
Среда, 2 јули 1958 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 2в ГОД. XIV 

491. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ! 

ОДНОСИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за работните односи, што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот со-
бор-од 25 јуни 1958 година и на седницата на Собо-
рот на производителите од 25 јуни 1958 година. 

П. Р. бр. 4 
28 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић с. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

РАБОТНИТЕ ОДНОСИ 
Член 1 

Во членот 134 став 1 од Законот за работните 
односи се брише на крајот точката и се додаваат 
зборовите: „или во случај на замена на работник 
за време на болест, воена вежба и ел.". 

Член 2 
Во членот 166 став 1, по зборот „шумарството" 

се брише „и" и се става запирка, а по зборот „по-
морството" се додаваат зборовите: „речниот со-
обраќај,". 

Ставот 3 се брише. 

Член 3 
Членот 176 се менува и гласи: 
„Секоја работа извршена преку редовното ра-

ботно време во текот на работниот ден се смета 
како прекувремена работа, освен работата изврше-
на во смисла на членот 169 од овој закон. 

Прекувремената работа е забранета, освен во 
случаите изречно предвидени со овој закон." 

Член 4 
По членот 176 се додава нов член 176а, кој гласи: 
„По исклучок прекувремената работа е дозво-

лена: 
1) кај работите што по својата природа мораат 

без прекин да се завршат; 
2) во случај на неопходна потреба да се спре-

чи расипувањето на суровини или материјали, или 
да се отстрани дефект на средствата за работа; 

3) кога е со прописи предвидено или од страна 
на овластен државен орган наредено одделни ра-
боти да треба да се извршат во определен срокЈ 

4) во случаите на сезонска работа; 

5) на работите за кои е потребна специјализи-
рана работна сила. 

Дозволена е и прекувремената работа на работ-
ниците запослени во стопанските организации на 
селското стопанство, градежништвото, шумарството, 
поморството, бродоградбата, на монтажните и сли-
чни работи, во стопанските организации за ремонт 
на моторни возила, во стопанските организации на 
јавниот сообраќај, на јавните складови и луки и на 
рибарството, во стопанските организации за сни-
мање на филмови, во стопанските организации за 
техничка изработка и обработка на филмови, како 
и на возачите на моторни возила во сите стопански 
организации. 

Прекувремена работа може да се воведува и 
во одделни случаи кога го бараат тоа општите ин-
тереси иии кога тоа неопходно го бараат условите 
на работењето на стопанската организација." 

Член 5 
Членот 177 се менува и гласи: 
„Прекувремената работа може да изнесува нај-

многу 8 часа неделно. 
По исклучок, прекувремената работа на работ-

ниците од членот 176а став 2 на овој закон, како и 
прекувремената работа воведена врз основа на пле-
нот 176а став 8 на овој закон, може да биде и по-
долга од 8 часа неделно." 

Член 6 
Членот 178 се менува и гласи: 
„Прекувремената работа ја воведува работнич-

киот совет со своја одлука, со која ги определува 
условите под кои прекувремената работа може да 
се нареди како и траењето на прекувремената ра-
бота. 

Врз основа на одлука од работничкиот совет 
прекувремената работа ја наредува писмено дирек-
торот или друго овластено лице во стопанската ор-
ганизација. 

Директорот или друго овластено лице во сто-
панската организација може да нареди прекувре-
мена работа во случаите од членот 176а став 1 точ. 
1, 2 и 3 на овој закон и без одлука од работничкиот 
совет, но е должен за секој случај на наредување 
на таква прекувремена работа да го извести работ-
ничкиот совет на стопанската организација на пр-
вата наредна седница на работничкиот совет. 

За воведување на прекувремена работа врз 
основа на членот 176а став 2 од овој закон подолга 
од 12 часа недељно потребна е согласност од советот 
на општинскиот народен одбор надлежен за ра-
ботите на трудот и на работните односи. 

За воведување на прекувремена работа врз 
основа на членот 176а став 3 од овој закон, без 
оглед на должината на траењето на прекувремената 
работа, потребна е согласност од секретаријатот на 
републичкиот извршен совет за, трудот. 

