурителните за-
води ги вршат според одредбите од Правилникот за 
фондот за превентивни и репресивни мерки на Др-
жавниот осигурите лен завод („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/57). 

Придонесот за противпожарните фондови се 
Издвојува според одредбите од Основниот закон за 
заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/56) 6 

Средствата за математичката резерва ка с в а -
рувањето на животот и за други технички резерви 
се издвојуваат според начелата на техниката на оси-
гурувањето врз основа на правилникот што го до-
несува управниот одбор на осигурителниот завод со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 

V. Расходите на индиректните работи на осигу-
рителните заводи се утврдуваат со договорите за 
реосигурување. 

VI. Како други расходи во смисла на точката II 
под 4 се подразбираат отпишаните побарувања и 
другите отпишувања на средства со кои според по-
себни прописи се намалува вкупниот приход на сто-
панските организации. 

VII. Годишниот план на приходите и расходите 
на осигурителниот завод го донесува управниот од-
бор на осигурителниот завод со одобрение од сојуз-
ниот Државен секретаријат за работи на финан-
сиите. 

VIII. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите на осигурителните заводи најпрво се из-
двојуваат средствата за резервниот фонд во висо-
чина од два промила од износот на вкупно напла-
тените премии на директните работи ка осигуру-
вањето. 

Средствата на резервниот фонд можел да се упо-
требат и за исплата на награди на работниците и 
службениците на осигурителните заводи, ако во го-
дината за која се врши пресметувањето, поради ка-
тастрофални штети, не е остварен вишок на при-
ходи над расходите потребен за исплата на тие 
награди, и ако инаку се исполнети условите за на-
градување на работниците и службениците на оси-
гурителните заводи. 

IX. Од остварениот вишок на приходите над ра-
сходите на осигурителните заводи, а по одбивање на 
средствата за резервниот фонд, од претходната точ-
ка, се издвојуваат средства за фондот на основните 
средства, за фондот на смртните средства и за фон-
дот на заедничката потрошувачка во височина, и 
тоа: 3% од вкупно наплатените премии на осигуру-
вањето од граѓаните и од граѓанските правни лица, 
а 2°/о од вкупно наплатените премии од другите 
осигуреници. 

Начинот на употребата на овие средства ќе се 
пропише со посебниот правилник што го донесува 
управниот одбор на осигурителниот завод со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

X. Од остварениот вишок на приходите над 
расходите на осигурителните заводи, а по одбивање 
на средствата за резервниот фонд и на средствата 
за фондот на основните средства, за фондот на 
обртните средства и за фондот на заедничката по-
трошувачка во смисла на ставот 1 од претходната 
точка, се издвојуваат средства за награди на слу-
жбениците и работниците на осигурителните заводи 
во процент од износот на вкупно наплатените пре-
мии на осигурувањето и од прирастот на наплате-
ните премии на осигурувањето, кој процент ќе, го 
определи сојузниот Државен секретаријат за работи 
на финансиите. 

Начинот на употребата на овие средства се 
определува со правилникот што го донесува управ-
ниот одбор на осигурителниот завод со согласност 
од Одборот за организационо-управни прашања 
на Сојузниот извршен совет. 

XI. Остатокот од вишокот на приходите над 
расходите, а по одбивање на средствата за резервни-
от фонд,, на средствата за другите фондови од то-
чката IX став 1 и на средствата за награди на 
службениците и работниците на осигурителните 
заводи, се внесува во фондот на сигурноста на оси-
гурителните заводи. 

XII. Осигурителните заводи се ослободуваат од 
уплатувањето на придонесот од доходот и на инте* 
ресот на фондот на основните средства. 
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XIII. Со денот на прчетокот на применувањето 
на оваа одлука престанува да важи Одлуката за 
расподелба на вкупниот приход на осигурителните 
заводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/56 и 18/57). 

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

Р. п. бр. 133 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

262. 
Врз основа на точката 2 главата XX од Сојуз-

ниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИОТ ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ФИНАНСИИТЕ ДА ДО-
НЕСУВА ПРОПИСИ ЗА НОРМИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ 
НД КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ И ЗА НОРМИТЕ 
НА ИНТЕРЕСОТ НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ 

КАЈ БАНКАТА 
1. Во Одлуката за утврдување надлежноста на 

сојузниот државен секретар за работи на финанси-
ите да донесува прописи за нормите на интересот 
на краткорочните кредити и за нормите на интере-
сот на средствата вложени кај банката („Службен 
лист ка ФНРЈ", бр. 5/57) во точката I под 1 наместо 
текстот: ,Д) пониски интересни норми од интере-
сната норма пропишана бо ставот 1 одделот 2 гла-
вата XVI на Сојузниот општествен план за 1957 
година за краткорочните кредити што се даваат." 
треба да се стави текстот: 

.,1) пониски максимални интересни норми од 
максималните интересни норми утврдени со сојуз-
ни прописи за краткорочните кредити што се 
даваат:". 

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

P. п. бр. 131 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател^ 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић, е. p. 

263. 
Врз основа на членот 47 став 4 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен соЕет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ФОРМИРАЊЕ НА ПОСЕБНИ РЕЗЕРВНИ 
СРЕДСТВА ВО РАМКИТЕ НА РЕЗЕРВНИОТ 
ФОНД НА ГРАДЕЖНИТЕ, ГРАДЕЖНО-МО ИТА -
ЖНИТЕ И ГРАДЕЖНО-ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗА ПОКРИТИЕ НА РИЗИЦИТЕ ПО 
ГАРАНЦИИТЕ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ИЗВЕДЕ-

НИТЕ ОБЈЕКТИ, РАБОТИ И УСЛУГИ 

1. Градежните и градежно-монтажните прет-
пријатија, како и гредежно-занаетчиските претпри-
јатија кои задолжително се зачленуваат во Сојузна-
та градежна конора (во натамошниот текст: прет-
пријатијата) можат да фер минаат посебтпл резервни 
средства во рамките на својот резервен фонд — :ЈЗ. 
покритие на ризиците по гаранциите за квалитетот 

на изведените градежни објекти и работи и граде-
жно-занветчисши работни и услуги, што4 тие претарин 
јатија ги преземаат со срок подолг од една годинач 

Височината на средствата што во текуштата 
година можат да се издвојат за посебни резервни 
средства од претходниот став ја определува работ-
ничкиот совет на претпријатието на почетокот на 
годината. 

2. За формирање на посебни резервни средства 
од претходната точка претпријатијата можат од 
својот вкупен приход, пред утврдувањето на дохо-
дот, да издвојат најмногу до 0,5% од вкупниот при-
ход во изминатата година. Поголеми вложувања во 
овие посебни резервни средства претпријатијата 
можат да вршат само од својот чист приход. 

3. Кога посебните резервни средства од точката 
1 на оваа одлука ќе достигнат износ во височина 
од 2% од просечниот износ на" вкупниот приход 
на претпријатието за последните три години, ната-
мошно издвојување на средствата од вкупниот 
приход пред yтEDдyвaњeтo на доходот сношти*"4 -
ње на овие посебни резервни средства не може да 
се врши. 

4. Посебните резервни средства од точката 1 
на оваа одлука претпријатијата можат да ги кори-
стат само за покритие на трошоците на извршените 
поправки и на другите трошоци и обесштетуваља 
што произлегуваат од нивните гаранции за квали-
тетот на објектите, работите и услугите што во по-
ранешните годишта се изведени и му се предадени 
на инвеститорот. 

5. О-^а одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Слз^кбен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 148 
15 априли 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен соѕгт 

Сечрет^р, Потпоетседател, 
Вељко Зенели^ е. р. Родољуб Чолакозиз*, е. р. 

2 6 4 . / 
Врз основа на членот 135 од Законот за сред-

ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ЗА ХОНОРАРНА РАБОТА И ЗА РАБОТА 
НА СТРАНСКИ СТРУЧЊАЦИ ВО СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ ВО ПОБЛИСКИТЕ И ИЗДАВАЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. Од чистиот приход стопанската организација 

ги подмирува хонорарите на надворешните сора-
ботници, како и другите повремени хонорари и на-
доместоци за работа од случај до случај на лина 
што со стопанската организација не се во постојан 
работен однос, ако таквите хонорари односно надо-
местоци според важечките прописи не се подмиру-
ваат па товар на материјалните трошоци. 

2. Во мини.!:-очниот личен доход што служи како 
основица за ути од ување на придонесот од доходот 
на стопанските организации во смисла на чл. 18, 19 
и 49 ед Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации („Службен лист ка ФНРЈ", бр.' 
52/57) влегуват 60% од договорениот и исплатениот . 
хонорар односно надоместок од претходната точка 
на е пз а одлука. 

3. Во минималниот личен доход во смисла на 
претходната точка од оваа одлука влегуваат 80% 
од делот на договорената и исплатената плата на 
странски стручњак кој му одговара на тарифниот 
став на домашниот работник за соодветно работно 
место. Разликата меѓу договорената плата на стран-
скиот стручњак и тарифниот став на соодветното 
работно место влегува во минималниот личен доход 
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во процент што го определува Секретаријатот за 
т р ф ф г на Сојузниот извршен совет. 

{ 4^Нови1нск:и1те и издавачките претпријатија го 
зголемуваат минималниот личен доход кој служи 
како основица за утврдуваше на придонесот од до-
ходот на стопанските организации во смисла на чле-
нот 18 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации за износот што претставува 
20% од минималните лични доходи на новинарите 
односно на персоналот на редакцијата — за нивните 
премии. 

5'. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите во согласност со Секретари-
јатот за трудот на Сојузниот извршен совет. 

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

Р. п. бр. 153 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

266. 

Врз основа ка одредбата под а) став 1 од одде-
лот 1 главата XXV од Сојузниот општествен план 
за 1958 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-

ДАЖНИ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. За си^в рудници на јаглен се определуваат 
Следните највисоки продажна цени на јагдено^ 
утврдени по ојдцелш сорт!имешм јашеш. _ — — 

Камен 
1,30 
1,25 
1,20 
1,10 
1,2,5 

Динари/К кал« 
Мрк Лигнит 
1,28 1,05 
1,22 1,02 
1,15 0,95 
1,05 — 
1,10 — 
1,23 — 

265. 
Врз основа на точката I од-Одлуката за овла-

стување Сојузниот извршен совет за донесување 
определени привремени прописи во областа на сто-
панството („Службен лист ка ФНРЈ", бр. 54/57), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧИН ДОХОДИ НА РА-

БОТНИЦИТЕ ВО РУДНИЦИТЕ НА ЈАГЛЕН 

I. Минималните лични доходи на работниците 
во рудниците на јаглен се утврдуваат според чле-
нот 401 од Законот за работните односи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/57), со тоа тарифните ставови 
врз основа на кои се утврдуваат минималните лични 
доходи да се намалуваат до 10°/о. 

Во рамките на процентот од претходниот став 
републичкиот извршен совет ќе го утврди, по пред-
лог од Здружението на рудниците на јаглен на 
ФНРЈ, а по претходно прибавеното мислење од 
Централниот одбор на Синдикатот на рударските 
и металуршките работници на Југос ливија, процен-
тот за одделни рудници на јаглен на територијата 
на народната република. * 

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1Ѕ58 година. 

Р. п. бр. 130 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

Сортимента! 
парче 
Коцка 
орев 
грав 
р ов ен 
ровон решетан 
2. За сортиментите јаглен што не се наведеш! 

во претходната точка рудниците на јаглен ги фор-
мираат продажните цени слободно, со тоа тие цени 
да не можат да бидат повисоки од цените опреде-
лени за истите сортимента во Решението за нај ви-
соките продажни цени на јагленот за одделни руд-
ници на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/56 
и 39/56), во Наредбата за измени и дополненија на 
Решението за највисоките продажни цени на јагле-
нот за одделни рудници на јаглен („Службен лист на 
ФНРЈ", 13/57 и 19/57), во точката III од Одлуката 
за определување на највисоките продажни цени за 
одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58/ и во Наредбата за највисоките продажни 
цени на јагленот за одделни сортименти мрк јаглен 
од рудникот Трбовље („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58), 

3. Цените од точ. 1 и 2 на оваа одлука важат 
како продажни цени на производителот франко 
натоварено во вагон на Југословенските железници 
односно шлеп ако рудникот се наоѓа к а ј железничка 
станица или пристаниште или ако јагленот од руд-
никот до утоварната железничка станица односно 
пристаниште се превезува со жичана железница 
или по сопствен индустриски колосек. Ако јагленот 
од рудникот до железничката утов арна станица од-
носно пристаниште се превезува со камион на ре-
лација подолга од 10 км, определените цени важат 
франко натоварено во камион во рудникот. 

4. Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на стоковниот промет да може, во согла-
сност со Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен савет, по исклучок од одредбите на точ. 1 
и 2 на оваа одлука, да определи одделните помали 
рудници на јаглен да ги формираат слободно про-
дажните цени на јагленот. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
стануваат да важат сите прописи што се во спро-
тивност со одредбите на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 157 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Родољуб Чо лаковиќ, е. р. 

267. 
Врз основа на членот 39 став 6 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПОКРИВАЊЕ ЗАГУБИТЕ НА 
ПОГОНИТЕ НА ЗАДРУЖНИТЕ ДЕЛОВНИ СО-
ЈУЗИ И НА ПОГОНИТЕ СО САМОСТОЈНА ПРЕ-
СМЕТКА ВО СОСТАВ НА ТРГОВСКИ И УГОСТИ-

ТЕЛСКИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Загубите на погон на задружен деловен сојуз 
и на погон со самостојна пресметка во состав на 
стопанските организации од областа на трговијата 
и угостителството ќе се покриваат на начинот про-
пишан: во членот 39 став 4 од Законот за придонесов 
од доходот на стопанските организации. 
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Кога на погонот му се покрива загубата во 
смисла на претходниот став, на работниците на 
погонот можат да им се исплатат само минималните 
лични доходи. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот за применување на Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

P. п. бр. 152 
15 април 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Родољуб Чолаковић с. р. 

268. 
Брз основа на членот 134 став 4 од Законот за 

средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА ПОТРОШУВАЧИТЕ ВО ДО-

ХОДОТ НА ТРГОВСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Трговските стопански организации што во 

своите правила ќе предвидат учество на граѓаните 
— потрошувачи во доходот, во смисла на одредбите 
од главата IV од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57 и 54/57), издво-
јуваат дел од остварениот доход на име учество на 
потрошувачите во доходот пред утврдувањето на 
нормата и пред пресметувањето на придонесот од 
доходот на стопанските организации. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот за применување на Законот за средствата 
на стопанските организации. 

