
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Жиро сметка при 

Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Среда, 4 јануари 1956 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. XII 

1. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда 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 РАСПОДЕЛБА НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за расподелба на вкупниот при-

ход на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54) по членот 82 се додава нов 
член 82а кој гласи: 

„Работничко-службеничките ресторани и мен-
зи основани од стопански организации ги нами-
руваат од вкупниот приход: материјалните трошо-
ци (освен делот на трошоците од ставот 2 на овој 
член), амортизацијата на ситниот инвентар и плат-
ниот фонд утврден врз основа на определениот 
процент од остварениот промет, со придонесот за 
социјално осигурување. 

Трошоците на електричната енергија и водата, 
амортизацијата, интересот на основите средства и 
интересот на кредитот за обртни средства, паѓаат 
на товар на стопанската организација — оснивачот 
на работпичко-службеничкиот ресторан односно на 
мензата на товар на своите соодветни материјални 
трошоци. 

Трошоците за превоз и огрев на работнпчко-
службеничкиот ресторан и менза можат да се на-
мират од средствата за самостојно располагање на 
оснивачот." 

Член 2 
По членот 86 се додава нов член 86а, кој гласи: 
„Работничко-службеничките ресторани и мензи 

основани од стопански организации не формираат 
одделен резервен фонд и инвестиционен фонд и 
не уплатуваат придонес за кадровите. 

Средствата на резервните и инвестиционите 
фондови формирани до денот на влегувањета во 
сила на оваа уредба, се пренесуваат во соодвет-
ните фондови на стопанската организација — 
оснивачот на работничко-службеничкиот ресторан 
односно на мензата." 

Член 3 
По членот 118 се додава нов член Нба. кој 

гласи: 
„Стопанските организации плаќаат придонес за 

станбената изградба јво процент врз исплатените 
плати што служат како основа за плаќање на при-
донесот за социјално осигурување, а кој процент 
е определен со одделен законски пропис. 

Придонесот за станбената изградба што го пре« 
еметуваат стопанските организации врз платите 
што се издвојуваат пред утврдувањето на добив-
ката, се плаќа од вкупниот приход пред утврдува-
њето на добивката. 

Придонесот за станбената изградба што го nj>e-
сметуваат стопанските организации врз (платите 
над платите според тарифниот правилник, се плаќа 
од делот на добивката што и'. припаѓа ка стопан-
ската организација. 

Учеството на стопанската организација во до-
бивката за плати и средства за самостојно распо-
лагање не може да биде намалено со воведувањето 
на придонесот за станбената изградба, ако стопан-
ската организација по учеството на федерацијата 
во добивката и по исплатата на законските обвр-
ски од добивката има достаточно средства за пок л-
тие на придонесот за станбената изградба. 

Сојузниот државен секретар за работи на на-
родното стопанство во согласност со Сојузниот из-
вршен совет ќе го пропише начинот за пресмету-
вање на придонесот за станбената изградба." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", и ќе се 
применува во поглед одредбите за работшгчко-сл^ -
жбенички ресторани и мензи од 1 јануари 1955 го-
дина, а во поглед одредбата за плаќањето на при-
донесот за станбената изградба од 1 јануари 
ЗЅ56 година. 

Сојузен извршен совет 
Р.л. бр 16 

4 јануари 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен еовет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Врз основа на чл. 31 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии и чл. 11 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон. Сојузниот извршен со-
вет донесува 

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

ЗА ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА 

Член 1 
Во Уредбата за додатокот на деца („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 36/55) во членот 32 став 1 то-
чка 1 место цифрата „380' се става цифрата „250". 
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Член 2 
Во членот 34 во ставот 2 се бришат зборовите: 

„без намалувањето што произлегува од времените 
даночни ослободувања и ол есненија". 

Во истиот член се додава нов став 3, кој гласи: 
„При утврдувањето на даночниот цензус не се 

земаат во оглед времените даночни ослободувања 
и олесненија, освен за зградите што им служат на 
корисниците за живеење." 