Органот, што дал согласност за воведување на 
прекувремена работа може согласноста да ја по-
влече кога ќе најде дека престанале причините по-
ради кои била воведена прекувремената работа.'4 

Член 7 
По членот 178 се додава нов член 178а, кој 

гласи; 
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„Работничкиот совет на стопанската органи-
зација може да воведува прекувремена работа и 
покрај случаите од членот 176а, како и без оглед 
на одредбите од членот 177 на овој закон. 

Во случаите кога работничкиот совет ќе воведе 
г " сувремена работа и покрај одредбите од членот 
176а ст. 1 и 2 и директорот ќе ја нареди -прекувре-
мената работа, работникот треба да се согласи со 
таквата работа." 

Член 8 
По членот 178а се додава нов член 1786, кој 

гласи: 
„Стопанската организација е должна за вове-

дувањето и наредувањето на прекувремена работа 
писмено да го извести надлежниот инспекторат на 
трудот. 

Инспекторатот на трудот ќе ја забрани преку-
времената работа што е незаконито воведена или 
наредена. 

Општинскиот народен одбор, по сопствена ини-
цијатива или по предлог од општинскиот односно 
околискиот синдикален совет, од инспекторатот на 
трудот, од органот на службата за посредување на 
трудот или од заводот за социјално осигурување, 
може да ја забрани прекувремената работа вове-
дена врз основа на членот 176 став 2, членот 176а 
став 1 точ. 4 и 5 и членот 178а на овој закон, и тоа 
за одделни или за сите стопански организации на 
своето подрачје. 

За работите од ст. 2 и 3 на овој член за стопан-
ските организации на јавниот сообраќај и врски, 
освен стопанските организации на патниот сообра-
ќај, надлежен е републичкиот инспекторат на тру-
дот односно секретаријатот на републичкиот извр-
шен совет за трудот." 

Член 9 
Членот 179 се менува и гласи: 
„Кај работата со скратено редовно работно вре-

ме не може да се заведува прекувремена работа. 
По исклучок, секретаријатот на републичкиот из-
вршен совет за трудот може да даде согласност за 
воведување прекувремена работа и ка ј работата со 
скратено редовно работно време ако прекувремена-
та работа се воведува врз основа на членот 176а 
став 3 од овој закон. 

Забранета е секоја прекувремена работа на ра-
ботниците на кои според наодот на лекар од јав-
ната здравствена служба таквата работа би им ја 
влошила здравствената состојба. 

Забранета е прекувремената работа преку вре-
мето што е определено со прописите или правила-
та за вршење работа на определено работно место." 

Член 10 
По членот 179 се додава нов член 179а, кој 

гласи: 
„Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за трудот да може да донесува побли-
ски прописи за условите под кои може да се вове-
дува и да се наредува прекувремена работа, како 
и за траењето на прекувремената работа. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
по потреба да ги пропише изворите за плаќање на 
прекувремената работа од средствата на стопанска-
та организација." 

Член 11 
Во членот 180 по ставот 1 се внесува нов став 

2, кој гласи: 
..На работниците во градежништвото, селското 

стопанство, шумарството, поморството, речниот соо-
браќај, како и во други стопански дејности и сто-
пански организации со сезонски карактер на ра-
ботата, им се пресметува според претходниот став 
само врелото поминато на работа над 10 часови 
дневно. Од времето што овие работници го помина-
ле на робота над 8 а до 10 часови дневно, на крајот 

ва деловната година им се пресметуваат според прет-
ходниот став само онолку часови колку во текот 
на^ целата година вкупно поминале на работа по-
веќе од 8 часови дневно, не засметувајќи ги веќе 
пресметаните часови на прекувремената работа." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 

Член 12 
Во членот 207 точката 4 се брише. 

Член 13 
Во членот 328 се додава став 2, кој гласи: 
„Тужбата може да се поднесе во срок од 15 

дена од денот на врачувањето на решението на 
арбитражниот совет." 