Р. п. бр. 161 
16 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршзн совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

269. 
Врз основа на членот 100 од Законот за елек-

тЈростопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/58), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ОРГА-

НИЗАЦИЈА НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Постојните електростопански организации ќе 
се сообразат кон одредбите на Законот за електро-
стопаноќите организации (во натамошниот текст: 
Законот) во текот на I полгодиште на 1958 година. 

I. Електростопански претпријатија 
2. Сообразување^ на постојните и ©оковувањето 

на нови електростопански претпријатија и нивното 
конституирање ќе се изврши најдоцна до 30 јуни 
1958 година. 

3. За таа цел, од постојните електростопански' 
претпријатија што се занимаваат со производство, 
пренесување и дистрибуција на електрична енергија 
или со две од овие дејности (мешани претпријатија) 
ќе се издвои дејноста дистрибуција и дејноста прене-
сување на електрична енегрија во посебни претпри-
јатија во срокот наведен во претходната точка на 
оваа одлука. 

4. Издвојувањето на дејноста дистрибуција и на 
дејноста пренесување на електрична енергија ќе се 

изврши врз база на завршните сметки за 1957 година 
или периодичната пресметка за првото полу годиште 
на 1958 година. 

5. При издвојувањето на дејноста дистрибуција 
и на дејноста пренесување на електрична енергија 
во посебни претпријатија од постојните мешани 
претпријатија, нема да се спроведува постапка на 
ликвидација на овие претпријатија, туку нивните 
права и обврски ќе се расподелат на новите прет-
пријатија во смисла на членот 85 од Уредбата за 
оснивање претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/53). 

6. Заради благовремено издвојување на дејноста 
дистрибуција и на дејноста пренесување на елек-
трична енергија, управниот одбор, на Заедницата на 
југословенското електростопанство ќе определи со-ч 
гласно со членот 26 од Законот најдоцна во срок од 
30 дена по објавувањето на оваа одлука кои дале-^ 
куводи и трафостаници под НО KV спаѓаат во си-
стемот на преносната мрежа на претпријатие за пре-
несување, земајќи притоа предвид дека во принцип 
системот на преносната мрежа го сочинуваат да-
лекуводи и трафостаници од 110 и над 110 KV, а 
само по исклучок и да леку вод и и трафостаници под 
110 KV, ако ќе врши исклучива функција на пре-
несување на електрична енергија за подолг период 
или ако тоа нужно го бараат посебните околности со 
оглед на неразвиеноста на НО KV мрежа на подра-
чјето на одделни електростопански заедници. 

7. Републичките извршни совети и Заедницата 
на југословенското електростопанство ќе му доста-
ват најдоцна до 31 мај 1958 година на Сојузниот из-ѕ 
вршен совет предлози за обновување поетпријати^а 
за пренесување на електрична енергија чија де ј -
ност ќе се распространува на територија на две или 
повеќе народни републики, ако се појават потреби 
од ословување на вакви претпријатија. 

8. Електростопанските заедници во срок од 30 
дева по објавувањето на оваа одлука ќе им достават 
на републичките извршни совети соодветни предло-
зи кои електрани во состав на претпријатија од 
други стопански гранки, што испорачуваат прете-
жен дел од произведената електрична енергија во 
преносната мрежа, треба во смисла на членот 99 од 
Законот да се издвојат во самостојни стопански 
претпријатија. 

9. За спроведувањево на наведената реорганиза-
ција на електростопанските претпријатија ќе се гри-
жат електростопан ските заедници, секоја на 
своето подрачје, и тие се должни на општинските и 
околиските народни одбори односно на републичкиот 
извршен совет благовремено да им поднесат соодвет-
ни предлози за издвој ување и основување на од-
носните електростопански поетпријатија. 

II. Електроетопанеки заедници 
10. Новите управни одбори на електростопан-

ските заедници, составени во смисла на членот 40 
од Законот, што уште не се конституирале, ќе се 
конституираат најдоцна во срок од 25 дена по обја-
вувањето на оваа одлука. 

11. За таа цел постојните производни електро-
стопански претпријати ја врзани на мрежа од 110 KV 
или над 110 KV И претпријатијата за пренесување 
на мрежа 110 KV И над 110 KV, ако овие постојат, 
како и другите електростопански производни прет-
пријатија врзани на мрежа под 110 KV, но не по-
малку од 30 KV, ШТО ќе ги определи републичкиот 
извршен совет ако уште не е извршено разграничу-
вање меѓу преносната и дистрибутивната мрежа, 
кои уште не определиле свои претставници за 
управниот одбор на заедницата, ќе ги определат 
своите претставници за управниот одбор на заедни-
цата најдоцна во срок од 20 дена по објавувањето 
на оваа одлука. 

12. Бројот на претставниците на претпријатија-
та од претходната точка ќе се определи со правилата' 
на заедницата. 

До донесувањето на овие правила секое прет-
пријатие ќе даде онолку претставници колку прет** 
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ставници имало во досегашниот управен одбор на 
Заедницата. 

13. Републичките извршни совети ќе ги опреде-
лат, согласно со членот 40 од Законот, најдоцна во 
срок од 15 дена по објавувањето на оваа одлука, 
околиите и постојните дистрибутивни претпријати-
ја , што ќе дадат по еден претставник за управниот 
одбор на електростопанската заедница, ако тоа до-
сега не го сториле, како и своите претставници за 
тој управен одбор. 

При определувањето на бројот на претставни-
ците, како и на околиите и дистрибутивните прет-
пријатија, за членови на управниот одбор на заед-
ницата треба да се има предвид дека бројот на 
претставниците на општествената заедница и на 
определените дистрибутивни претпријатија не би 
требало да биде поголем од бројот на претставни-
ците на производните и преносните претпријатија. 

14. Државните органи и организации чии прет-
ставници според членот 40 од Законот влегуваат во 
управните одбори на заедницата, кои досега не опре-
делиле свој претставник, се должни најдоцна во 
срок од 15 дена по објавувањето на оваа одлука да 
определат свој претставник за управниот одбор на 
заедницата. 

15. До именувањето на главниот директор на 
заедницата во смисла на членот 42 од Законот, дол-
жноста на главен директор на задницата к'е ја вр-
ши досегашниот директор на заедницата. 

16. Претседателот на досегашниот управен од-
бор на заедницата е должен, ако новиот управен 
одбор на заедницата уште не се состанал и не се 
конституирал, најдоцна во срок од 25 дена по об-
јавувањето на оваа одлука да го свика новиот 
управен одбор на заедницата заради конституи-
рање. 
III. Заедница на југословенското електростопанство 

17. Управните одбори на електростопанските за-
едници, како и другите установи и организации од 
членот 68 на Законот, кои досега не определиле 
свои претставници за управниот одбор на Заедни-
пата на југословенското електростопанство, к е ги 
определат најдоцна во срок од 25 дена по објаву-
вањето на оваа одлука. 

18. До именувањето на генералниот директор на 
Заедницата во смисла на членот 76 од Законот, 
должноста на генералниот директор на Заедница-
та к'е ја врши досегашниот генерален директор на 
Заедницата. 

19. Претседателот на досегашниот управен од-
бор на Заедницата к'е го свика најдоцна во срок од 
30 дена по објавувањето на оваа одлука новиот 
управен одбор на Заедницата заради конституи-
рање. 

20. Управниот одбор на Заедницата к'е формира 
на еден од првите состаноци избран суд во смисла 
на членот 79 од Законот. 

До пропишувањето на правилник за уредува-
њето и постапката на избраниот суд, избраниот суд 
к'е има претседател, заменик претседател, секретар 
и 15 повремени судии, што к'е ги именува одборот 
на Заедницата, а кои к'е судат во совет на тројца. 
Претседателот на советот к'е го определува прет-
седателот на судот, а другите двајца членови на* 
советот процесните странки, секоја по еден, од 
редот на наведените 15 повремени судии. На по-
стапката на судот к'е се применуваат одредбите од 
444—452 на Законот за процесната постапка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ'", бр. 4/57). 

IV. Преодни и завршни одредби 
21. Електрани^ што во 1957 година биле здру-

жени во електростопански заедници и се опфатени 
со електроенергетскиот биланс на заедниците за 
3 953 година, а кои. по спроведувањето на реоргани-
зацијата во електростопанството според одредбите 
на Законот за електростопанските организации 
остануваат надвор од составот на претпршј ати јата 
здружени во електростопанските заедници, се дол-

жни во 1958 година да и испорачуваат електрична 
енергија на заедницата во ноја биле здружени 
односно да бидат во резерва на нејзиниот електро-
енергетски систем. 

22. Секретаријатот за индустрија на Сојузниот 
извршен совет може, по потреба, да ги продолжи 
одделните срокови определени со оваа одлука. 

23. Поблиски упатства за примена на оваа од-
лука к'е дава, по потреба, Секретаријатот за ин-
дустрија на Сојузниот извршен совет. 

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

P. п. бр. 150 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зсковиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

270. 

Врз основа на членот 119 став 2 од Законот за 
државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА 
НУКЛЕАРНА ЕНЕРГИЈА ДА ДОНЕСУВА ПРОПИ-

СИ ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОМЕТОТ НА 
РАДИОАКТИВНИ ИЗОТОПИ 

1. Се овластува Сојузната комисија за нукле-
арна енергија да донесува прописи за ограничување 
прометот на радиоактивни изотопи и со тие про-
писи да предвиди услови за ставање во промет и 
користење на изотопи и да определи мерки за 
заштита на животот и здравјето на луѓето и имотот 
од зрачење на изотопите. 

2. За (повреди на одредбите од прописите што 
врз основа на ова овластување ќе ги донесе Соју-
зната комисија за нуклеарна енергија, ќе се казни 
за прекршок: 

1) стопанската организација или друго правно 
лице со парична казна до 1,000.000 динари; 

2) одговорното лице во стопанската организација 
или во друго правно лице со парична казна до 
10.000 динари; 

3) поединец со парична казна до 50.000 динари. 
3. За административно-казнената постапка по-

ради прекршок од точката 2 под 1) и 2) е надлежен 
околискиот судија за прекршоци. 

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

P. п. бр, 77 
10 март 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

271. 

Врз основа иа одредбата под а) став 1 од одделот 
1 главата XXV на Сојузниот општествен план за 
1958 година, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРО-
ДАЖНИ ЦЕНИ НА ХРАНАТА ЗА ДОБИТОК ОД 

ИНДУСТРИСКО ПОТЕКЛО 

I. За одделни видови храна за добиток од ин-, 
дустриско пстекло се определуваат највисоките про* 
дажни дени, и тоа за: 
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дин а ои/кг 
1) сончогладова сачма 15 
2) сончогледови погачи 18 
3) сопна сачма 35 
4) сопни погачи 38 
5) кикирики©а сачма - 30 
6) иинирикови погачи 32 
7) сачма од тиквини семки 15 
8) погачи од тиквини семки 18 
9) сачма од маслодајна репка 14 

10) погачи од маслодајна репка 17 
11) трици ^ 14 
12) суви режанки од шеќерна репка 10 
13) уродица 12 
II. Цените од точката I на оваа одлука важат како 

највисоки продажни цени на производителот франко 
натоварено во вагон во местото на производителот. 

III. Трговските претпријатија на големо и тргов-
ските дуќани ги формираат продажните цени на 
производите од точката I на оваа одлука калкула-
тивно, врз основа на набавната цена, на трошоците 
на превозот и на трошоците на прометот. 

Трошоците на прометот на големо ги одобрува 
републичкиот државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, а трошоците на прометот на мачо 
— советот надлежен за работите на стопанството на 
околискиот народен одбор на чие подрачје е сед ал и-
штето на трговското претприј атије односно на дуќа-
нот 

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

P. п. бр. 155 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател,^ 
Вељко Зековиќ, е. p. Родоључ Чолаковић е. p. 

272. 
Врз основа на членот 158 став 2 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПОЛОЖЕ-
НИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУ-

ЗНИТЕ ОРГАНИ 
I. Месечните положајни плати на службени-

ците на сојузните државни органи се утврдуваат 
во рамките пропишани со Законот за јавните слу-
жбеници (член 159) и во рамките пропишани со 
оваа одлука за определени основни положаи одно-
сно основни работни места. 

II. Положајната плата на помошник на држа-
вен секретар, на помошник секретар во секпета-
ријатите на Сојузниот извршен совет, на државен 
советник и на помошник на секретарот на Соју-
зниот извршен совет се утврдува во границите 
од 2Ѕ.100 до 40.800 динари. 

Положајната плата на старешините на другите 
органи се утврдува во границите на износите од 
претходниот став. 

III. Положај ната плата на службениците на 
положаите односно местата на началник на одде-
ление, шеф на отсек и референт во сојузните др-
жавни органи може да се утврдува, и тоа: 

Динари 
1) ?а началници на определени 

одделенија — — — — — — 17.900 — 27.400 
2) ~а началници на други одделенија 14.000 — 23.300 
3) за шефови на отсеци — — — 12.000 — 19.900 
4) за референти — — — — — 6.800 — 16.300 

Положајната плата за работното место на ре-
ферент се утврдува според степенот на стручноста 
и според другите услови што со актот за система-
тизацијата се предвидени за тоа работно место. 

Положај ната плата на службеник на положа-
јот шеф на општиот отсек може да се утврдува 
до износот од 10.500 динари. 

Во одделни сојузни државни органи положај-
ната плата за положајот началници на определени 
одделенија и началници на управи може по исклу-
чок да се определува до 32.600 динари, а за начал-
ници на други одделенија до 28.500 динари. 

IV. Положај ната плата на приправниците из-
несува, и тоа: на приправник за звањето од че-
тврта група' 1.600 динари, на приправник за зва-
њето од трета група до 3.200 динари, на приправник, 
за звањето од втора група до 5.000 динари и на 
приправник за звањево од прва група до 6.800 ди-
нари. 

V. Положајната плата на службениците што 
вршат дактилографски работи се утврдува според 
звањата што постојат за тие службеници, со тоа 
што износот на положај ната плата на дактилограф 
1а класа да не може да биде поголем од 6.800 ди-, 
нари. 