Досегашниот став 3 станува нов став 4 и се 
менува, така што да гласи: 

„Заради определување височината на додато-
кот, корисниците што имаат приходи подложни на 
газише ~ св"разврстуваат според видот и височината 
на даночниот цензус што отпаѓа по член на дома-« 
ќинството во соодветните цензусни групи, и тоа: 

а) корисниците што имаат доход од селското 
стопанство се разврнуваат во три групи, така што 
според групата во која се разврстани да им при-
паѓа од полниот износ на додатокот определен 
според бројот на децата: 

1) во групата А — 75%; 
2) во групата В — 50%; 
3) пво групата В — 25%; 
б) корисниците што имаат други приходи по-

дложни на данок, освен приходите според основот 
на работниот однос (од згради, од самостојна сто-
панска дејност, од земјиште земено во наем или 
во исполнила), се разврнуваат во пет групи, така 
што според групата во која се разврстани да им 
припаѓа од полниот износ на додатокот определен 
еторед бројот на децата: 

1) во I група — 100%; 
2) во II група — 85%; 
3) во III група — 65%; 
4) во IV група — 45%; 
5) во V група — 25%. 

Член 3 
Членот 35 се менува и гласи: 
>,Ако корисникот има доход од селското стопан-

ство, износот на додатокот што му припаѓа според 
бројот на децата и цензусната група во која се 
разврзува во смисла на чл. 34 ст. 4 под а) од оваа 
уредба, се утврдува според следнава скала: 

ДОДАТОКОТ Р13НЕСУВА МЕСЕЧНО ДИНАРИ 
во групата А во групата Б во групата В 

за i дете • 2.430 1.620 810 
3'ri 2 деца 4 . 4 8 5 2.990 1 . 4 9 5 

за 3 деца 6 . 1 6 5 - 4 . 1 1 0 2 . 0 5 5 

за 4 деца 7 . 4 7 0 4 . 9 8 0 2.490 
з а 5 д е ц а 8.400 5 . 6 0 0 2.800 
за сенсе ната-

мошно дете 930 629 310 
Ако корисникот нема доход од селското сто-

п а н с т в о , а има други приходи што подлегнуваат 
на дзнок, износот на додатокот што му припаѓа 
според бројот ка децата и според цензусната група 
в о к о ј а се разврзува во смисла на чл. 3 4 ст.4 
под б) од оваа уредба, се утврдува според следнава 
скала; 
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На корисниците на додаток што немаат ниту 
доход од селското стопанство ниту други приходи 
подлежен на данок им се утврдува додатокот спо-
ред с а л а т а од претходниот став со износите опре-
делени за корисниците разврстени во I група." 

Член 4 
Во членот 36 се брише досегашниот став 3 и се 

додаваат нови ставови 3 и 4, кои гласат: 
„На корисниците на додаток на деца кои покрај 

приходите од селското стопанство имаат и други 
прихода подложни на данок, правото на додаток 
на деца и височината на додатокот се определуваат 
на тој начин што на даночниот цензус од селското 
стопанство ќе му се предаде износот што се добива 
кога на другите приходи подложни на данок ќе се 
пресмета данокот според нормата што важи за ода-
ночување доходот од селското стопанство, та така 
добиениот вкупен износ ќе се земе како даночен 
цензус спрема кој корисникот се разврстува во со-
одветната цензусна група во смисла на чл. 34 ст. 4 
под а) од оваа уредба. 

На корисниците што немаат доход од селското 
стопанство, а имаат други приходи од разни извори 
(приходи од сопствена зграда, приходи од земјиште 
земено во наем или исполнина и други приходи 
подложни на данок, освен приходите според осно-
вот на работниот однос), правото на додаток на деца 
и височината на додатокот се определуваат на тој 
начин што сите приходи се собираат, та цензусната 
група се определува како сите приходи да потек-
нуваат од оној извор на чиј даночен цензус му од-
говара понискиот процент од полниот износ на до-
датокот во смисла на чл. 34 ст. 4 под б) од олаа 
уредба." 

Член 5 
Во членот 57 ставот 2 се менува, така што да 

гласи: 
„Органите надлежни за определување додато-

кот на деца ќе бараат во случаите од претходниот 
став од корисникот на додатокот на деца да им ја 
надомести предизвиканата штета, а ако не се спо-
годат за тоа можат барањето за надоместок на 
штетата од корисникот да го остваруваат пред ре-
довен суд." 

Член 6 
На корисниците на додатокот на деца кои спо-

ред Уредбата за измени и дополненија на Уредбата 
за данокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/56) се ослободуваат од глаќањето на данокот на 
доход од обработените дворови, односно кои за та-
кви дворови плаќаат данок на доход од самостојни 
занимања и од имот, ќе им се определи од 1 февру-
ари 1056 година додатокот на деца така, што од-
редбите на изменетиот член 25 од Уредбата за да-
нокот на доход ќе се применат на задолженијата 
искажани за доходот од такви дворови во увере-

нијата за даночниот цензус за 1955 односно 1954 
година. 