Член 14 
Во членот 332- се додаваат ст. 2 и 3, кои гласат: 
„Со право на повторна отпремнина работникот 

се здобива ако во новото зажалување поминал нај -
малку 5 години непрекинато во иста стопанска ор-
ганизација. 

Работникот што се здобил со право на старосна 
пензија, нема право на отпремнина." 

Член 15 
Во членот 401 се додаваат ст. 4 и 5, кои гласат: 
„Минималните лични доходи на работниците 

на селскостопанеките организации се утврдуваат 
врз основа на нето износите на тарифните старови 
од тарифниот правилник донесен во 1957 година 
врз основа на кои се утврдувани износите на пла-
тите по единица производ, односно воз оснора на 
кои се пресметувани платите по в~»рме или по 
норма. 

Утврдувањето на минималните лични д о ^ пи 
според претходниот став не се однесува на сел^ко-
стопанските погони на селскостопаиските органи-
зации со самостојна пресметка." 

Член 16 
Членот 407 се менува и гласи: 
„Минималните лични доходи на работниците 

на земјоделските задруги ќе се утврдуваат, до до-
несувањето на прописи за минималните лични до-
ходи, според одредбите од членот 402 на овој закон." 

Член 17 
Членот 413 се менува и гласи: 
„Стопанските организации се должни своите 

правила да ги сообразат со одредбите од Главата X 
на Вториот дел од овој закон односно да донегат 
правилник за работните односи најдоцна до крајот 
на~Т958 година. 

До донесувањето на правилата односно правил-
никот од претходниот став, по прашањата што во 
смисла на одредбите од овој закон се регулираат со 
правилата односно правилникот на стопанската ор-
ганизација, одлучува работничкиот совет со своја 
одлука." 

Член 18 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Одредбите од чл. 15 и 16 на овој закон ќе се 

применуваат од 1 јануари 1958 година. 

492. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА О К О В У -
ВАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА ОДМОРАЛ! ШТАТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи ка власта, се про-
гласува Законот за огнов^гв^^ето и работењето на 
одморалиштата, што Cojv-ната народна скупштина 
го усвои на седницата на Сојузниот собор од 26 
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јуни 1958 година и на седницата на Соборот на про-
изводителите од 25 јуни 1958 година. 

П. Р. бр. 3 
28 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
ЗА ОКОВУВАЊЕТО И РОБОТЕЊЕТО НА 

ОДМОРАЛИШТАТА 
1. Оковување на одморалишта 

Член 1 
Како одморалишта во смисла на овој закон се 

подразбираат домовите за одмор, летувалиштата и 
туристичките логори, основани од страна на опште-
ствените организации, стопанските организации и 
органите предвидени со овој закон, што им да-
ваат пансионот услуги на лицата што имаат право 
на користење на услугу од одморалиштата. 

Член 2 
Одморилишта можат да основуваат синдикати-

те и оние општествени организации на кои една 
од основните цели им е организирање одмор на 
нивните членови, ако е таа цел предвидена со пра-
вилата односно со статутите на тие организации. 

Стопанските организации можат да основуваат 
одморалишта за одмор на членовите на своите ра-
ботни колективи. 

Две или поведе синдикални организации, опште-
ствени организации односно стопански организа-
ции можат да основуваат заеднички одморалишта. 

Член 3 
Околиските и општинските народни одбори мо-

жат да основуваат одморалишта за деца, младина 
и други липа за кои посебно се грижи општестве-
ната заедница. 

Училишните установи можат да основуваат од-
моралишта за деца и младина. 

Член 4 
На одморалиштата не се однесуваат прописите 

што важат за угостителските стопански организа-
ции, ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Секое одморалиште мора да има правила за 

организацијата и работењето, што ги донесува 
основувачот. 

Правилата на одморалиштето што го основала 
стопанска организација ги донесува работничкиот 
совет со согласност од синдикалната организација 
на таа стопанска организација. 