VI Со решенијата за положајните плати што 
ќе се донесат поединечно за сите сојузни органи, ќе 
се утврди износот на положај ната плата за се-
кој положај односно секое место, во согласност со 
општото категорисање на основните положаи и со 
рамките пропишани со Законот за јавните слу-
жбеници и со оваа одлука. 

За работните места за кои според организацио-
ниот пропис, според актот за систематизацијата 
или според посебното значење на работите, односно 
според степенот на самостојноста на функцијата, 
се бараат во определен орган службеници со ви-
соки стручни квалитети, можат да се утврдуваат 
положајните плати до износите што со оваа одлу-
ка се пропишани за положаите началник или шеф 
на отсек (точка III став 1). 

VII. Категорисањето на одделенијата во сми-
сла на одредбите од точката III на оваа одлука, 
се врши според значењето и сложеноста на рабо-
тите опфатени со пропишаниот делокруг, како и 
според степенот на ангажирањето во извршува-
њето на одделни задачи што се во непосредна вр-
ска со работата на Сојузниот извршен совет одно-
сно на неговите одбори. 

VIII. Ако организационен пропис односно акт 
за систематизација не е донесен, положајната пла-
та ќе се определи привремено со решение што се 
донесува според точката IX, согласно со одредбите 
од точката III став 2 и точката VI став 2 од оваа 
одлука. 

IX. Решенијата за положајните плати на слу-: 
жбениците на одделни сојузни органи ги донесу-
ва старешината на органот во согласност со Одбо-
рот за организационо-уппавни прашања на Соју-
зниот извршен совет. 

X. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен* лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 годила. 

P. ri. бр. 129 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Родољуб Чолаковић е. p. 

273. 
Врз основа на членот 32 став 3 и членот 34 

став 2 од Законот за здружувањето во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/58), Сојузни-
от извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО КО-

МОРИТЕ ЗА ПОШИРОКИ ПОДРАЧЈА 
1. Задолжително непосредно се зачленуваат во 

републичките трговски комори трговските прет-* 

_ Среда, 16 април 1953 
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приЈатија што исклучиво се занимаваат со работи 
на извозот и увозот, претпријатијата за меѓународна 
шпедиција, претпријатијата за меѓународно тргов-
ско посредуваше и претпријатијата за застапување 
на странски фирми кои се запишани во Надворе-
шнотрговскиот регистар, заедниците на претприја-
тија за промет на жита. како и деловните сојузи 
на земјоделските задруги основани за територија 
на народна република и на автономна единица, ако 
се занимаваат и со промет на стоки. 

2. Задолжително непосредно се зачленуваат во 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
Југославија деловните здруженија на стопанските 
организации од областа на селското стопанство и 
шумарството што имаат седа лигите на територија 
и?5 - - е или повеќе народни републики. 

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

P. п. бр. 134 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен ^овет 

Секретар, 
Вељпо Зетовиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Родољуб Чо лаковиќ, е. р. 

274. 

Врз основа на членот'35 од Законот за здружу-
вањето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/58), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ЗАЧЛЕНУВАЊЕ НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНИ ПОГОНСКИ И ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ ВО 
КОМОРИТЕ ОД ДРУГИ ОБЛАСТИ НА СТОПАН-

СТВОТО 
1. Во околиските трговски комори задолжител-

но се зачленуваат продавниците на производител-
ски претпријатија и на издавачко-печатарски прет-
пријатија. 

Ако некоја стопанска организација од претход-
ниот став на подрачјето на иста околија има повеќе 
продавници, тогаш сите нејзини продавници на по-
драчјето на иста околија заеднички се зачленуваат 
во околиската трговска комора, избираат еден 
претставник за собранието на комората и и плаќаат 
на комората еден членски придонес. 

2. Во околиските трговски комори задолжител-
но се зачленуваат општите земјоделски задруги што 
во свој состав имаат трговски деловни единици 
(г вкупни станици, продавници) или кои непосредно 
вршат трговска дејност (откуп). 

Одделна општа земјоделска задруга или повеќе 
такви задруги од ставот 1 од подрачјето на иста 
о -'олија можат да го овластат околискиот деловен 
сојуз на земјоделските задруги или околискиот 
(основен) сојуз на земјоделските задруги да ги 
претегнува во органите на околиската трговска 
комова. 

3. Во околиските угостителски , комори задол-
ж и : слио се зачленуваат угостителските единици во 
состав на транспортни стопански организации и 
угостителските единици на заводите за социјално 
осигурување. 

Одморалиштата и работничко-службеничките 
ресторани не се зачленуваат задолжително во око-
л и н а т а угостителска комора, но можат да се за-
членат во т^п комора, ако е тоа дозволено со неј-
зиниот статут.. 

А. Во околиските занаетчиски комори не се за-
членуваат погони на земјоделските задруги и на 
деловните сојузи на земјоделските задруги, туку, 
овие погони учествуваат во ^управувањето со око-
лиската занаетчиска комора преку претставник кој 
го избира о::олг:сктшт ''основниот) сојуз на земјо-
делските задруги во собранието и во управниот од-. 

бор на таа комора како претставник на општестве-
ната заедница. 

5. Во околиските занаетчиски комори, ако е тоа 
дозволено со статутот на комората, можат да се за-
членуваат и занаетчиски единици (работилници) во 
состав на трговски и угостителски стопански орга-
низации ако се занимаваат со производството на 
стоки или со вршењето на занаетчиски услуги и за 
потребите на трети лица. 

6. Во Сојузната индустриска комора задолжи-
телно се зачленуваат индустриските мелнички по-
гони што не се наоѓаат во состав на мелнички прет-
пријатија, туку во состав на други стопански орга-
низации (на претпријатија за промет на жита).' 

7. Во републичките селскостопанско-шумарски 
комори задоЈ*жително се зачленуваат погоните за 
експлоатација (искористување) на шуми во состав 
на претпријатија на дрвната индустрија. 

8. Во Сојузната сообраќајна комора, ако е тоа 
дозволено со нејзиниот статут, можат да се зачле-
нуваат транспортни погони што не се во состав на 
транспортни претпријатија, туку во состав на други 
стопански организации, ако се занимаваат со вр-
шење -услуги на превоз на трети лица (во тавниот 
сообраќај). 

9. Погонските и деловните единици и општите 
земјоделски задруги, кои според одредбите на оваа 
одлука задолжително се зачленуваат во определена 
комора, се должни да поднесат пријава за зачле-
нување во комората најдоцна во срок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 

10. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФДРЈ". 

Р. п. бр. 149 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

275. 
Врз основа на чл. 9 и 54 став.2 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), членот 51 став 
2 од Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/57) и чл. 109 и 134 став 3 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), а во врска со точката I од 
Одлуката за овластување Сојузниот извршен со-
вет за донесување определени прописи во областа 
на стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕТО И РАСПОДЕЛБАТА НА ДО-
ХОДОТ НА ПОГОНИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ШТО ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИ-

ОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО 
1. Утврдувањето и расподелбата на доходот на 

погоните на стопанските организации што изведу-
ваат инвестициони работи во странство се врши 
според одредбите на Законот за придонесот од до-
ходот на стопанските организации, со отстапувања 
предвидени со оваа одлука. 

2. За секоја погонска јединица (градилиште и 
ел.) кога изведува инвестициони работи во стран-
ство, се врши самостојно утврдувањето и расподел-
бата на доходот. 

3. Погоните на стопанска организација кои из-
ведуваат инвестициони работи во странство се осло-
бодуваат од уплатувањето на придонес од доходот, 
на интерес на фондот на основните средства и на 
интерес на фондот на обртните средства. 

4. Стопанската организација што изведува ра-
боти во странство е должна да го внесе во земја-
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та целиот остаток на доходот што ќе и преостане 
кога од вкупно остварениот доход од работењето 
на своите единици во странство ќе ги подмири из-
датоците за лични доходи на работниците запосле-
ни во нејзините погонски единици во странство — 
во височина определена според одредбите на точ-
ката 9 од оваа одлука, а направени за остварување 
на доходот на тие погонски единици. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција која изведува работи во странство го опреде-
лува делот од доходот од претходниот став кој 
може да се употреби за зголемување на личните 
доходи над износите определени според точката 9 
на оваа одлука за работниците југословенски др-
жавјани запослени во погонска единица во стран-
ство. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет, во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите, може да го опре-
дели највисокиот износ во динари кој може да се 
употреби за зголемување на личните доходи во 
смисла на претходниот .став. 

Преостанатиот дел на остатокот од доходот 
стопанската организација го внесува во своите фон-
дови во смисла на одредбите од Законот за сред-
ствата на стопанските организации. 

5. За погонот во странство стопанската органи-
зација составува по истекот на секоја година завр-
шна сметка, со тоа конечното утврдување и распо-
делба на доходот да се врши по завршената рабо-
та во странство, а најдоцна во срок од 60 дена по 
завршетокот на работата. 

6. Ако од работењето на погонската единица 
која изведува инвестициони работи во странство 
настанала загуба, таа загуба сз покрива според чл. 
56 и 58 од Законот за средствата на стопанските 
организации. 

Се смета дека за погонската единица во стран-
ство постои загуба ако не остварила вкупен при-
ход во височина на трошоците на работењето во 
смисла на членот 13 од Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, вклучувајќи 
ги тука и обврските во земјата во која се изведу-
ваат работите, како и на личните доходи опреде-
лени според точката 9 од оваа одлука. 

7. На предметите што сочинуваат основни сред-
ства кои стопанските организации ги користат за 
изведување на инвестициони работи во странство, 
се применуваат одредбите од Одлуката :Ја п р в е н -
ка на основните средства што се изнесуваат во 
странство заради изведба на инвестициони работи 
и за пресметување на амортизацијата за тие сред-
ства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55 и 1/56). 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите да може да ги ослободи 
стопанските организации од обврските за плаќање 
на амортизацијата и на интересот на основните 
средства за опремата што ја набавиле заради изве-
дување на работите во странство и ја внесле во 
земјата по завршетокот на работите, како и да 
може на стопанските организации да им го одложи 
т а ќ а њ е т о на ануитетите по заемите кај домашните 
банки за таа опрема, ако од објективни причини, 
поради настанатите тешкотии во работењето, не 
можат да ги користат таквите средства. 

Ослободувањето и одлагањето на плаќањето 
во смисла на претходниот став, може да се одобри 
најдоцна до крајот на месецот во кој стопанската 
организација соодветната опрема повторно ја ко-
ристела или ја дала на користење според важечките 
прописи. 

8. Стопанската организација може предметите 
дц основните средства што ги користела за изведу-
вање на работите во странство, да ги продаде во 
странство, без оглед дали истите ги извезла од 
земјата или ги набавила во странство, ако смета 
дека е порационално и пореитабилно предмет од 
основно срество да се продаде во странство отколку 
да се врати во земјата, 

Одлуката за продажба на предмет од основните 
средства во смисла на претходниот став, ја доне-
сува работничкиот совет на стопанската органи^ 
зација. 

Прописите за личните доходи на работниците 
зап v. е ̂  ени на инвестиционите работи во странство 
ги донесува Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет во согласност со сојузниот Дпжавен 
секретаријат за работи на финансиите. 

10. Стопанската организација што изведува ин-
вестициони работи во странство, сите односи со 
секоја погонска единица во странство ги води на 
посебно конто во своето книговодство, со тоа што' 
односот со погонска единица во странство да мора 
да биде изразен и во валутата во која е склучен 
договорот за изведување на инвестиционите работи 
во странство. 

И. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите. 

12. Со денот на почетокот на применувањето на 
оваа одлука престанува на важи Одлуката за ра-
споделба на вкупниот приход на стопанските орга-
низации што изведуваат инвестициони работи во 
странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55 и 
31/57). 

13. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на прописите врз осио-
на на кои е донесена, како и на порано започнатите 
а недовршените работи во странство. 

Р. п. бр. 154 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен сонет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић, е. р< 

276. 
Врз основа на членот 87 од Законот за воените 

инвалида од војните („Службен лист- на ФНРЈ", 
бр. 33/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЛИКВИДАЦИЈАТА НА 

УКИНАТАТА ВРХОВНА ИНВАЛИДСКА 
КОМИСИЈА 

1. Ликвидацијата на Врховната инвалидска ко-
мисија (во натамошниот текст: Комисија), која врз 
основа на членот 87 став 2 од Законот за воените ин-
валиди од војните е укината на 7 март 1958 годпнл, 
ќе се изврши според одредбите од оваа одлуко, 

2. Нерешените предмети на Комисијата Ќ*. ИМ се 
предадат на републичките, покраинските, едно сно 
обласните органи на управата надлежни според За-
конот за воените инвалиди од војните за решавање 
во втор степен. 

3. Целокупниот архивски материјал на Коми-
сијата ќе го преземе Секретаријатот социјална 
заштита на Сојузниот извршен совет. 

4. Службениците HITQ на 7 март 1958 година се 
затекнале во работен однос ка ј Комисијата, ќе ги 
распореди на соодветни должности Секретаријатот 
за општа управа на Сојузниот извршен совет. 

5. Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе обезбеди потребни средства за исплата 
на платите за службениците на Комисијата до нив-
ното распоредување, а најдоцна до крајот на 1958 го-
дина. 

6. Ликвидацијата на Комисијата ќе ј»а спроведе 
посебна ликвидациона комисија што ќе ја определи 
со решение сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите. 

^ 7. Трошоците на ликвидацијата на Комисијата 
паѓаат на товар на сојузниот буџет* 
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8. По докрај чу Е анкето на ликвидационата по-
стапка, ликвидационата комисија ќг му поднесе 
извештај за ликвидацијата на сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите. 

9. Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите врз основа на предлог од ликвидацио-
ната комисија ќе определи со решение на кој др-
жавен орган се пренесуваат имотните права и об-
врски и инвентарот на Комисијата. 

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

P. п. бр. 147 
15 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Челиковиќ, е. р. 

277. 
Врз основа на членот 58 став 4 од Законот за 

сдружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЊЕ ВО 1958 ГОДИ-
НА НА СОБРАНИЕТО НА СОЈУЗНАТА ИНДУ-
СТРИСКА КОМОРА СПОРЕД ДЕЛЕГАТСКИОТ 

СИСТЕМ 
1. Изборот на собранието на Сојузната инду-

стриска комора во 1958 година ќе се врши на тој 
начин што стопанските организации од областа на 
индустријата ќе избираат за собранието на комората -
само определен број свои делегати по одделни из-
борни единици (делегатски систем). 