Член 7 
По барањата што ќе бидат поднесени по поче-

токот на применувањето на оваа уредба, правото 
на додалок на деца и височината на тој додаток ќе 
се определуваат според оваа уредба и во случај 
кога барањето ги опфаќа периодите изминати пред 
почетокот на применувањето на оваа уредба. 

Член 8 
Со денот определен за почеток на применува-

њето на оваа уредба престануваат да важат одред-
бите на чл. 16 и 17 од Уредбата за наголемување 
на платите, на наградите на учениците во стопан-
ствово* на инвалидските пр ин а д л еж н ости, на пен-

зиите, на инвалвдвшште и на додатокот на деца 
(„Службен лист ФНРЈ", бр. 31/55). 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 февруари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 1 

4 јануари 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет. 

Едвард Кардељ, е. р. 

3. 
Врз основа на чл. 130 точ. 6 од Законот за со-

цијалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за 
спроведување на Уставниот закон, Сојузниот извр-
шен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИ-

ИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за определување и за предводеше 
на пензиите и пивалиднините („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 39/52) членот 7 се менува и гласи: 

„Ако месечниот износ на пензијата определена 
според оваа уредба (во натамошниот текст: закон-
ска пензија) би бил помал од 4.500 динари за ужи-
вателите на лична пензија, односно помал од 3.500 
динари за уживателите на ф амили јарца пензија, 
ќе се исплатува со законската пензија и заштитен 
додаток, ако уживателите ги исполнуваат условите 
во поглед имотната состојба определена со оваа 
уредба. _ 

Заштитниот додаток им припаѓа на уживате-
лите на пензија чие домаќинство не се задолжува 
со данок на доход, или се задолжува со основниот 
1 данок на доход од селското стопанство до 50 ди-
нари годишно по член на домаќинството, или од 
самостојна професионална дејност има на данок 
подложни приходи до 250 динари месечно по член 
на домаќинството. 

Ако домаќинството на уживате лот на пензија 
нема доход од селското стопанство ниту приходи 
од самостојна професионална дејност, заштитниот 
додаток се исплатува во височина на разликата 
меѓу износот на законската пензија и износот од 
4.500 динари — за уживателите на лична пензија, 
односно 3.500 динари — за уживателите на фамили-
јарна пензија. 

Ако домаќинството на уживателот на пензија 
се задолжува со данок на доход од селското сто-
панство до 50 динари годишно по член на домаќин-
ството, или ако остварува приходи од самостојна 
професионална дејност до 250 динари месечно по 
член на домаќинството, заштитниот додаток се ис-
платува во височина на половина на разликата 
меѓу износот на законската пензија и износот од 
4.500 динари — за уживателите на лична пензија 
односно од 3.500 динари — за уживателите на фа-
милијарна пензија. 

Ако домаќинството на уживател от на пензија 
има покрај доходот од селското стопанство уште и 
приходи од самостојна професионална дејност, на 
овие приходи ќе се пресмета данокот според нор-
мата што важи за основниот данок на доход од 
селското стопанство, та така добиениот износ ќе се 
собере со данокот на доход што го остварува до-
маќинството на уживате лот од селското стопанство. 

При утврдувањето на данокот на доход од сел-
ското стопанство се зема во" обѕир вкупниот из^ос 
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на данокот (на ужиавателот на пензија и на сите чле-
нови! нај неговото домаќинство што се сопственици 
или сосопственици на. селскостопанскиот имот, како 
и данокот на доход од селскостонанскиот имот на 
роднината на чиј имот живее уживател от на пен-
зија или членовите на неговата фамилија, согла-
сно соодветните одредби од Уредбата за додатокот 
на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 
бр. 1/56). 

При утврдувањето на даночното задолжување 
не се земаат во обѕир времените даночни ослобо-
дувања и олесненија." 

Член 2 
По ^членот 7 се додава нов член 7а, кој гласи: 
„Ако месечниот износ на додатокот за туѓа нета 

и помош според чл. 51 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии би бил помал од 4.500 динари, тој 
додаток ќе се исплатува во износ од 4.500 динари 
месечно." 