Со правилата се регулира особено: кој има пра-
во на користење на услугите од одморалиштето, под 
кои услови можат да се користат услугите на одмо-
ралиштето, начинот за утврдување на распоредот 
во поглед на кооистењето на услугите, правата и 
должностите на основувачот во однос на одморали-
штето, начинот на управување со одморалиштето, 
формирањето и користењето на средствата од фон-
довите на одморалиштето, начинот на формирање 
на цените на услугите, како и организацијата на 
работењето. 

Член 6 
Со правилата на одморалиштето што го основа-

ла стопанска организација се утврдуваат правата 
и обврските на синдикалната организација во по-
глед на управувањето со одморалиштето. 

Со правилата од претходниот став задолжител-
но се пренесува врз синдикалната организација пра-
вото за регулирање на користењето на услугите од 
одморалиштето, за определување на условите и ра-
споредот за користење на услугите на одморали-
штето. 

Член 7 
Деловните простории, опремите и уредите на од-

моралиштето мораат да им одговараат на технич-
ките и на хигиенско-техничките услови. 

Прописите за минималните технички услови ги 
донесува републичкиот орган на управата надле-
жен за работите* на угостителството и туризмот, а 
прописите за минималните хигиенско-технички у-
слови ги донесува републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на угостителството и тури-
змот во согласност со републичкиот совет за на-
родно здравје. 

Член 8 
Пред почетокот на работата одморалиштето е 

должно да прибави потврда од органот на управа-
та на општинскиот народен одбор надлежен за ра-< 
ботите на угостителството и туризмот и од општин-
скиот санитарен инспекторат дека се исполнети 
пропишаните услови, ако со републички прописи не 
е определено поинаку. 

Органите од претходниот став водат евиденција 
за одморалиштата на подрачјето на општината. 
2. Право на користење услуги на одморалиштата 

Член 9 
Услуги на одморалиштата основани од страна 

на синдикати, општествени организации и стопан-
ски организации можат да користат само членовите 
на тие организации и членовите на нивните поте-
сни фамилии, како и лицата што членовите на тие 
организации ги издржуваат ако овие лица со пра-
вилата од членот 5 на овој закон не се исклучени. 

Член 10 
Услуги на одморалиштата основани од околи-

ски и општински народни одбори можат да кори-
стат децата, младината и лицата што ќе ги упати 
органот на управата на народниот одбор надлежен 
за работите на социјалната политика. 

Народниот одбор со одлука пропишува кои ка-
тегории лица од членот 3 став 1 на овој закон и на 
кој начин можат да се користат со услуги на одмо-
ралиштата. 

Член 11 
Услуги на одморалиштата основани од страна 

на училишни установи можат да користат само де-
цата и младината и лицата што се наоѓаат во нив-
на придружба. 

Член 12 
Со договор меѓу два или повеќе основувачи на 

одморалишта може да се предвиди лицата што 
имаат право на користење на едно од тие одмора-
лишта да можат да користат услуги од кое и да е 
од тие одморалишта. 
3. Средства на одморалиштата и ослободување од 

обврските спрема општествената заедница 
Член 13 

Средствата потребни за работење на одморали-
штето ги обезбедува основувачот. 

Член 14 
Стопанската организација што основала одмо-

ралиште може средства на заедничката потрошу-
вачка да вложува во основните и обртните сред-
ства на одморалиштето. 

Стопанската организација може на одморали-
штето основано од синдикалната организација на 
таа стопанска организација да му додели на кори-
стење згради, опрема и инвентар. 

Средствата од претходните ставови остануваат 
средства на заедничката потрошувачка на стопан-
ската организација. 

Член 15 
Одморалиштата ја пресметуваат и ја уплату-

ваат амортизацијата според сојузните прописи што 
се применуваат за угостителските стопански орга-
низации, и тоа за времето кога одморалиштата ра-
ботат. 

Член 16 
Оморалиштата не плаќаат интерес на фондот 

на основните средства, интерес на фондот на обр-
ишите средства, земјарина и придонес од доходот 
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ка стопанските организации, како ниту данок на 
промет, освен данокот на промет на алкохолни пи-
јачки (сојузен и општински). 