2. Изборот на делегати за собранието на комо-
рата ќе се врши преку стручните здруженија како 
изборни единици. 

3. Бројот на делегатите што ќе ги избираат од-
делни изборни единици (стручни здруженија) го 
определува управниот одбор на комората тргну-
вајќи'од бројот на стопанските организации во сто-
панската гранка односно видот на стопанската деј-
ност за која е основано стручното здружение, ед 
вкупниот број на запослените работници во стопан-
ските организации на гранката односно видот на 
дејноста, како и од вкупниот приход што го оства-
руваат стопанските организации на гранката или 
видот на стопанската дејност. 

4. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот' извршен 
совет. 

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

P. п. бр. 138 
14 април 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

278?) 
Врз основа на точката 7 од Одлуката за отста-

пување на придонесот од доходот и земј арената на 
стопанските организации од определени дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДЕЛОТ НА ПРИДОНЕСОТ 
ОД ДОХОДОТ ШТО ИЗДАВАЧКИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА ГО ИЗДВОЈУВААТ ЗА ФОНДОТ ЗА УНА-

ПРЕДУВАЊЕ НА ИЗДАВАЧКАТА ДЕЈНОСТ 
1. Издавачките пгетт^ијатија на кои придонесот 

ед доходот им е отста-теч сп^г.еп средбите на точ-
ката 7 од Одлуката за отстапување на придонесот 

од доходот и земјарината на стопанските организа-
ции од определени дејности, ќе издвојат 50% од тој 
придонес и ќе го уплатат во републичкиот фонд за 
унапредување на издавачката дејност односно во 
фондот за унапредување на издавачка га дејност на' 
автономната единица. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 

\ применува и за целата 1958 година. 
Р. п. бр. 144 

15 април 1958 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, ^ Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Челиковиќ, е. р,-

279. 
Врз основа на чл. 24 и 88 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
во врска со членот 8 став 3 од Уредбата за измени 
и дополненија на Уредбата за присилна наплата 
на данокот и на други буџетски приходи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/57), чл. 127 и 167 од 
Уредбата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/56), чл. 27 и 45 од Уредбата за дано-
кот на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
55/53) и членот 65 од Уредбата За финансирање на 
социјалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55), сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАПЛАТА НА ДАНОКОТ ПРИ ИСПЛАТАТА 

НА СМЕТКИТЕ НА ПРИВАТНИ ЛИЦА 
Во Наредбата за наплата на данокот при испла-

тата на сметките на приватни лица („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 60/52, 18/53, 41/53 и 32/54) се 
вршат измиени и дополненија, така што нејзиниот 
пречистен текст да гласи: 

Н А Р Е Д Б А 
за наплата на данокот и на други приходи 

при исплатата на сметките на граѓаните 
I. Имателите на приватни занаетчиски дуќани 

и другите граѓани (во натамошниот текст: даноч-
ните обврзници) што им испорачуваат стоки или 
им вршат услуги на државни органи и установи, 
стопански, задружни, општествени и други органи-
зации, како и на приватни правни лица, се должни 
за секоја испорака на стоки или извршена услуга 
да состават сметка или признаница (во натамош-
ниот текст: сметка) и, пред да му ја поднесат на 
должникот на исплата, да и ја поднесат ка општин-
ската управа за приходи на чие подрачје го оства-
риле приходот, заради регистрирање и утврдување 
на височината на данокот кој треба да се наплати 
при исплатата на сметката. 

Даночниот обврзник е должен четлпво да ја 
потпише сметката поднесена на исплата. Ако да-
ночниот обврзник на сметката става штембил на 
дуќанот, е должен под штембилот да го стави 
четливо и својот потпис. 

Даночниот обврзник е должен при поднесу-
вањето на сметката на регистрирање да ја при-
ложи и потврдата за износот на стасаниот и не-
платен данок и други обврски на подрачјето на 
другите општини од иста или друга околија во 
кои се задолжува со данок, или писмена из^г.за 
дека во други општини не се задолжува со д^мок. 

Со цел за обложување со данок, општинската 
управа за приходи на чие подрачје е остварен при-
ходот а на кое не се наога живеалиштето на даноч-
ниот обврзник, е должна во срок од 7 дена од де-
нот на извршеното регистрирање на сметката да ги 
достави сите податоци за регистрирањето на одно-
сната сметка до општинската управа за приходи 
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на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даноч-
ниот обврзник. 

II. Ако исплатата за извршените услуги не се 
врши врз основа на поединечни сметки туку по 
список, исплатната благајна на корисникот на 
услугите е должна да состави посебни списоци и 
да и ги достави на општинската управа за приходи 
на чие подрачје е остварен приходот. Пред да ги 
испрати списоците, исплатната благајна е должна 
од примателот на надоместокот за услугите да при-
бави потврда односно писмена изјава од точката I 
став 3 на оваа наредба и истата со списокот да и 
ја достави на општинската управа за приходи на 
.чие подрачје е остварен приходот. 

Општинската управа за приходи што ќе прими 
ваков список е должна според него да ги реги-
стрира податоците за секој примател на надоместок 
посебно и да ја утврди височината на данокот и на 
други обврски, а потоа списокот во срок од 3 дена 
да и го врати на исплатната благајна на корисни-
кот на услугите. 

За исплатите според предниот став, ќе се по-
стапи според одредбата од точката I став 4 од 
оваа наредба. 

III. Ако според договорот за испорака на стоки 
или за извршување на услуги се врши исплата 
повеќе пати, даночниот обврзник е должен, при 
поднесувањето најпрвата сметка на исплата, да и 
поднесе на општинската управа за приходи и еден 
примерок на преписот од тој договор, а оригиналот 
на договорот да го покаже. Ако не постои писмен 
договор, даночниот обврзник е должен на поднесе-
ната сметка да назначи: „Писмен договор не по-
стои, а вредноста на договорените работи (на испо-
раката на стоките и на извршувањето на услугите) 
изнесува. . . . динари". Оваа клаузула даночниот 
обврзник ќе ја потпише. 

IV. Општинската управа за приходи надлежна 
за регистрирање, на која ќе и биде поднесена смет-
ката, е должна да го назначи на сметката: 

1) износот на припадниот данок кој треба да се 
наплати на примањето по поднесената сметка; 

2) износот на другите даноци и на другите об-
врски (данок на доход, данок на промет, данок на 
наследства и данок на подароци, општински лока-
лен данок, местен самопридонес, неисплатен при-
донес за социјално осигурување чија наплата ја 
барал заводот за социјално осигурување и др.) кој 
'даночниот обврзник го долгува според даночните 
Книги и евиденции, а кој до тој ден стасал за на-
плата. 

Овие податоци, во вид на налог за запирање на 
Данокот и на други обврски, ќе се означат на след-
ниот начин: 

„При исплатата на оваа сметка која гласи на 
износот од динари (со букви), треба 
Рд НИ од , 

Да се 
запре 

динари 

1) данок на промет: 
а) по оваа сметка 

б) друг стасан 
данок на промет 

2) данок на доход: 
а) по оваа сметка 
б) друг стасан 

данок на доход 

ВКУПНО-
и со букви динари 

(Исплатната благајна на грбот на делот од 
уплатницата што и е наменет на управата за приход 
ди ќе го назначи имеФо на лицето од кое е извр-* 
шено запирањето, како и дека е извршено по на-* 
лог од оваа управа за приходи според регистарот! 
бр ) 

Потпис на одговорниот службеник на управата 
за приходи, 

« 

Ако е збирот на данокот и на другите обврски 
стасани за наплата поголем од износот кој даноч-
ниот обврзник по поднесената сметка треба да го 
прими, општинската управа за приходи во нало-
гот претходно ќе го искаже припадниот данок на 
примањето по сметката, а потоа останатиот стасан 
данок на доход и данок на промет, и другите обвр-
ски, се до вкупниот износ на сметката. 

Ако по поднесената сметка не постои обврска: 
за плаќање на данокот, а даночниот обврзник ги; 
намирил сите други стасани износи на данокот Ш 
на другите обврски, општинската управа за приход 
ди ќе назначи на грбот од сметката: „Н. Н. од 
во оваа ниту во другите општини не долгува данок 
ниту други обврски." 

Државниот орган или установа, стопанската, 
задружната, општествената или друга организаци-
ја, како и приватното правно лице, се должни во 
срок од 7 дена од денот на извршеното запирање 
да ги уплатат запрените износи на соодветните 
сметки ка ј банката. 

Против налогот од ставот 2 на оваа точка може 
да и се изјави жалба на околиската управа за при-
ходи. Жалбата не го задржува извршувањето на; 
налогот (член 147 од Уредбата за данокот на доход, 
член 41 од Уредбата за данокот на промет, член 
28 од -Законот за данокот на приходите од автор-
ските права и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности). 

V. Општинската управа за приходи ќе основе 
посебен регистар, што ќе го води по подносителите 
на сметките, во кој ќе ја заведува секоја сметка 
што и е поднесена на регистрирање. По овој реги-
стар општинските управи за приходи ќе го контро-
лираат запирањето и уплатувањето на данокот и 
на другите приходи според регистрираните сметки. 
Овој регистар ќе се води со следните рубрики: 1)' 
реден број на регистарот; 2) датум на заверката на 
сметката; 3) лично и фамилијарно име и занимање 
на подносителот на сметката; 4) место на живеење-
то и поблиска адреса на подносителот на сметката; 
5) назив и седалиште на исплатителот на сметката; 
6) вид на договорената работа (во оваа рубрика ќе 
се назначи, на пример: исплата на метални стоки, 
извршување на молерски услуги, и слично); 7) вред-« 
ност на договорената работа; 8) износ на побарува-
њето по сметката поднесена на регистрирање; 9)' 
износ на данокот на промет на примањето според 
поднесената сметка; 10) износ на данокот на доход 
на примањето според поднесената сметка; 11) збир 
на другите стасани даноци и на другите обврски на 
подносителот на сметката; 12) вкупен износ на си-
те обврски што треба да се наплатат при исплатата' 
на сметката (9+10+11); 13) контролна рубрика, во 
која ќе се бележат податоците за наплатениот да-
нок и за другите приходи цр извештаите примени 
од банката и за книжењето на данокот на соодвет-
ните сметки на даночните обврзници, и 14) забеле-
шка. 

Овој регистар ќе се води на тој начин што за' 
секое лице што поднесува сметка на регистрирање 
ќе се отвори посебна страна на која по хронолошки 
ред ќе се запишува секоја сметка поднесена на ре-
гистрирање во текот на една календарска година^ 
Заради полесно ракување со овој регистар, општин-
ската управа за приходи е должна да води азбучен 
регистар, во кој ќе се внесува: личното и фамили-
јарното име, местото на живеењето и поблиската' 
адреса на даночниот обврзник, како и ознаката на 
страната од регистарот на која се регистрирани не-
говите сметки, 

Во ко-
рист на Да се уплати каЈ 
НО на банката во 
општи- ' 

ната дин. на ек. бр. 
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VI. Одговорните службеници на државните ор-
гани и установи, на стопанските, задружните, оп-
штествените или други организации, како и на при-
ватни правни лица можат да даваат налози за 
исплата само на оние сметки на даночните обврзни-
ци на кои надлежната општинска управа за прихо-
ди назначила дека даночниот обврзник не долгува 
данок ниту други обврски. По сметките по кои тре-
ба да се запре данок или други обврски, ќе се врши 
исплата само на оној дел кој го преминува износот 
на даночните обврски. На износот на запрениот да-
нок или други обврски треба на даночниот обвр-
зник да му се издаде потврда. 

Во налогот за исплата на сметката што ќ се да-
ва на банката одговорниот службеник е должен да 
назначи: „Оваа исплата е евидентирана ка ј упра-
вата за приходи на народниот одбор на општината 
во (место), по регистарот бр 195 . . 

Без горната клаузула банката не смее да извр-
ши исплата на сметката. 

VII. За регистрирање на поднесените сметки ка ј 
општинската управа за приходи и за назначување 
на износот на данокот и на другите обврски што по 
нив треба да се запрат, нема да се наплатува ни-
каква такса. 

VIII. Нема да се поднесуваат на регистрирање 
сметките: 

1) за основни селскостопански производи, кога 
ги испорачуваат самите производители; 

.2) за продажба на стари работи. Како стари ра-
боти се подразбираат: употребувани облеки и обув-
ки, употребувани постелни предмети, употребуван 
прибор за јадање и други предмети на покуќнина, 
стари книги и слично. Како стари работи не се сме-
таат машините и инструментите, како што се: мо-
торните возила од сите видови, парните, моторните 
и елекричните машини, фрижидерите, рентген-апа-
ратите, електричните кревал ки и слично; инстру-
ментите од сите видови; машините за сметање и пи-
шување, апаратите за умножување и слично; 

3) за приходи што се остваруваат од дополни-
телен работен однос; 

4) за приходи од авторски права; 
5) за надоместоци за работа на лица вон ра-

ботен однос, кои се исплатуваат по парче производ 
од домашна дејност изработено дома ка ј работни-
кот за сметка и од материјал на претпријатија што 
се занимаваат со промет на вакви производи; 

6) за приходи што ги остваруваат собирачите 
на отпадоци; 

7) за сите други испорачани производи и извр-
шени услуги по кои договорената вкупна цена од-
носно надоместок не преминува 6.000 динари. Ако 
не постои писмен договор, одредбите од оваа наред-
ба за регистрирањето нема да се применуваат само 
ако збирот на сите примања на еден подносител на 
сметка од една исплатна благајна во текот на ка-
лендарската година не го премине износот од 6.000 
динари. Ако збирот на исплатите го премине изно-
сот од 6.000 динари, мора при наредните исплати се-
која сметка да се поднесе на регистрирање, без 
оглед на износот кој по сметката треба да се 
исплати. 

Во случаите наведени во оваа точка исплатните 
благајни се должни да го запрат данокот на про-
мет по поднесената сметка ако производите или 
услугите за кои е издадена сметката подлежат на 
плаќање на данок на промет. Исто така, исплатните 
благајни се должни по поднесената сметка да го за-
прат и данокот на доход односно данокот на при-

родите од авторските права, ако се во прашање 
приходи под 3, 4, 5 и 6 од оваа точка. 