Член 3 
Времениот додаток на пензијата определен со 

Уредбата за (исплатување на времениот додаток на 
пензијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/54) ќе 
им се исплатува: 

1) на уживателите на лична пензија чија за-
конска пензија со заштитниот додаток изнесува 
1.500 динари, како и на уживателите чија законска 
пензија изнесува 4.500 динари или повеќе, но по-
малу од 5.300 динари; 

2) на уживателите на фамилијарна пензија чи-
ја законска пензија со заштитниот додаток изне-
сува 3.500 динари, како и на уживателите чија за-
конска пензија нанесува 3.500 динари или повеќе, 
но помалу од 4.400 динари. 

При утврдувањето на доходот од селското сто-
панство во смисла на чл. 3 ст. 1 точ. 1 од Уредбата 
за исплатување на времениот додаток на пензијата, 
се зема во обѕир доходот од селското стопанство на 
сите членови на домаќинството, согласно соодветни-
те одредби од Уредбата за додатокот на деца. 

Правото на наголемување на пензијата според 
Уредбата за наголемување на платите, на награди-
те на учениците во стопанството, на инвалидските 
принадлежности, на пензиите, на инвалиднините и 
на додатоците на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3il/55) го имаат сите уживатели на пензии, без 
оглед дали со пензијата им се исплатува времениот 
додаток односно заштитниот додаток од чл. 1 на 
оваа уредба. 

Член 4 
Заштитниот додаток од чл. 1 на оваа уредба 

не влегува во основот за определување на Џами-
ли јарна пензија. 

Член 5 
Минималните пензии определени по барањата 

поднесени пред влегувањето во сила на оваа уред-
ба (чл. 7 од Уредбата за определување и за прево-
дење на пензиите и инв ал иднините) ќе се исплату-
ваат до 31 март 1956 година, до кој срок заводите 
за социјално осигурување се должни да извршат 
преЕОдење на сите минимални пензии на соодвет-
ните законски пензии. 

На уживателите на минимална пензија на кои 
со решението за определувањето или за преведе-
ното на пензијата не им е утврден износот на за-
конската пензија поради тоа што пензијата им е 
определена според дискрециона оценка, или што 
поранешната постојана помош им е преправена во 
пензија, или што од други причини не било можно 
да се утврди законската пензија, ќе им се определи 
законска пензија според чл. 9 односно чл. 10 од 
Уредбата за определување и преводење на пензии-
те и иквалиднините, без примена на одредбите од 
чл. 12 и 13 на таа уредба. На овие уживатели, ако 
немаат пропишан минимален стаж за пензија, ќе 
км се определи законска пензија во височина од 
50% од соодветниот пензиски основ, со тоа што 

1956 

така определената законска пензија да не може да 
го надмине износот од 4.500 динари. 

Фамилијарните пензии определени од минимал-
ната лична пензија ќе се преведат така што како 
основ за определување на фамилијарната пензија 
ќе се земе износот на личната законска пензија 
утврден во смисла на претходните ставови. 

Член 6 
По барањата поднесени по влегувањето во сила 

на оваа уредба нема да се определуваат минимални 
пензии, туку законски пензии, заштитен^ додаток 
(член 1) и времен додаток (член 3). Вака ќе се по-
стапи и во случај кога правото на пензија се при-
знава и за времето што поминало тред влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Член 7 
Заштитниот додаток од чл. 1 на оваа уредба 

ќе им се определува на уживателите на пензија по 
нивно барање, кога ќе поднесат соодветни докази 
за имотната состојба во смисла на чл. 1 од оваа 
уредба, а исплатата на тој додаток ќе се врши од 
првиот ден на нареди™'ут месец по поднесувањето 
на потребните докази, но најрано од 1 април 1966 
година. 

Член 8 
Оваа. уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 2 
4 јануари 1956 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

4. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАВА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА ДРУ-« 
ГИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБО-

ТЕН ОДНОС 
Член 1 

Во Уредбата за материјалното обезбедување п 
за другите права на работниците и службеници^ 
што се наоѓаат времено вон работен однос („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/52, 39/52) членот ЈТ с» 
менува и гласи: 

„Заради обезбедување остварувањето на правата 
според оваа уредба, стопанските организации, уста-« 
новите, државните органи, задружните и општестве-
ните организации и работодавците се должни: 

1) за секој даден отказ едновремено, а најдоцна 
во срок од три дена по дадениот отказ да го изазов 
стат надлежното биро за посредување на трудот; 

2) во срок од пет дена да му ги пријавуваат сло-
бодните работни места на бирото за посредување на 
трудот и предимствено да занесуваат работна сила 
преку бирото за посредување на трудот." 