4. Работење на одморалиштето 
Член 17 

Во цената на панеионските услуги на одмора-
лиштето се засметуваат материјалните трошоци, 
амортизацијата и личните доходи на работниците 
на одморалиштето. 

Член 18 
Со цел за намалување на цените на пансион-

с к о ^ услуги утврдени според претходниот член, 
стопанската организација може, во смисла на овој 
3iv"oh, ол средствата на заедничката потрошувачка 
да му дале дотација на одморалиштето што го осно-
вала или што е основано од синдикалната органи-
з а м а на таа стопанска организација. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
'наивните во согласност со сојузниот Државен 

секретаријат за работите на стоковниот промет ќе 
го определи најголемиот износ на дотацијата што 
стопанската организација може да го даде во сми-
сла на претходниот став. 

Член 19 
Одморалиштето што прима дотација според од-

редбата од ставот 1 на претходниот член е должно 
по истекот на сезоната да & поднесе на стопанска-
та организација пресметка на финансиското рабо-
тење за таа сезона 

Член 20 
Од средствата на буџетите односно пресмет-

ките ка органите и установите со самостојно фи-
нансирање не можат да им се даваат дотации на 
одморалишта за намалување на цените на панси-
онските услуги што ги користат службениците и 
работниците на тие органи и установи. 

Народните републики и народните одбори мо-
жат да предвидат определени лични и материјални 
расходи на одморалиштата од членот 3 на овој за-
кон непосредно да се финансираат од буџетот на 
соодветнтта политичкотериторијална единица. 

Член 21 
Личните доходи на работниците на одморали-

штето се утврдуваат со договор меѓу основувачот 
и работниците со тоа што тарифните ставови на 
работниците на одморалиштето да не можат да би-
дат повисоки од тарифните ставови на работници-
те запослени во панеиоиските угостителски органи-
зации во местото во кое се наоѓа одморалиштето. 

Со прави пата на одморалиштето или со одлука 
на основувачот може да се предвиди орган што од 
името на основувачот ќе ги склучува договорите од 
претходниот став. 

Од личните доходи на работниците се плаќаат 
придонесите што според важечките прописи се пла-
ќаат од личниот доход. 
5. Примела на одредбите од опој закон на воените 

одморалишта 
Член 22 

Одредбите од овој закон ќе се применуваат и 
на водните одморалишта, освен членот 20 на ОБОЈ 
закон 

Чл 15 и 16 на овој закон се применуваат и на 
угостителските единици основани според членот 56 
став 1 од Уредбата за угостителските претпријатија 
и л\уќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54,* 11/54 
и 47у54), ако им вршат угостителски услуги исклу-
чиво на слушателите и на лицата запослени во 
воените школи и училишта. 

Правата на основувач предвидени со овој за-
кон зо однос на воените одморалишта ги врши Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

6. Надзор и казнени мерки 
Член 23 

Надзор над придржувањето за одредбите од 
овој закон од страна на одморалиштата врши орга-
нот на управата на општинскиот народен одбор над-

лежен за работите на угостителството и туризмот и 
другите органи надлежни за соодветните инспек-
циски работи. 

Надзор над работата на воените одморалишта 
вршат органите на инспекцијата на Државниот ин-
спекторат за работите на народната одбрана. 

Член 24 
Одредбите од Уредбата ^а угостителските прет-

пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/54, 5/54) што се однесуваат на работењето на уго-
стителските претпријатија и дзгќани и за надзорот 
над вршењето на угостителски услуги согласно ќе 
се применуваат и на одморалиштата. 

Член 25 
Ако одморалиште започне со работа без п тви-

да предвидена во членот 8 од овој закон, органот 
на управата надлежен за работите на санитарната 
односно пазаришната инспекција ќе му наложи на 
одморалиштето да прибави таква потврда, опреде-
лувајќи му го притоа срокот во кој мора да се из-
врши тоа Органот на надлежната инспекција ќе го 
извести за тоа и органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на уго-
стителството и туризмот. 

Ако таква потврда не се прибави до определе-
ниот срок, органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на угостител-
ството и туризмот ќе донесе решение за забрана на 
натамошната работа на одморалиштето. 