По исклучок, по сметките по кои се вршат 
исплати на производителите за испорачаните основ-
ни селскостопански производи, кои во смисла на од-
редбите од оваа точка не подлежат на регистрира-
ње, нема да се запре данок ниту податоци за испла-
тените износи ќе и се доставуваат на општинската 
управа за приходи во смисла на членот 74 од Уред-
бата за данокот на доход. Ако е во прашање испла-

та на приходи на производителите на селскостопан-
ски производи по други сметки, кои подлежат на 
регистрирање (приходи од превозничката дејност 
како споредна дејност во селското стопанство), ќе 
се постапи како при исплатата на приходи на други 
лица. 

IX. Ако по регистрираната сметка сумата што 
треба да се запре (данокот на примањето по смет-
ката и другите стасани даноци и другите приходи 
земени заедно) не преминува 100 динари, запирање 
нема да се врши, што општинската управа за при-
ходи која врши регистрирање ќе го назначи на ре-
гистрираната сметка. 

X. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за финансиски прекршок одговорниот слу-
жбеник во стопанска, задружна, општествена или 
друга организација, како и во приватноправно лице: 

1) ако изврши исплата на сметка која не е ре-
гистрирана ка ј надлежната општинска управа за 
приходи; 

• 2) ако не го запре данокот и другите приходи 
во износите содржани во извештајот или во потвр-
дата на надлежната општинска управа за приходи; 

3) ако во срок од 7 дена не изврши уплата на 
запрениот данок или други приходи на соодветни-
те сметки кај банката. 

Административно-казнената постапка по фи-
нансиските прекршоци од оваа точка ја води, во 
смисла на Уредбата за финансиските прекршоци 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/49 и 90/49, со изме-
ните и дополненијата во Уредбата за согласување 
на посебните прописи за прекршоци во уредбите и 
во другите прописи донесени од Владата на ФНРЈ 
и од нејзините органи со одредбите на Основниот 
закон за прекршоци — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 56/51, во врска со Законот за надлежноста на 
народните одбори на општините и околиите —• 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 34/55), општинската 
управа за приходи. 

XI. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за наплата 
на данокот при исплатата на сметките на приватни 
лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 60/52, 18/53, 
41/53 и 32/54). 

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

Бр. 13—5086/1/58 
27 март 1958 година 

Белград 
* Државен секретар 

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

280. 
Врз основа на точката VI од Одлуката за мини-

' малните заштитни цени и за премиите во 1958 и 
1959 година за говедата и свињите од определен 
квалитет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работи на финана 
спите, со согласност од сојузниот Државен секре-: 
тари јат за работи на стоковниот промет и од Секре-; 
таријатот за селско стопанство и шумарство на Со-
јузниот извршен совет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА МИНИМАЛНИ-
ТЕ ЗАШТИТНИ ЦЕНИ И ЗА ПРЕМИИТЕ ВО 1958 
И 1959 ГОДИНА ЗА ГОВЕДАТА И СВИЊИТЕ ОД 

ОПРЕДЕЛЕН КВАЛИТЕТ 
1. Во Наредбата за примена на Одлуката за 

минималните заштитни цени и за премиите во 1958 
и 1959 година за говедата и свињите од определен 
квалитет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/58) во 
точката I по ставот 1 се додава нов став, кој гласи; 

„Селскостопанеките организации од претход-
ниот став што гоењето на говеда и свињи од опре-
делен квалитет го започнале пред влегувањето s i 
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сила на одлуката, поднесуваат пријава веднаш, а 
најдоцна во срок од 30 дена по влегувањето во сила 
на оваа наредба, назначувајќи го во пријавата де-
нот кога го започнале гоењето." 

2. Во точката I • во досегашниот став 2, кој ста-
нува став 3, на крајот од првата реченица место 
зборовите: „претходниот став" се ставаат зборовите: 
„претходните ставови". 

3. На крајот од точката III под 1 место точка 
и запирка се става точка и се додава нов текст, 
кој гласи: 

„Во потврдата што им се издава на селскосто-
панските организации што го започнале гоењето 
пред влегувањето во сила на одлуката, покрај на-
пред пропишаните податоци задолжително се на-
значува дали стопанската организација навистина 
го започнала гоењето на денот што е назначен во 
пријавата;" 

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

Бр. 07—5802/2 
28 март 1958 година 

/ Белград 

Го заменува Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен* потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

281. 

Врз основа на членот 34 точка 1 од Уредбата за 
надБорешнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/55), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), со согласност од сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет, Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА НАЧИНОТ НА РАСПОДЕЛБА НА КОНТИН-
ГЕНТИТЕ ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ НА СТОЧАРСТВОТО 

1. Заради расподелба на контингентираните ко-
личини крупен добиток (говеда, освен расата „буша") 
и свињи, како производни стопански организации 
од точката 5 став 1 на Наредбата за регулирање 
извозот на определени производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57) се сметаат селскостопанските 
организации (земјоделските задруги, селанските ра-
ботни задруги, селскостопанските имоти и економии, 
како и другите стопански организации што имаат 
организирано сопствено гоилиште) наведени во точ-
ката 1 став 1 од Одлуката за минималните заштит-
ни цени и за премиите во 1958 и 1959 година за го-
ведата и свињите од определен квалитет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/58). 

2. Производните стопански организации од прет-
ходната точка ќе ги расподелат меѓу себе, а во 
рамките на Заедницата на производителите на до-
биток и на сточни производи, контингентите за из-
воз на крупен добиток (говеда, освен расата „буша") 
и свињи, утврдени со Решението на овој комитет 
П. бр. 446 од 31 декември 1957 година за утврдува-
ње на извозните контингенти за 1958 година. 

3. Расподелбата на контингентите извршена на 
начинот од претходната точка ќе им ја достави За-
едницата на производителите на добиток и на сточ-
ни производи најдоцна до 15 април 1958 година на 
Комитетот за надворешна трговија и на Сојузната 
надворешнотрговска комора^ 

4. Производните стопански организации од точ-
ката 1 на оваа наредба на кои се расподелени кон-
тингентите за извоз на крупен добиток и свињи, а 
кои не се запишани во надворешнотрговскиот реги-
стар за вршење работи на извоз на такви производи, 
се должни, во срок од 30 дена од денот кога е из-
вршена расподелбата на контингентите, да склучат 
договор за извоз на односните производи, и тоа со 
една или повеќе од оние стопански организации 
што се запишани во надворешнотрговскиот реги-
стар за вршење работи на извоз на такви произво-
ди, а кои договорно ќе ги изберат во рамките на 
Заедницата на производителите на добиток и на 
сточни производи. 

5. Стопанската организација на која во смисла 
на претходната точка и е дадено одобрение за из-
воз е должна во срок од 8 дена од денот на приемот 
на одобрението да положи кај филијалата на Нан 
родната банка ка ј која има жиро сметка кауција 
во износ од 5% од динарската вредност на извозот, 
за кој е дадено одобрение, и тоа според пресмет-
ковниот курс што важи на денот на депонирањето 
на кауцијата. 

Ако извозот не се изврши во срокот и под усло-
вите од одобрението, положената кауција сразмерно 
со делот во кој извозот не е извршен не и се враќа, 
на стопанската организација, туку тој дел и се одо-: 
брува на Сметката на разликата во цените во ра-< 
ботењето со странство. 

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

П. бр. 630 
29 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

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

282. 

Врз основа на членот 34 тронка 1 од Уредбата 
за надворешнотрговекото работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/56), во врска со членот 7, 
оддел I став А под а) точка 2 алинеја 4 од Уред-; 
бата за пренесување работите во надлежност на' 
околиските и републичките органи на управата; 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/5<6), со согласност 
од сојузниот Државен секретаријат за работи на 
стоковниот промет, Комитетот за надворешна тр-
говија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА 

ИЗВОЗ НА ЖАЛФИЈА 

1. Ж а л ф и ј а може да извезува само онаа стопан-
ска организација запишана во надворешнотргов-
скиот регистар за вршење работи на извоз на таков 
производ која за тоа ќе добие посебно одобрение 
од претседателот на Комитетот за надворешна тр-
говија. 

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

П. бр. 668 
9 април 1958 година 

Белград 

Го заменува Претседателот 
на Комитетот за надворешна 

трговија 
Државен потсекретар, 

Ивица Гретиќ, е. р. 
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283. 
Врз основа на членот 150 став 5 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет, во согласност со Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА ОРГАНИТЕ 
НА ПОМОРСКАТА УПРАВА И НА УПРАВАТА ЗА 

ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА 
Звања 

Член 1 
За службениците што во органите на помор-

ската управа и на управата за внатрешна пловидба 
вршат извршни работи постојат звањата, и тоа: 

а) во органите на поморската управа: 
1) светилничар, 
2) лучки надзорник, 
3) поморски пилот од II класа, 
4) томовски пилот од I класа; 
б) во органите на управата за внатрешна пло-

видба: 
1) сигналист, 
2) надзорник на пристаниште. 

Член 2 
За звањата од претходниот член е, потребна 

следната стручна спрема, и тоа: 
а) во органите на поморската управа: 
1) за звањата светилничар и лучки надзорник -

— осумгодишно училиште или основно училиште 
и три години пловидба, и положен стручен испит 
за ова звање; 

2) за звањето поморски пилот од II класа — 
спрема на капетан на крајбрежна пловидба здо-
биена врз основа на посебен испит кој според 
посебни прописи се признава како виша спрема, 
овластување (бревет) за вршење работи на капетан 
на крајбрежна пловидба, една година пракса на 
работите на капетан на крајбрежна пловидба и 
положен стручен испит за звањето поморски 
пилот од II класа; 

3) за звањето поморски пилот од I класа — 
спрема на капетан на долга пловидба здобиена Брз 
основа на посебен испит кој според посебни прописи 
се признава како висока спрема, овластување 
(бревет) за вршење работи на капетан на долга 
пловидба, една година пракса на работи на капетан 
на долга пловидба и положен стручен испит за зва-
њето поморски пилот од I класа; 

б̂  во органите на управата за внатрешна пло-
видба: 

1) за звањето сигналист — осумгодишно учи-
лиште или основно училиште и три години у кр чу-
вање како морнар, и положен стручен испит за 
ова звање; 

2) за звањето надзорник на пристаниште — 
осум години укрцавање на брод и за тоа време 
здобиена квалификација на редар на брод односно 
крмар на теретњак, и положен стручен испит за ова 
звање. 

Звањата светилничар, лучки Надзорник, си-
гналист и надзорник на пристаниште се звања од 
четврта група, звањето поморски пилот од II класа 
— од втора група, а звањето поморски пилот од 
I класа — од прва група. 

Член 3 
Приправничкиот стаж постои за звањето све-

тилничар, лучки надзорник и сигналист, и трае две 
години. 

Член 4 
Вишата стручна спрема за звањето поморски 

пилот од II класа и високата стручна спрема за 
звањето поморски пилот од I класа се здобиваат 
на начинот пропишан за здобивање со стручна 
спрема на персоналот на трговската морнарица, 

Здобиената спрема за звањата од претходниот 
став се признава како виша односно висока стручна 
спрема само додека лицето со оваа спрема е во 
струката (службата). 

Член 5 
Звањата од членот 1 на овој правилник се 

распоредуваат во следните платни разреди: 
а) во органите на поморската управа: 

Звање Платен разред 
1) светилничар и лучки надзорник XIX до XII 
2) поморски пилот од II класа — XIII до VI 
3) поморски пилот од I класа — XI до V 
б) во органите на управата за внатрешна пло-

видба: 
1) сигналист XIX до XII 
2) надзорник на пристаниште — XVII до XII 
Во X платен разред на звањето поморски пилот од 

II класа и во IX платен разред на звањето помор-
ски пилот од I класа постојат по четири периодски 
покачувања, а во завршните платни разреди на тие 
звања, како и во XII платен разред на звањата 
светилничар, лучки надзорник, сигналист и надзор-
ник на пристаниште — по две периодски покачу-
вања. 

Член 6 
За унапредување на службеник во звањето по-

морски пилот од II класа во IX платен разред и на 
службеник во звањето поморски пилот од I класа 
во VIII платен разред важат соодветните одредби 
од Законот за јавните службеници за унапредува-
њето на референт од втора група во звањето виши 
референт од втора група и на референт од прва 
група во звањето виши референт од прва група. 

Член 7 
На службениците што^ од стопанството преми-

нуваат во служба на орган на поморската управа 
односно на орган на управата за внатрешна пло-
видба како извршни службеници за определување 
на платниот разред им се смета само времето 
поминато во струката со претходно завршено учи-
лиште односно со спрема пропишана за звањето во 
кое се назначени. 

Член 8 
Службениците во звањето поморски пилот од 

II и поморски пилот од I класа можат да се на-
значат во соодветното звање на управни службе-
ници во истиот платен разред, ако вршат работи на 
управни службеници и ако го положат стручниот 
испит за тоа звање. 

На службениците од претходниот став виша 
односно висока стручна спрема им се признава само 
на управни работи во струката на поморскиот и 
речниот сообраќај. 

Преодни и завршни одредби 
Член 9 

Службениците што се затекнале во звањето све-
тилничар, лучки надзорник, сигналист и надзор-
ник на пристаниште, се преведуваат во истото звање 
и се распоредуваат во истиот платен разред во кој 
се затекнале. 

Службениците што 'се затекнале во звањата од 
претходниот став, а имаат периодско цркачување 
во досегашниот завршен платен разред, се распо-
редуваат во непосредно повисокиот платен разред. 
Времето поминато во досегашниот платен разред 
односно со периодско покачување, се смета за на-
тамошно напредување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
светилничар, лучки надзорник и сигналист, а на 
1 април 1952 година имале над петнаесет години 
служба и положиле стручен испит, се распореду-
ваат во платните разреди односно добиваат сосд-^ 
ветно периодско покачување според годините на 
службата признаени за напредување, сметајќи го 
за почетен платен разред времето до две години 
почнувајќи од XX платен разред. 
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Член 10 
Службениците што се затекнале во звањето 

поморски пилот од XII до X платен разред, се пре-
ведуваат во звањето поморски пилот од I класа и, 
согласно со членот 399 став 2 од Законот за јавните 
службеници, се распоредуваат за два платни ра-
зреди повеќе. 