Член 2 
Во членот 4 точката 1 се менува и гласи: 
„да биле до истекот на отказаниот срок во ра-

ботен однос најмалу една година без прекин, или 13. 
месеци со прекини за последните две години." 

Член 3 
По членот 4 се придаваат нови членови 4а и 

46, кои гласат: 
„Член 4а 

По шест месеци давање паричен надоместок,, 
надлежното биро за посредување на трудот може 
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работникот или службеникот времено да го упати 
и на работа која не му одговара на неговите струч-
ни квалификации. 

Со упатувањето на работа во смисла на прет-
ходниот став, на работникот или на службеникот му 
престанува правото на материјално обезбедување, 
со тоа што кај бирото за посредување на трудот г^ 
задржува правото за предимство за упатување на 
работите што му одговараат на неговите стручни 
квалификации. 

При упатувањето на работа на работник и слу-
жбеник во смисла на ставот 1 од овој член бирото 
за посредување на трудот е должеа да го земе во 
обѕир особено степенот на неговата стручност и дол-
жината на работниот стан?. 

Член 46 
Работник или службеник кому врз основа на 

наодот и мислењето од постојана лекарска комисија 
не му одговара понудената работа, го задржува пра-
вото на материјално обезбедување до упатувањето 
на работа што и' одговара на неговата здравствена 
состојба и на физичките способности." 

Член 4 
Во членот 6 се брише последниот став 

Член 5 
Во членот 9 точката 6 се менува и гласи: 
„лицата ипо живеат во заедница во која вкуп-

ните приходи на домаќинството од работниот однос, 
на социјалното осигурување или на другите соци-
јални давања изнесуваат повеќе од 5.000 динари ме-
сечно по член на домаќинството. 

Ако лицето живее во домаќинство кое има при-
ходи од селското стопанство или приходи од други 
дејности што се подложни на оданочување, матери-
јалното обезбедување се определува според височи-
ната на даночниот цензус, и тоа: 
1) еко даночниот цензус — во височина на 75% од 

изнесува до 50 динари утврдениот полн износ 
годишно по член на на материјалното обез-
домаќинството бедување 

2) ако даночниот цензус — во височина на 50% 
изнесува повеќе од 50 а од утврдениот полн газ-
до 150 динари годишно нос на материјалното 
по член на домаќин- обезбедување 
ств ото 

• во височина иа 25% 
од утврдениот полн из-
нос на материјалното 
обезбедување 

3) ако даночниот цензус 
изнесува повеќе од 150 
а до 250 динари годи-
шно по член на дома-
ќинството 

Материјалното обезбедување не му припаѓа на 
лице кое живее во домаќинство чиј даночен цензус 
го надминува износот од 250 динари годишно по 
член на домаќинството." 

Член б 
Членот 10 се брише. 

Член 7 
Членот 11 се брише. 

Член 8 
Во членот 12 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Времето од претходниот став не се засметува 

во работниот стаж за пензија." 

Член 9 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Се овластува секретарот за законодавство и ор-

ганизација на Сојузниот извршен совет да донесе 
пречистен текст на оваа уредба. 

Поблиски! прописи 1за спроведување на оваа 
уредба донесува секретарот за прашањата в а тру-
дот и на работните односи на Сојузниот извршел 
совет во согласност со Одборот за социјална по-

литика и народно здравје на Сојузниот извршен 
совет." 

Член 10 
По членот 17а се додаваат нови членови 176 п 

17в, кои гласат: 
„Член 176 

На работниците и службениците што примале 
материјално обезбедување, според досегашните про-
писи, им се определува материјално обезбедување 
според одредбите од оваа уредба од денот на нејзи-
ното влегување во сила. 

Член 17в 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари не 

се казни за прекршок стопанска организација^ уста-
нова, задруга, задружна и општествена организација 
односно приватен работодавец: 

1) ако за секој даден отказ едновремено, а на ј -
доцна во срок од три дена по дадениот отказ не го 
извести надлежното биро за посредување на. трудот; 

2) ако не му ги пријави на бирото за посреду-
вање на трудот слободните работни места до секој 
5-ти во месецот. 

За дејствието од претходниот став ќе се казиу! 
за прекршок и одговорното лиц§ во стопанска орга-
низација, установа, задруга, задружна и општестве-
на организација со парична казна од 1.000 до 1&000 
динари " 

Член 11 
На работниците или службениците што се пек-

зионисани до денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба, времето ка времената незапосленост коо спо-
ред поранешните прописи им е засметало во работ-
ниот стаж, им се признава во работниот стаж за 
пензија. 