Член 26 
Ако просториите, уредите или опремата на одмо-

ралиштето не им одговараат на пропишаните те-
хнички и хигиенско-технички услови, надлежниот 
орган на инспекцијата ќе донесе решение со кое 
ќе се нареди отстранување на утврдените недоста-
тоци, определувајќи го срокот во кој тоа мора да 
се изврши. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот срок, органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на уго-
стителството и туризмот ќе донесе решение за за-
брана на натамошната употреба на таквите просто-
рии, уреди и опрема. 

Член 27 
Стопанската организација што на одморалиште 

ќе му додели поголем износ на дотација од износот 
определен врз основа на членот 18 став 2 на овој 
закон, ќе се ка-пти за стопански престап со цари-
чина казна од 50,000 до 1.000 000 динари, 

На средствата на заедничката потрошувачка 
употребени за покривање на загубите на одморали-
штето стопанската организација е должна да пла-
ти придонес за буџетите на политичкотериторијал-
ките елиници по норма од 50% во смисла на членот 
50 од Законот за средствата на стопанските органи-
зации. 

Сојузниот извршен совет може да донесе про-
писи со кои може да го намали процентот од прет-
ходниот став. 

Член 28 
Ако одморалиште им дава услуги на лица што 

немаат право на користење на тие услуги, управ-
никот на одморалиштето односно другото одговорно 
лице ќе се казни за прекршок со парична казна до 
30.000 динари. 

Член 29 
Ако во работењето на одморалиштето се утвр-

дат повторени потешки прекршоци на одредбите 
од овој закон или на прописите донесени врз осно-
ва на него, општинскиот народен одбор, и тоа оба--
та собори рамноправно, може да ја забрани ната«* 
мошната работа на одморалиштето. 

7. Преодпи и завршни одредби 
Член 30 

Сообразувањето на одморалиштата кон одред-
бите од чл. 5, 6, 7, 8 и 25 од овој закон ќе се из-
врши до крајот на 1958 година 
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Член 81 
Објектите што служат за потребите на репре-

зентацијата не се сметаат како одморалишта во 
смисла на овој закон. 

Само врз основа на сојузни и републички про-
писи можат да постојат објекти за потребите на 
репрезентацијата и можат да се определуваат до-
тации за тие објекти. 

Издатоците за објектите од претходниот став 
паѓаат на товар на односниот буџет. 

На објектите за потребите на репрезентацијата 
што им служеле на потребите на околиските и оп-
штинските народни одбори, а не ќе бидат дозволени 
според ставот 2 од овој член, овие одбори во срок 
од 90 дена по влегувањето во сила на овој закон 
ќе им определат нова намена. 

Член 32 
Со републички закон ќе се предвидат поблиски 

одредби за одморалиштата што имаат положај на 
социјални установи, а што се наменети за деца, 
младина и за други лица за кои посебно се грижи 
општествената заедница. 

Член 33 
Поблиски прописи за спроведување на овој за-

кон донесува, по потреба, сојузниот Државен сек-
р е т а р и ј а т за работите на стоковниот промет во 
согласност со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет ќе дава, по потреба, објаснение 
за тоа кои општествени организации можат да 
ооновуваат одморалишта. 

Член 34 
Сите објекти-што даваат услуги на живеење во 

станови, на прехрана, одмор и забава, а не се одмо-
ралишта во смисла на овој закон или објекти спо-
ред членот 31 од овој закон, се сметаат како уго-
стителски организации. 

Член 35 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работите на финансиите- да донесе прописи за 
финансирањето на одморалиштата за периодот од 
1 јануари 1958 година до влегувањето во сила на 
овој закон. 

Член 36 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1958 година, освен одред-
бите од чл. 5, 6, 7, 8 и 25 на овој закон кои ќе 
се применуваат од денот на влегувањето во сила на 
овој закон. 

493. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото ~и политич-
кото устројство на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија и за сојузните органи на власта, 
се прогласува Законот за измени на Општиот за-
кон за универзитетов,* што Сојузната народна 
скупштина го усвои на седницата на Сојузниот со-
бор од 26 јуни 1958 година. 