Службениците од претходниот став што се 
наоѓаат во X платен разред, се распоредуваат во IX 
платен разред со прво периодско покачување, а 
службениците што се наоѓаат во X платен разред 
со прво периодско покачување — во IX платен 
разред со второ периодско покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
поморски пилот од IX до VI платен разред, се пре-
ведуваат во звањето поморски пилот од I класа и, 
согласно со членот 399 став 2 од Законот за јавните 
службеници, се распоредуваат за два платни разреди 
повеќе. 

Службениците од претходниот став што се 
наоѓаат во VI платен разред, се распоредуваат во V 
платен разред со прво периодско покачување, а 
службениците што се наоѓаат во VI платен разред 
со прво периодско покачување — во V платен ра-
зред со второ периодско покачување. 

Член 11 
Службениците што се затекнале во звањето 

бродомашински инспектор од XIV до X платен 
разред, се преведуваат во звањето референт од прва 
група и, согласно со членот 399 став 2 од Законот 
за јавните службеници, се распоредуваат за два 
платни разреди повеќе. 

Службениците од претходниот став што се 
наоѓаат во X платен разред, се распоредуваат во 
IX платен разред со прво периодско покачување, а 
службениците што се наоѓаат во X платен разред 
со прво периодско покачување — во IX платен ра-
зред со второ периодско покачување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
бродомашински инспектор од IX до VI платен ра-
зред, се преведуваат во звањето виши референт од 
прва група и, согласно со членот 399 став 2 од 
Законот за јавните службеници, се распоредуваат 
за два платни разреди повеќе. 

Службениците од претходниот став што се 
наоѓаат во VI платен разред, се распоредуваат во 
V платен разред со прво периодско покачување, а 
службениците што се наоѓаат во VI платен разред 
со прво периодско покачување — во V платен 
разред со второ периодско покачување 

Член 12 
Службениците што се затекнале во звањето 

капетан на пристаниште, се преведуваат во зва-
њето референт од трета група и се распоредуваат 
во истиот платен разред во кој се затекнале. 

Службениците од претходниот став што се за-
текнале во IX платен разред со прво периодско 
покачување, се распоредуваат во VIII платен разред. 
Времето поминато во досегашниот платен разред 
односно со периодско поучавање , се смета за ната-
мошно напредување. 

Службениците што се затекнале во звањето 
виши капетан на .пристаниште или виши маши-
нист на внатрешна пловидба, се преведуваат во 
звањето виши референт од втора група и, согласно 
со членот 399 став 5 од Законот за јавните служ-
беници, се распоредуваат за два платни разреди 
повеќе. 

Службениците од претходниот став што се на-
оѓаат во VIII платен разред со прво периодско по-
качување, се распоредуваат во VI платен разред 
со прво периодско покачување. 

Член 13 
На службениците во звањата од членот 1 на 

Правилникот за звањата и платите на бродарските 
службеници на капетаниите на пристаништа и 
инспекции на внатрешната пловидба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/52) што не се опфатени со 
овој правилник, им се определува платата според 

ИСТ НА 'ФНРЈ Среда, 16 април 1958 

одредбите од Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и на помошните службеници („Службен* 
лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 14 
Во се друго за извршните службеници на орга-

ните на поморската управа и на управата за виа-' 
трешка пловидба важат соодветните одредби од 
Законот за јавните службеници што се однесуваат 
на службениците на државната управа. 

Член 15 
Од 1 јануари 1958 година престануваат да ва-

жат одредбите од Правилникот за звањата и пла-
тите на извршните службеници во ресорот т а 
поморството („Службен лист на ФТ-РТ<, бр. 16/"°) 
и на Правилникот за звањата и платите на бродаг>-
ските службеници на капетаниите на пристаништа 
и инспекции на внатрешната пловидба што се во 
спротивност со овој правилник. 

Член 16 
Овој правилник влегува во сила со д кот на 

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

Бр. 453 
10 април 1958 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и 

врски на Сојузниот извршен совет, 
Пеко Дапчевић, е. p. 

284., 
Врз основа на членот ЗОО став 2 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), а во согласност со Сојузниот извршен совет, 
Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПОЛО-
ЖАЈНИ ПЛАТИ ЗА ПОЛОЖАИТЕ НА УПРАВ-
НИЦИ (ДИРЕКТОРИ) НА ОДДЕЛНИ ВИДОВИ 

ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 
Член 1 

Највисоката положајна плата во износ до 36.500 
динари месечно се определува за положајот управ-
ник (директор) на следните самостојни здравствени 
установи: 

1) централен хигиенски завод односно Хигиен-
ски институт на НР Србија; 

2) болница со над 400 кревети. 
Член 2 

Највисоката положајна плата во износ до 28.000 
динари месечно се определува за положајот управ-
ник (директор) на следните самостојни здравствени 
установи: 

1) болница; 
2) хигиенски завод; 
3) дом на здравјето; 
4) завод за контрола на лековите; 
5) завод за трансфузија на крв; 
6) централен диспанзер или диспанзер што има 

свој стационер; 
7) забна поликлиника; ' 
8) поликлиника со најмалку шест специјали-

стички служби. 
Член 3 

Највисоката положајна плата во износ до 18.200 
динари месечно се определува за положајот управ-
ник (директор) на следните самостојни здравствени 
установи: 

1) поликлиника; 
2) здравствена станица; 
3) здравствена станица во стопанска организа-

ција: 
4) аптека; 
5) диспанзер; 

е 6) вонболничко породилиште; 
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7) амбуланта; 
8) станица за брза помош; 
9) секоја друга здравствена установа, освен 

здравствените установи наведени во чл. 1, 2 и 4 на 
овој правилник. 

Член 4 
Највисоката положајна плата во износ до 14.000 

динари месечно се определува за положајот управ-
• ник (директор) на следните здравствени установи; 

1) советувалиште; 
2) дом за мајки; 
3) завод за дезинфекција, дезинсекција и дера-

тизација; 
4) закрепувалиште; 
5) центар з а . патронажна служба; 
6) некоја од установите наведени во претход-

ниот член на овој правилник, ако во неа не се за-
послени во својство на редовни службеници здрав-
ствени службеници со звањата од прва група. 

Член 5 
Височината на положајната плата за положајот 

управник (директор) на секоја одделна здравствена 
установа ја определува републичкиот совет за на-
родно здравје до износите утврдени во чл. 1—4 од 
овој правилник, со тоа што таа да не може да биде 
пониска од 26.200 динари за положајот од членот 
1, од 16.300 динари за положајот од членот 2, од 
12.500 динари за положајот од членот 3 односно од 
6.900 динари за положајот од членот 4 на овој 
правилник. 

Член 6 
Републичкиот совет за народно здравје може да 

определи положајот на управник (директор) на 
одделна здравствена установа да се распореди во 
пониската група од онаа што е определена во чл. 
1, 2 или 3 од овој правилник. 

Републичкиот совет за народно здравје може, 
со согласност од Секретаријатот за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, да определи положа-
јот на управник (директор) на одделна здравствена 
установа да се распореди во повисоката група од 
онаа што е определена во чл. 2, 3 или 4 од овој 
правилник. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 1740/57 
11 февруари 1958 година 

Белград 
Секретар 

за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет, 

др Херберт Краус, е. р. 

285. 
Врз основа на членот 413 од Законот за јав-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) во врска со членот 105 став 2 од Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 34/57), а во согласност со Сојузниот 
извршен совет, Секретаријатот за просвета и кул-
тура на Сојузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 
ЗВАЊЕТО АСИСТЕНТ ВО НАУЧНИ УСТАНОВИ, 

СТРУЧЕН СОРАБОТНИК И НАУЧЕН 
СОРАБОТНИК 

I 
1. Службениците што на 31 декември 1957 го-

дина се затекнале во звањето асистент во научни 
установи, стручен соработник и научен соработник 
привремено го задржуваат звањето во кое се за-
текнале и се распоредуваат со 1 јануари 1958 го-
дина во платните разреди според одредби,те од 
одделот I на ова упатство. 

2. Службениците во звањето асистент во научни 
установи се распоредуваат за два платни разреди 
повеќе од оној во кој се наоѓаат. 

Службениците во звањето асистент што се нао-* 
ѓаат во VI платен разред со прво периодско по-
качување, се распоредуваат во IV платен разред 
со прво периодско покачување. 

3. Службениците во звањето стручен соработ-i 
ник се распоредуваат во платните разреди, и тоа* 

1) службениците што имаат до 9 години слу-ѕ 
жба признаени за напредување —- за еден платен 
разред повеќе од.оној во кој се наоѓаат; 

2) службениците што имаат над 9 години слу-: 
жба признаени за напредување — за два платни 
разреди повеќе од оној во кој се наоѓаат. 

Службениците во звањето стручен соработник 
што се наоѓаат во VI платен разред се распореду-* 
ваат во V платен разред со прво периодско покач 
чување, а оние што се наоѓаат во VI платен ра-* 
зред со прво периодско покачување — во V пла-* 
тен разред со второ периодско покачување. 

4. Службениците во звањето научен доработи 
ник се распоредуваат за еден платен разред по« 
веќе од сној во кој се наоѓаат, а оние што се нао^ 
ѓаат во III платен разред — во III платен разред 
со прво периодско покачување. 

Службениците во звањето научен соработник 
што се наоѓаат во II платен разред се распореду-
ваат во Па платен разред. 

5. Службениците во научните установи што го 
немаат звањето научен соработник, а вршат науч-
ни работи од повисок ранг (член 15 став 3 од 
Уредбата за звањата и платите на службениците 
во просветно-научната служба — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/52), го задржуваат платниот ра-
зред во кој се наоѓаат. 

И 
6. Службениците во звањето стручен соработ-

ник и научен соработник, распоредени во платните 
разреди според одредбите од одделот I на ова 
упатство, кои при повторниот избор во смисла на 
членот 105 став 1 од Законот за организацијата на 
научната работа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/57) ќе бидат избрани во истото звање го задр-: 
жуваат платниот разред во кој се наоѓаат. 

Службениците во звањето научен соработник 
што се привремено распоредени во На платен ра-
зред, во случај на повторен избор за звањето нау-
чен соработник го задржуваат платниот разред во 
кој се наоѓаат. 

7. Службениците во звањето стручен - соработ-
ник и научен соработник, распоредени во платните 
разреди според одредбите од одделот I на ова упат-
ство, што при повторниот избор во смисла на чле-
нот 105 став 1 од Законот за организацијата на 
научната работа ќе бидат избрани во повисоко зва-
ње, ќе се распоредат со денот на изборот во плат-
ниот разред на тоа повисоко звање сообразно со 
одредбите од членот 263 на Законот за јавните слу-: 
жбеници. 

8. Службениците во звањето стручен соработ-
ник, распоредени во платните разреди според 
одредбите од одделот I точка 3 став 2 на ова упат-
ство, кои при повторниот избор во смисла на чле-
нот 105 став 1 од Законот за организацијата на 
научната работа ќе бидат избрани во звањето аси-
стент, виши стручен соработник, научен соработ-
ник или виши научен соработник, ќе се распоредат 
во платните разреди, и тоа: 

1) оние што се наоѓаат во V платен разред со 
прво периодско покачување — во IV платен ра-: 
зред; 

2) оние што се наоѓаат во V платен разред со -
второ периодско покачување: 

а) во звањето асистент — во IV платен разред 
со прво периодско покачување; 

б) во звањето виши стручен соработник, нау-
чен соработник или виши научен соработник — во 
III платен разред. 
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9. Службениците во звањето научен соработник, 
распоредени според одредбите од одделот I точка 
4 од ова упатство во III платен разред со прво пе-
риодско покачување односно во На платен разред, 
што при повторниот избор во смисла на членот 105 
став 1 од Законот за организацијата на научната 
работа ќе бидат избрани во звањето виши научен 
соработник или научен советник — ќе се распоре-
дат во 112 платен разред. 

Службениците во звањето научен соработник, 
распоредени според одредбите од одделот I точка 
4 на ова упатство во Пг платен разред, што при 
повторниот избор во смисла на членот 105 став 1 
од Законот за организацијата на научната работа 
ќе бидат избрани во звањето виши научен саработ-
ник или научен советник, а поминале во II одно-
сно 112 платен разред три години — ќе се распо-
редат во Hi платен разред. 

I l l 
10. На службениците што се распоредуваат 

според ова упатство, времето поминато во досега-
шниот платен разред им се смета за натамошно 
напредување во повисок платен разред односно за 
добивање на периодско покачување. 

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

Бр. 875 
3 април 1958 година 

Белград 
Секретар за просвета и култура 

на Сојузниот извршен совет, 
Богдан Осолник, е. р. 

286. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

16 од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), 
врз основа на членот 13 од истиот закон, сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ 6 А ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ВОЗАЧИ-
ТЕ И АВТОМЕХАНИЧАРИТЕ НА ФНР ЈУГОСЛА-

ВИЈА 
Се одобрува, според поднесените правила и 

програмата за работа, оснивањето и работата на 
Сојузот на здруженијата на возачите и автомеха-
ничарите на ФНР Југославија, со седалиште во 
Белград, а со дејност на целата територија на Ју-
гославија. 

II/3 бр. 7433/1 
19 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

' за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

287. 

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 
од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТА-

ТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО 
ЗА ФИЗИОЛОГИЈА 

Се одобрува, според поднесените правила, о к о -
вувањето и работата на Југословенското друштво за 

физиологија, со седалиште во Белград, а со дејност, 
на целата територија на Југославија. 

II/3 бр. 7753/1 
19 март 1958 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е. р 

288. 

Врз основа на членот 189 од Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Централниот совет на Сојузот на синдикатите на 
Југославиј а донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОР-
ГАНИ ШТО ГИ РАЗГЛЕДУВААТ ТАРИФНИТЕ 
ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-. 

ЗАЦИИ 

1. Тарифните правилници на стопанските орга-
низации, на земјоделските задруги, на задружните 
деловни сојузи и на заедниците на стопанските 
организации ги разгледуваат и даваат забелешки 
во смисла на членот 189 од Законот за работните 
односи, по правило, општинските синдикални совети^ 

Тарифните правилници на стопанските органи-
зации во местата односно општините каде нема 
општински синдикални совети ги разгледуваат око-
лиските синдикални совети. Тарифните правилници 
на стопанските организации на подрачјето на гра-
довите со повеќе општини можат да ги разгледу-
ваат околиските (градските) синдикални совети. 