Член 12 
Оваа уредба влегува во сила со денот на одја-

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

Р.п. бр. 6 
4 јануари 1956 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

5. 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-

ните службеници, а во врска со чл. 11 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот 
извршен ^овет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ. 

ВО ПРОСВЕТНО -НАУЧИ АТ А СЛУЖБА 

Член 1 
Членот 2 од Уредбата за звањата и платете на 

службениците во просветно-научната служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52, 4/54 и 11/54) 
се менува и гласи: 

„Платите на просветно-научните работници |во 
натамошниот текст: службеници) се определуваат 
според школската спрема, звањето, годините на 
службата и покажаниот успех во работата, а во 
рамките на платната скала од чл. 4 на Основната 
уредба за звањата и платите на службеницине на. 
државните органи " 

Член 2 
Во членот За пред ставот 1 се додаваат нови! 

ставови кои гласат: 
„На службениците на просветно-научната слу* 

жба во звањата воспитан, учител по практична' на-* 
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става, стручен учител, учител, наставник и профе-
сор на средна школа им припаѓаат дополнителни 
плати во следниве месечни износи: 
1) на воспитачите, на учителите по практична на-

става, на стручните учители 
и на учителите — —- — 1.000—1.500 динари, 

2) на наставниците — — — 1.250—2.000 динари, 
3) на професорите на средна 

школа — — — — — — 1.500—2.500 динари. 
Дополнителните плати во границите на изно-

сите од претходниот став ги определува органот 
односно старешината надлежен за назначување 
според стручната способност и успехот во работата 
на службениците." 

Член 3 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-

нува да важи одредбата од чл. 1 ст. 2 на Уредбата 
за наголемување платите на службениците и ра-
ботниците запослени во државните надлештва и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/54). 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 4 

4 јануари 19-56 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

На полковниците-команданти на Народната 
милиција во републичките државни секретаријати 
за внатрешни работи, старешината надлежен за 
назначување може додатокот од ст. 1 на овој член 
да го нагол еми до износот од 6.000 динари. 

Кои краишта се сметаат како особено тешки 
за вршење на службата во смисла на ст. 2 од овој 
член определува сојузниот државен секретар за 
внатрешни работи." 

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

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 5 

4 јануари 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е.-p. 

Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за др-
жавните службеници, чл. 69 од Законот за Народ-
ната милиција и чл. 13 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон. Сојузниот извршен со-
вет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ ВО 

НАРОДНАТА МИЛИЦИЈА 

Член 1 
Членот 16 од Уредбата за платите во Народ-

ната милиција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/53) 
се менува и гласи: 

„Одделниот додаток за службата во Народната 
милиција припаѓа според чинот односно звањето, 
и тоа месечно: 
1) на милиционер-приправник и на ми-

лиционер — — — — — — — 3.000 дин. 
2) на подофицер — — — — — — 3.500 „ 
3) на потпоручник и поручник — — 4.000 „ 
4) на капетан — — — — — — — 4.800 „ 
5) на капетан I класа, мајор, потполков-

ник и полковник — — — — — 5.000 „ 
6) на генерал •— — — — — — — 6.000 „ 

На милиционерите-приправници, на милицио-
нерите и подофицерите на служба во погранична 
зона, во одделни единици и во краишта каде што 
условите за вршење на службата се особено тешки, 
како и на командири^ на станици, старешината 
надлежен за назначување може да им определи до-
даток за службата за 500 динари поголем од изно-
сот определен во претходниот став. 

7. 

Врз основа на членот 79 точ. 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТ-
НИОТ ОДНОС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Во Уредбата за постапката за откажување на 

работниот однос на работниците и службениците 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/52) по членот 10 се додава нов член 
10а кој гласи: 

„Одредбите од чл. 3, 8 и 10 од оваа уредба 
не се применуваат на работниците и службениците 
на кои дадениот отказ е во врска со запирање или со 
намалување на инвестиционите работи." 