Околиските синдикални совети и централните 
одбори на синдикатите можат да ги разгледуваат 
тарифните правилници за одделни претпријатија 
што ќе ги определат тие. Околиските синдикални 
совети и централните одбори на "синдикатите се дол-
жни во тој случај да го известат за својата одлука 
односното претпријатие, општинскиот синдикален 
совет и надлежниот општински народен одбор, а 
централните одбори — и околискиот синдикален 
совет. 

2. Тарифните правилници на Заедницата на 
југословенското електростопанство и на републички-
те електростопански заедници ги разгледува Цен-
тралниот одбор на Синдикатот на металските ра-
ботници на Југославија. 

3. Тарифните правилници на железничките 
транспортни претпријатија и на претпријатијата на 
поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
браќај ги разгледуваат следните органи на синди-
катот: 

1) Централниот одбор на Синдикатот на желе-
зничарите на Југославија односно Централниот 
одбор на Синдикатот на службениците и работни-
ците на поштите^ телеграфите и телефоните на 
Југославија — основите на тарифните правилници 
на железничките транспортни претпријатија одно-
сно на претпријатијата на поштенскиот, телеграф-
скиот и телефонскиот сообраќај; 

2) републичкиот односно покраинскиот одбор на 
Синдикатот на железничарите на Југославија — 
тарифните правилници на железничките тран-
спортни претпријатија; 

3) надлежниот територијален • одбор на Синдик 
катот на службениците и работниците на поштите, 
телеграфите и телефоните на Југославија — та-
рифните правилници на претпријатијата на поштен-
скиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, а 
за такви претпријатија во НР Црна Гора — ре-
публичкиот совет на тој Синдикат; 

4) околиските синдикални совети — тарифните 
правилници на станиците, ложилниците и секциитв 
на железничките транспортни претпријатија одно-
сно на основните единици на претпријатијата на по-« 
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именскиот, телеграфскиот и телефонскиот соо-
бракај. 

4и За пѕрепфиј атиј ата на поморското стопанство 
(за бродоградилиштата, поморско-градежните прет-
пријатија и малите лучко-травспортни претприја-
тија) тарифните правилници ги разгледува Цен-
тралниот одбор на Синдикатот на работниците и 
службениците на поморското стопанство на Југо-
славија. 

5. Сојузниот одбор на Сојузот на новинарите 
на Југославија може да ги разгледува тарифните 
правилници за одделни новински претпријатија 
што ќе ги определи тој. Тарифните правилници 
на новинско-издавачките претпријатија што во свој 
состав имаат печатарски погони, Сојузниот одбор 
на Сојузот на новинарите на Југославија ги раз-
гледува заедно со Централниот одбор на Синдика-
тот на графичарите на Југославија. 

6. Објасненија по гпоеод спорните прашања во 
поглед на надлежноста за разгледување на тари-
фните правилници, како и други толкувања во 
врска со тоа, дава Централниот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија. 

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

IX бр. 1359 
3 април 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Централниот совет на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, 

Ѓуро Салај, е. р. 

289. 

Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 
од Уредбата за организацијата и работата на Соју-
зниот за*од за статистика („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/57), Сојузниот завод за статистика 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ПРИХОДИТЕ И 
ЗА СТРУКТУРАТА НА РАСХОДИТЕ НА РАБОТ-
НИЧКИТЕ И СЛУЖБЕНИЧКИТЕ ДОМАЌИНСТВА 

ВО 1958 ГОДИНА 

1. Во одбраните градови и во избраните дома-
ќинства, со метод на случајна мостра, во времето 
од 15 април 1958 до 31 мај 1958 година ќе се изврши 
анкета за приходите и за структурата на расхо-
дите на работничките и службеничките домаќин-
ства за 1957 година. 

2. Бидејќи изборот на домаќинства се врши 
меѓу запослените лица во претпријатијата и уста-
новите, претпријатијата и установите се должни 
на анкетарите во се да им дадат помош заради пра-
вилно спроведување на оваа анкета. 

3. Со подготвителните дејствија, организирање-
то и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи 
Сојузниот завод за статистика, кој ќе пропише и 
потребни обрасци и упатства. 

4. Трошоците за спроведување на оваа анкета 
ќе се подмируваат од средствата предвидени во 
претсметката на Сојузниот завод за статистика за 
1958 година. 

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

Бр. 08-3289/1 
10 април 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, е. р% 

290. 
Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, послувањето и управува-
њето со Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Гене-
ралната дирекција на поштите, телеграфите и те-
лефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД НА СЕДМИОТ 
КОНГРЕС НА СОЈУЗОТ НА КОМУНИСТИТЕ НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
На 22 април 1958 година ќе се пушти во оптек 

пригодна поштенска марка од 15 динари по повод 
на одржувањето на VII конгрес на Сојузот на ко-
мунистите на Југославија во Љубљана. 

Симболичната слика на марката претста-
вува фигура на млад човек израснат од пламенот 
на борбата и револуцијата, со петокрака ѕвезда во 
десната рака. На долниот раб отпечатен е со ла-
тиница натписот: „Југославија", а под горниот раб 
на марката, со помали букви, со ќирилица натписот: 
„VII Конгрес на СКЈ—1958". Ознаката на вредно-
ста е во долниот десен агол на марката. Бојата на 
марката е кафеавокарминска. 

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите пого-
леми пошти до потрошувањето, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важи неограничено време. 

Бр. 3474 
10 април 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на поштите, телеграфите 

и телефоните 
Генерален директор, 

Никола Милановиќ, е. р. 

291. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КА-
БЛОВСКА ИНДУСТРИЈА И ЗА ПРЕСТАНОКОТ 
НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАН-

ДАРД ИЗДАНИЕ 1954 ГОДИНА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословена^! 
стандарди: 
Отпор на бакар за електротехника JUS N.C0.011 
Тапани за каблови и за метални 

јажиња — — — — — — — JUS N.C0.505 
Калемови за испорака на гола и 

изолирана жица — — — — — JUS N.C0.510 
Изолирана тркалеста бакарна жица. 

Испитувања — — — — — — JUS N.C7 010 
Тркалеста бакарна жица влечена 

на точна мера — — — — — JUS N.C7101 
Тркалеста бакарна лак-жица. Про-

писи за изработка и испорака — JUS N.C7 110 
Изолирана тркалеста бакарна жица 

еднаш или повеќе пати завиткана. 
Прописи за изработка и испорака JUS N.C7.I20 

Изолирана тркалеста бакарна лак-
жица еднаш или повеќе пати за-
виткана. Прописи за изработка и 
испорака — — — — — — — JUS N.C7.121 

2. Наведените југословенски стандарди се обја-
вени во'посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение, 
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3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јули 1958 година. 

4. Од 1 јули 1958 година престанува да важи 
југословенскиот стандард: 
Мека бакарна жица за машини и 
апарати влечена на точна мера — JUS N.C7.101 
донесен со Решението за југословенските стандард 

' ди за телекомуникациски изолатори и проводници 
на јака струја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54). 

5 Место југословенскиот стандард кој врз 
основа на точката 4 од ова решение престанува 
да важи, ќе се применува југословенскиот стан-
дард со ознаката JUS N.C7.101 од точката 1 на ова 
решение. 

Бр. 1671/1 
8 април 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за стандардизација, 
инж. Славољуб Виторовић с. р. 

292. 
Брз основа нб членот 6 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 ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ИСПИ-
ТУВАЊЕ И ПРЕЗЕМАЊЕ НА ИЗОЛАТОРИ ЗА НА-

ПОНИ НАД 1 kV 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Електроенергетски надземни водови 
Изолатори за напони над 1 kV 
Прописи за испитување и пре-

земање — — — —* JUS N.F1.011 
2. Наведениот југословенски стандард е обја-

вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 јули 1958 година. 

Бр. 1670/1 
8 април 1958 год. 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

293. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55), Сојузната надворешнотрговска комора и 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
Југославија, со потврда од сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет и со 
согласност од Комитетот за надворешна трговија, 
пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ НА ПА-
КУВАЊЕ НА КОКОШКИНИТЕ ЈАЈЦА НАМЕНЕ-

ТИ ЗА ИЗВОЗ 

Член 1 
Во Правилникот за квалитетот и за начинот на 

пакување и означување на кокошкините јајца на-
менети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/57 
и 25/57) членот 8а се менува и гласи: 

„Се дозволува употребата на стари типови санч 
даци за пакување на свежи кокошкини јајца наме-* 
нетл за извоз до 30 јуни 1958 година, со тоа што сан-* 
даците мораат да бидат нови и што мораат да ги 
носат сите ознаки пропишани во членот 8 од овој 
правилник." 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 198/1 

5 март 1958 година 
Белград 

Сојуз на селскостопан-
ско-шумарските комори Сојузна надворешнотргов-

на Југославија ска комора 
Претседател на Управниот Проред ате л ча Управниот 

одбор, одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. Руди Колак, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за по* 
стапката за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организам 
ции, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58,-
се поткраднале долу наведените грешки, та се 
дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА' 

РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-
ЦИИ 

Во точката 6 став 1 во 14 и 15 ред наместо 
зборовите: „тарифните правилници" треба да сто* 
јат зборовите: „тарифниот правилник". 

Во точката 6 став 2 во 18 ред наместо: „став 4" 
треба да стои: „став 5". 

Во точката 7 во првиот ред по зборовите: „та-* 
рифните ставови" се додаваат испуштените зборо-
ви: „од точката 2 став 1 на оваа наредба". 

Во точката 14 во примерот во четвртиот ред 
наместо бројот: „1,288345" треба да стои бројот: 
1,288245". 

Во точката 18 став 3 во четвртиот и петтиот ред 
по зборовите: „тарифниот правилник" се додаваат 
испуштените зборови: „од 1957 година". 

Над точката 21, во насловот V наместо зборов 
вите: „тарифните ставови" треба да стојат зборо-
вите: „Минималните лични доходи". 

Во точката 21 став 1 под 1 во четвртиот ред 
наместо зборовите: „— во препис" треба да стојат 
зборовите: „и со утврдените износи на минимал-
ните лични доходи за работните места". 

Во точката 23 став 1 во шестиот ред место 
зборот: „и" треба да стои зборот: „од". 

Од Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет, Белград, 22 март 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за измени 
и дополненија на Наредбата за коефициентите за 
пресметување на разликата во цените при извозот 
и увозот на определени производи и услуги, об ја* 
вен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/58, се пот* 
краднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА! 
НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИПИЕНТИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ 
ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИ-

ЗВОДИ И УСЛУГИ 
Во точката 1 во цитираниот текст на редниот 

.број 2 под б) по зборот: „матици," треба да се до-
даде испуштениот збор: „заковки,". 

Од Комитетот за надворешна трговија, 4 април 
1958 година, Белград. 
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УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

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

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК 
НА ФНРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИ-

НЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК 
I 

Се назначува 
Добривоје Т. Видиќ, досегашен државен потсе-

кретар во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за постојан претставник на Федеративна 
Народна Република Југославија при Организаци-
јата на Обединетите нации во Њујорк во звањето 
извонреден и ополномошен амбасадор. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 7 

9 април 1958 година 
Белград 

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

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

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

ГЕРМАНСКАТА ДЕМОКРАТСКА РЕПУБЛИКА 

I 
Се назначува 
Митја Бошњак, досегашен генерален конзул на 

Федеративна Народна Република Југославија во 
Трет, за извонреден пратеник и ополномошен ми-
нистер на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Германската Демократска Република. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 8 

9 април 1958 година 
Белград 

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

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 39 став 3 од Законот за 

државната управа, во врска со членот 26 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр 26/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СЕКРЕТА-

РОТ ЗА ТРУДОТ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ 

За помошник на секретарот за трудот на Со-
јузниот извршен совет се назначува Јован Поповиќ, 

досегашен секретар на Централниот совет на Со-, 
јузот на синдикатите на Југославија. 

Б. бр. 23 
2 април 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

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

Врз он,снова на членот 3 од Уредбата за Советот 
за радиодифузија и телевизија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, СЕКРЕТАР И 
ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА РАДИОДИФУЗИЈА 

И ТЕЛЕВИЗИЈА 

1. За секретар на Советот се именува Дакиќ 
Максо, началник на Управата за радиосообраќај на 
Сојузниот извршен совет, член на овој Совет, на-
место досегашниот секретар Тепавац Мирко, ди-
ректор на Радио Белград, 

2. За член на Советот се именува Тепавац 
Мирко, директор на Радио Белград, наместо до-
сегашниот член на Советот Дакиќ Максо, началник 
на Управата за радиодифузија на Сојузниот извр-
шен совет. 

3. За членови на Советот, покрај веќе именува-
ните членови, се именуваат, и тоа: 

Херцигоња Никола, композитор, и 
Јовановиќ Софија, режисер на театар. 
4. Со ова решение се менува и дополнува Ре-

шението за именување претседател, секретар и. чле-
дови на Советот за радиодифузија и телевизија 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/58). 

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

В. бр. 24 
14 април 1958 година 

Белрад 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 14 од 5 април 1958 година објавува: 

Одлука за измена на Одлуката за начинот на 
управувањето и работењето на Републичкиот фонд 
за станбена изградба; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите за народни пратеници за 
Републичкиот собор на Народното собрание на НР 
Србија, по изборни околии; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите за народни пратеници за 
Соборот на производителите на Народното собраните 
на НР Србија, по изборни околии. 
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Во бројот 15 од 12 април 1958 година објавува: 
Правилник за полагање на завршниот испит во 

училиштата за ученици во трговијата; 
Решение за ставање под заштита на државата 

на црквата со иконостасот во Мало Милошево. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
,,Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 12 од 28 март 1958 го-
дина немаат службен дел. 

Во бројот 13 од 5 април 1958 година објавуваат: 
Решение за измена на називот на местото 

Баб^ќ-брдо; 
Решение за оснивање Студентски ресторан бр. 