Член 2 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Упатство за извршување на оваа уредба доне-

сува секретарот за прашањата на трудот и на ра-
ботните односи на Сојузниот извршен совет во 
согласност со Одборот за социјална политика и на-
родно здравје и со Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Рдг. бр. 7 
4 јануари 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Казнел.,јс. р 
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8. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамоннѕата работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем, Сојузниот извршен совет до-
несува 

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

ЗА ДАНОКОТ НА ДОХОД 

Член 1 
Во Уредбата за данокот на доход („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 56/53), во членот 25 ставот 1 на 
крајот на точката 2 место точка со запирка се става 
точка и се додаваат две нови реченици кои гласат: 

„Ако даночниот обврзник нема друго земјиште, 
освен двор до 1.000 м2, не плаќа данок на доход од 
селското стопанство. Но ако на земјиштето на ва-
ков двор се одгледуваат селскостопански производи 
за пазар, се плаќа врз вкупно остварените при-
ходи данок на доход од самостојни занимања и 
имот;". 

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

вањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Сојузен извршен совет 
Рл. бр. 3 

4 јануари 1956 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

9. 
Врз основа на одделот 1 главата XXVII на Со-

јузниот општествен план за 1955 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОЛАГАЊЕ 

СО ФОНДОТ ЗА РЕГРЕСИ И ДОТАЦИИ 
1. Во Одлуката за располагање со фондот за 

регреси и дотации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 45/55), точката XVI се менува и гласи: 

„Завршната сметка на фондот се составува за 
секоја година. 

Годишната завршна сметка на фондот, покрај 
уплатите на приходите во фондот и исплатите на 
расходите од фондот во текот на годината, ги оп-
фаќа и уплатите на приходите на фондот што по-
текнуваат од таа година а ќе бидат уплатени до 
крајот на февруари наредната година. Годишната 
завршна сметка на фондот ја опфаќа и исплатата 
на регресите и дотациите што потекнуваат од ефек-
тивните работи извршени до 31 декември, а испла-
тени до крајот на февруари наредната година. 

Непотрошените средства на фондот од една го-
дина не се пренесуваат во наредната година. 

Народната банка е должна за минатата година 
да состави годишен извештај за трошењето на 
средствата на фондот најдоцна до 15 април и да го 
испрати до Сојузниот извршен совет. 

Завршната сметка на фондот, како и извешта-
јот од претходниот став, ги одобрува Сојузниот 
извршен совет." 

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

P. п. бр. 9 
4 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е p. 

10. 
Врз основа на чл. На од Уредбата за изработ-

ката и одобрувањето на инвестиционата програма 
и за положување депозит за обезбедување испла-
тата на инвестиционите работи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55 и 54/55), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ 
ОБРТНИ СРЕДСТВА НА ГРАДЕЖНИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ЗАРАДИ ИСПЛАТА НА ЗАРАБОТ-
ИВТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Во Одлуката за давање кредити за дополни-
телните обртни средства на градежните претприја-
тија заради исплата на заработите на работниците * 
и службениците (»Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/55) на крајот на точката 1 место точка се' 
става запирка и се додаваат зборовите: „односно 
до истекот на отказниот срок, со тоа отказот да <з 
сторен до 1 декември 1955 година." 

2. Во точката 3 се брише првиот став. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 10 
4 јануари 1956 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р. 

11. 
Врз основа на чл. 52а ст. 2 од Уредбата за 

управување со основните средства на стопанските 
организации („Службен лиот на ФНРЈ", бр. 52/53 
и 7/55), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРО-

ЦЕНКА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА ШТО СЕ 
ИЗНЕСУВААТ ВО СТРАНСТВО ЗАРАДИ 

ИЗВЕДБА НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ И ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА 

ТИЕ СРЕДСТВА 

1. Во точката 7 од Одлуката за проценка на 
основните средства што се изнесуваат во стран-
ство заради изведба на инвестициони работи и за 
пресметување на амортизацијата за тие средства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/55) по ставот 1 
се додава нов став 2, кој гласи: 

„Одредбата од претходниот став ќе се приме-
нува и на оние стопански организации што изне-
сле основни средства во странство заради изведба 
на инвестициони работи пред влегувањето во сила 
на Одлуката за проценка на основните средства 
што се изнесуваат во странство заради изведба на 
инвестициони работи и за пресметување на аморти-
зацијата за тие средства." 
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2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Р. п, бр. 8 
4 јануари 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

12. 

Врз основа на чл. 111, 120 и 130 од Уредбата 
за организацијата, школувањето и управувањето 
со Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/53), а во согласност со сојузниот др-
жавен секретар за работи на општата управа и 
за буџет, Генералниот директор на Југословенските 
железници пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ* 
КОТ ЗА ДИСЦИПЛИНСКАТА И МАТЕРИЈАЛ-
НАТА ОДГОВОРНОСТ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕ-

ЛЕЗНИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за дисциплинската и матери-
јалната одговорност на работниците и службени-
ците на Југословенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/54) по членот бб се додава 
нов член 66а, кој гласи: 

„Решенијата за ослободување од плаќањето 
на штетата во целост или деломично што ги донесу-
ваат управните одбори на претпријатијата, како и 
.решенијата на управните одбори на станиците, ло-
жилниците и секциите, се испраќаат на согласност 
до надлежната дирекција на Југословенските же-
лезници односно до надлежното железничко тран-
спортно претпријатие. 

Станиците, ложилниците и секциите ги испра-
ќаат на согласност до железничкото транспортно 
претпријатие решенијата за ослободување од пла-
ќање на штетата по предметите каде што висо-
чината на целата штета изнесува повеќе од 5.000 
динари. 

Железничкото транспортно претпријатие ги 
испраќа на согласност до дирекцијата на Југосло-
венските железници решенијата за ослободување 
од плаќањето на штетата по предметите каде што 
височината на целата штета изнесува повеќе од 
НИКООА динари, а другите претпријатија — ако 

штетата изнесува повеќе од 30.000 динари. 
Директорот на дирекција на Југословенските 

железници односно директорот на железничко 
транспортно претпријатие, решавајќи по решени-
јата за ослободување од плаќањето на штетата 
според одредбите од претходните ставови, можат 
решенијата да ги потврдат, укинат или изменат". 

Член 2 
Во членот 67 ставот 2 се менува и-гласи: 
„Против второстепеното решение на управниот 

одбор за надоместок на штетата, како и против 
решението на управниот одбор и директорот на 
дирекција на Југословенските железници односно 
на директорот на железничко транспортно^ прет-
пријатие за деломично ослободување од плаќањето 
на штетата може да се подаде тужба до надлежни-
от редовен суд во срок од 30 дена од денот на приемот 
на решението." 

Член 3 
Во членот 75 ставот 2 се менувачи гласи: 
„Решенијата за ослободување од^пл^ќање на 

штетата во целост или делум што не подлежу-

ваат на согласност според одредбите од чл. боа на 
овој правилник, се испраќаат во препис до надле-
жното железничко транспортно претпријатие од-
носно до надлежната дирекција на Југословенските 
железници." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на „ФНРЈ", а ќе 
се применува врз сите предмети по кои до денот 
на неговото влегување во сила не е донесено прво-
степено решение. 

Бр. 6242 
28 декември 1955 година 

Белград 
Генерален директор 

на Југословенските железници, 
Благоје Богавац, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 26 од 21 декември 1955 година објавува: 

Уредба за оснивање Завод за унапредување 
школство™ на НР Црна. Гора; 

Упатство за пиштење незаштитениот дивеч со 
отрови. • 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Уредба за. измени и дополненија на Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации — — — — — 1 

2. Уредба_за измени и ^ополненија Ј ^ У р е д -
б а т а за додатокот'на деца' — — 

3. Уредбата"за иШени* и'дополненија наУред-

4. У р е ^ ^ Ж ^ з Ш х Ж и депо лиени ј ѕГнаГ Уред-
бата за материјалното обезбедување и за 
другите права на работниците и службе-
ниците што се наоѓаат времено во работен 
однос — — — — — — — — — — 4 

5. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за звањата и платите ка службениците 
во просветно-научната служба — — — 5 

6. Уредба за измена на Уредбата за платите 
во Народната милиција — — — — — 6 

7. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за постапката за откажување работ-
ниот онде е на работниците и службениците 
на стопанските организации — — — — 6 

а. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход — — — — — 7 

8. Одлука за измени иа Одлуката за распо-
лагање со фондот за регреси и дотации — 7 

10. Одлука за измени и дополненија на Одлу-
ката за давање кредити за дополнителните 
обртни средства на градежните претприја-
тија заради исплата пз заработките на« ра-
ботниците и службениците — — — — 7 

11. Одлука за дополнение на Одлуката за про-
ценка на основните средства што се изне-
суваат во странство заради изведба на ин-
вестициони работи и за пресметување на 
амортизацијата за тие средства — — — 7 

12. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за дисциплинската и матери-

. јалната одговорност на работниците и слу-
жбениците на Југословенските железници 3 

Издавач: „Службен лист ва ФНРЈ" — новинско-из давачко претпријатие — Белград, Улица Кралеви 
Марка бр. 9. — Директор и одговорев уредник Слободан М. Пешовиќ, Улица Краљевина Марка бц, Џ. 
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