1 во Загреб; 
Решение за оснивање установа со самостојно 

финансирање под назив „Разгласна станица — Бје-
ловару 

Исправка на Законот за Вишата стручна педа-
гошка школа. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 9 од 27 март 1958 године објавува: 

Уредба за оснивање комисија на НРС според 
членот 164 од Законот за пензиското осигурување; 

Уредба« за оснивање комисија на НРС според 
членот 172 од Законот за пензиското осигурување; 

Одлука за определување аконтација за пла-
кање данок на доход од селското стопанство, како 
и општински локални даноци за второто тримесечје 
на 1958 година; 

Одлука за определување учество од сопствените 
средства на инвеститорите при градењето на стан-
бени згради со заеми од Републичкиот фонд за 
станбена изградба; 

Одлука за ослободување новинските претприја-
тија од плакање на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход на работниците; 

Одлука за определување на претпиј ати јата ка ј 
кои третина од членовите на комисијата за распи-
шување на конкурс за местото на директор именува 
републичкиот орган на управата; 

Одлука за оснивањето, организацијата и рабо-
тата на Заводот за здравствена заштита на сту-
дентите; 

Одлука за овластување на републичките органи 
на управата за издавање стручни препораки во 
врска со станбената изградба; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за ново определување бројот на судиите при око-
лиските судови во НР Словенија; 

Решение за припојување на селекциското сто-
панство Черне ло кон Земјоделскиот институт на 
Словенија; 

Решение за престанок на селекциското стопан-
ство Белтинци како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за престанок на овоштарско-винарската 
опитна станица Брестрница како установа со само-
стојно финансирање; 

Решение за престанок на селекциското стопан-
ство Лоче како установа со самостојно финанси-
рање; 

Решение за престанок на селекциското стопан-
ство Поновине како установа со самостојно финан-
сирање; 

Решение за престанок на селекциското столац-, 
ство Радље об Драви како установа со самостојна 
'•финансирање; 

Решение за именување на републичкиот ди-: 
сциплински и републичкиот виши дисциплински: 
суд; 

Решение за именување привремени членови на; 
Комисијата за службенички работи на НРС; 

Решение за именување помошник секретар во; 
Советот за здравје на НРС. 

Во бројот 10 од 3 април 1958 година објавува:. 
Извештај за резултатите од изборите за народни 

пратеници за Републичкиот собор на Народното 
собрание на НР Словенија; 

Извештај за резултатите од изборите за народни 
пратеници за Соборот на производителите на На-
родното собрание на НР Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службен лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 8 од 8 март 1958 година 
објавува: 

Решение за основување Болница за душевни 
болести во Соколац; 

Список на потврдените кандидатури за избо-* 
рите на народни пратеници за Републичкиот собор; 
на Народното собрание на Народна Република Босна 
и Херцеговина; 

Список на потврдените кандидатури за избо-* 
рите на народни пратеници за Соборот на производ 
дителите на Народното собрание на Народна Рен 
публика Босна и Херцеговина; 

Програма за испитите на квалификувани и 
висококвалификувани работници од занимањето на 
керамичка струка. 

Во бројот 9 од 15 март 1958 година нема слу-« 
жбен дел. 

Во бројот 10 од 22 март 1958 година објавува: 
Наредба за измени и дополненија на Наредба-* 

та за определување на заштитената дивеч и за вре-* 
мето за ловење на заштитената дивеч; 

Решение За определување на здравствените! 
надзорници што можат да вршат стручни прегледи 
на здравствените установи; 

Измена во списокот на потврдените кандидату-* 
ри за изборите на народни пратеници за Репуб-
личкиот собор на Народното собрание на Народна 
Република Босна и Херцеговина; 

Решение за именување Комисија за давање 
мислење за условите за засметување на посебни 
периоди во пензискиот стаж; 

Решение за именување на републичка комисии 
ја за давање предлог за исклучителното признава-
ње на правото на пензија; 

Решение за именување членове на Советот на 
Вишата техничка школа од рударската струка во 
Тузла: 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата техничка школа од машинска струка во 
Сарајево; 

Решение за именување членови на Советот на 
Вишата школа за социјалните работи во Сарајево; 

Список на овластените проектанти за градежно 
проектирање; 

Исправка на Општествениот план за стопан-
скиот развој уна Народна Република Босна и Хер-
цеговина од 1957 до 1961 година; 
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Исправка на Општествениот план на Народна 
Република Босна и Херцеговина за 1958 година; 

Исправка на Списокот за потврдените кандида-
тури за изборите за народни пратеници во Репуб-
личкиот собор на Народното собрание на Народна-
та Република Босна и Херцеговина. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 9 од 11 март 1958 година објавува: 

Упатство за начинот на пресметувањето и на-
платата на данокот на промет на тутунот во 1958 
година; 

Решение за одредување местата на состаноците 
на изборните тела за избирање пратеници во Собо-
рот на производителите на Народното собрание; 

Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдување кандидатури за избор на народни пра-
теници на Републичкиот собор на Народното собра-
ние на Народна Република Македонија; 

. Објава на Републичката изборна комисија за 
потврдените кандидатури за избор на народни пра-
теници за Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на Народна Република Македонија; 

XIII конкурс за давање заеми за инвестиции 
во селското стопанство од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд во 1958 година; 

XIV конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година за реконструкција, рационализација 
и за новоградба во областа на индустријата и ру-
дарството; 

XV конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година за потребите на трговијата; 

XVI конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година за потребите на угостителството; 

XVII конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година за набавка на опрема за градежни-
штвото; 

XVIII конкурс за давање инвестициони заеми 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
во 1958 година првенствено на услужноТо занает-
чиство со средства од општествена сопственост. 

/ 

Во бројот 10 од 22 март 1958 година објавува: 
Уредба за изменување и дополнување на Уред-

бата за основање Републички фонд за станбена 
изградба; 

Одлука за одредување места во кои може да 
се врши продажба на земјиште по пат на јавно 
наддавање; 

Одлука за одредување Советот за култура на 
НРМ да врши права на основач спрема одредени 
установи; 

Решение за назначување директор на Дирек-
цијата за изведување на мелиорационите работи 
на подрачјето на река Брегалница—Кочани; 

Решение за назначување директор на Дирек-
цијата за изведување на мелиорационите работи на 
подрачјето на Тиквешко Поле — Кавадарци; 

Решение за назначување директор на Дирек-
цијата за изведување на мелиорационите работи 
на подрачјето на Струшко Поле — Струга; 

Решение за дополнување на Решението за 
одредување на работни места на селскостопански 
стручњаци за кои се смета дека се наоѓаат feoH 
населени места и за одредување паричен надоме-. 
сток место бесплатен стан, огрев и осветление; 

Исправка на XV и XVI конкурс. 

Во бројот 11 од 25 март 1958 година објавуваЗ 
Правилник за изградбата, минимумот на уред** 

и опрема во угостителските претпријатија и дуќани;' 
Правилник за службеното облекло и обувки на; 

извршниот персонал во јавниот патнички меѓуградн 
ски сообраќај со моторни возила; 

Решение за одобрување основањето и работата' 
на Здружението на музичките педагози на Народна' 
Република ^Македонија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

239. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за земјоделските задруги — — — 325 

240. Уредба за посебните услови за изградба 
на станбени и управни згради и за оп-
штествениот надзор над таа изградба — 33d 

241. Уредба за дополнение на Уредбата за у-
правување со станбените згради — — 332 

242. Уредба за посебните услови за расподел-
ба на доходот на некои видови стопански 
организации — — — — — — — — 333 

243. Уредба за Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за социјална политика и 
комунални прашања — — — — — 334 

244. Уредба за Заводот за јавна управа — —1 334 
245. Уредба за Статистичкото училиште — — 336! 
246. Уредба за измени и дополненија на Уред-

бата за Сојузниот завод за урбанизам и 
комунални и станбени прашања — — ЗЗв 

247. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за оснивање и укинување определе-
ни сојузни органи на управата т - — — 338 

248. Уредба за укинување на Уредбата за до-
полнение на Уредбата за социјалното о-
сигурување на воените лица — — — 339 

249. Уредба за положајните плати на судиите 
и јавните обвинители — — — — — 339 

350. Уредба за положајните плати на службе-
ниците на просветните установи — — 340 

251. Одлука за подигање на пратеништво^ 
на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Финска на степен на амбасада 341 

252. Одлука за отворање конзулат на Феде-
ративна Народна Република Југославија 

ѕ" џо Хаифа — — — — — — — — 341 
ј$53. Одлука за утврдување кои прописи пре-
i станале да важат со влегувањето во сила 

на Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации и на Законот за 
средствата на стопанските организации — 341 

254. Одлука за категориите на обврзници што 
го плаќаат придонесот од личниот доход 
во паушални износи — — — — — 343 

Дб5у Одлука за нормите на данокот на доход 
< - за 1958 година — — — — — — — 343 

356. Одлука за измена на Одлуката за начи-
нот за обезбедување обртни средства на 
задругите — — — — — — — — 845 

257. Одлука за претсметката за употреба з а 
средствата за регреси и дотации за 19ђ8 

^ година — — — — — — — — — 843 

ЏЂЏ. Одлука за употреба на средствата од оп-
штествените инвестициони фондови <Н 
стварени во 1958 година — — *** 341 
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/ Страна 
259. Одлука за начинот на исплата на креди-

тите одобрени на стопанските организаци 
за 1957 година за зголемениот обем на 
производството — — — — — — — 345 

260. Одлука за одобрување на заемите за обр-
- тни средства на стопанските организации 346 

261. Одлука за расподелба на приходите на 
осигурителните заводи — — — — — 347 

262. Одлука за измена на Одлуката за утвр-
дување надлежноста на сојузниот држа-
вен секретар за работи на финансиите да 
донесува прописи за нормите на интере-
сот на краткорочните кредити и за нор-
мите на интересот на средствата вложени 
кај банката — — — — — — — — 348 

263. Одлука за формирање на посебни резер-
вни средства во рамките на резервниот 
фонд на 'градежните, градежно-монта-
жните и градежно-занаетчиските прет-
пријатија за покритие на ризиците по 
гаранциите за квалитетот на изведените 

/ објекти, работи и услуги — — — — 348 
Ј264. Одлука за утврдување на минималните 
\ лични доходи за хонорарна работа и за 

работа на странски стручњаци во стопан-
ските организации и за минималните ли-
чни доходи во новинските и издавачките 
претпријатија — — — — — — — 348 

265. Одлука за минималните лични доходи на 
работниците во рудниците на јаглен — 349 

266. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени на јагленот — — — — 349 

267. Одлука за начинот на покривање загу-
бите на погоните на задружните деловни 
сојузи и на погоните со самостојна пре-
сметка во состав на трговски и угости-
телски стопански организации — — — 349 

268. Одлука за учеството на потрошувачите 
во доходот на трговските организации — 350 

269. Одлука за постапката за спроведување 
организација на електро стопанските ор-
ганизации — — — — — — — — 350 

270. Одлука за овластување Сојузната коми-
сија за .нуклеарна енергија ^а донесува 
прописи за ограничување прометот на ра-
диоактивни изотопи — — — — — — 351 

271. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени на храната за добиток од 
индустриско потекло — — — — — 351 

272. Одлука за рамките за утврдување на по-
ложај ните плати на службениците на со-
јузните органи — — — — — — — 352 

273. Одлука за задолжително зачленување на 
определени стопански организации во ко-
морите за пошироките подрачја — — — 352 

274. Одлука за задолжително зачленување на 
определени погонски и деловни единици 
во коморите од други области на стопан-
ството — — — — — — — — — 353 

275. Одлука за утврдувањето и р!асподелбата 
на доходот на погоните на стопанските 
организации што изведуваат инвестици-
они работи во странство — — — — 353 

276. Одлука за спроведување на ликвидаци-
јата на укинатата Врховна инвалидска 
комисија — — — — — — — — — 354 

277. Одлука за задолжително избирање во 
1958 година во собранието на Сојузната 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

Страна 
индустриска комора според делегатскиот 

" систем — ~ — — — — — — — 355 
278. Решение за височината на делот на при-

донесот од доходот што издавачките прет-
пријатија го издвојуваат за фондот за 
унапредување на издавачката дејност — 355 

279. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за наплата на данокот при испла-
тата на сметките на приватни лица — 355 

280. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за примена на Одлуката за ми-
нималните заштитни цени и за- премиите 
во 1958 и 1959 година за говедата и сви-
њите од определен квалитет — — — 357 

281. Наредба за начинот на »расподелба на 
контингентите за извоз на определени 
производи на сточарството — — — — 358 

282. Наредба за определување посебни услови 
за извоз на жалфија — — — — , — 358 

283. Правилник за извршните службеници на 
органите на поморската управа и на 
управата за внатрешна пловидба — — 359 

284. Правилник за определување на највисо-
ките положајни плати за положаите на 
управници (директори) на одделни видо-
ви здравствени установи — — — — 360 

285. Упатство за распоредување на службе-
ниците во звањето асистент во научни 
установи, стручен соработник и научен 
соработник — — — — — — — — 361' 

286. Решение за одобрување оснивањето и ра-
• ботата на Сојузот на здруженијата на во-

зачите и автомеханичарите на ФНР Ју-
гославија — — — — — — — — 362 

287. Решение за одобрување основувањето и 
работата на Југословенското друштво за 
физиологија — — — — — — — 362 

288. Одлука за определување на синдикал-
ните органи што ги разгледуваат тариф-
ните правилници на стопанските органи-
зации — — — — — — — — — 362 

289. Решение за извршување анкета за при-
ходите и за структурата на расходите на 
работничките и службеничките домаќин-
ства во 1958 година — — — — _— — 363 

290. Решение за пуштање во оптек на при-
годна поштенска марка по повод на Сед-
миот конгрес на Сојузот на комунистите 
на Југославија — — — — — — — 363 

291. Решение за југословенските стандарди за 
кабловска индустрија — — — — — 363 

292. Решение за југословенскиот стандард за 
испитување и преземање на изолатори за 
напони над 1 KV — — — — — — 364 

293. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот и за начинот 
на пакување и означубање на кокошки-
ните јајца наменети за извоз — — — 364 

: Подравка на Наредбата за постапката за утвр-
" дување на минималните лични доходи на 

работниците на стопанските организации 364 
Исправка на Наредбата за измени и дополне-

нија на Наредбата за коефициентите за 
пресметување на разликата во цените при 
извозот и увозот на определени произ-
води и услуги — — — — — — — 365 