П. Р. бр. 6 
28 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Репуб 1^:ата, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА 

УНИВЕРЗИТЕТИТЕ 
Член 1 

Во членот 6 од Општиот закон за универзите-
тите ставот 4 се менува и гласи: 

„Статутите на факултетите ги потврдува репу-
бличкиот извршен совет, а статутите на универзи-
тетот републичкото народно собрание". 

Член 2 
Во членот 35, став 1, алинејата 1 се менува и 

гласи: 
„го утврдува статутот на универзитетот и му 

го поднесува на потврда на републичкото народно 
собрание; дава мислење за статутите на факулте-
тите;". 

Член 3 
Овој закон влегува во сила петнаесеттиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

494. 
Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

' Сојузната народна скупштина, на седницата тта 
Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 25 јуни 1РП8 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА 
1. Во Сојузниот општествен план за 1958 година, 

во одредбата од главата XIX, оддел 1, точка 1, став 
2 под б) место „40%" се става „60%". 

Во одредбата од главата XIX, оддел 4, точка 
12, став 3 под б) по зборовите „НР Македонија" се 
става запирка и се додаваат зборовите „НР Црна 
Гора". 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС(А)11 

28 јуни 1958 година 
Белград 

Претседател 
на ОДузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић е. р. 

495. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од ЈЈ6 јуни 1958 година и на сед-
ни ^ата на Соборот на производителите од 25 јуни 
1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-

ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 
1. Од средствата на стопанските резерви на 

федерацијата што се формираат согласно со од-
редбата од одделот 1 главата XXIV на Сојузниот 
општествен план за 1958 година, се доделуваат 
39.450 милиони динари, и тоа: 



Страна 690 — Број 26 Среда, 2 јули 1958 

Милиони 
динари 

1) за изградба на патот Љубљана—Загреб 4.650 
2) за изградба на складиштен простор за4 

сместување на жито и на производи од 
жито и за изградба и набавка на ци-
стерни за сместување на течно гориво и 
технички маснотии до — — — — — 3.000 

Овие средства се даваат преку Општиот инве-
стиционен фонд. Се овластува Сојузниот извршен 
совет да ја определи поблиската намена на упо-
требата на овие средства и условите и начинот на 
нивното користење; 

Милиони 
динари 

3) за пополнување на постојаните резерви 
и за трошоците за чување на тие ре-
зерви во 1958 година до — — — — 16.900 

4) за инвестиции во областа на селското 
стопанство во 1958 година преку Оп-
штиот инвестиционен фонд до* — — 15.000 

2. Се овластува Сојузниот извршен совет да 
може, по потреба, врз основа на предлогот што ќе 
го поднесе сојузниот Државен секретаријат за ра -
ботите на финансиите во согласност со надлежниот 
сојузен државен секретаријат односно со надле-
жниот секретаријат на Сојузниот извршен совет, 
да врши измени во распоредот на средствата од 
точката 1 на оваа одлука. 

3. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите ќе донесе прописи за применување 
на оваа одлука. 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС(А)17 

26 јули 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, i на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

496. 
Врз основа на членот 38 став I од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 25 јуни 
1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 
СОВЕТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ЕДНОКРАТЕН ДОДА-
ТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ 

ПЕНЗИИ И ИНВАЛИДНИНИ 
1. Се овластува Сојузниот извршен совет со 

свои прописи да определи, до донесувањето на за-
конот за инвалидското осигурување, на уживате-
лите на инвалидски пензии и инвалиднини на кои 
правото на инвалидска пензија односно инвалид-
нина им е признаено или ќе им биде признаено за 
јуни 1958 година, да им се исплати еднократен до-
даток во височина од 50% од месечниот износ на 
законската пензија односно инвалиднина што им 
припаѓа за јули 1958 година, со тоа исплатата на 
еднократниот додаток да се изврши најдоцна со 
исплатата на инвалидската пензија односно инва-
лиднината за август 1958 година. 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС(А)18 

26 јуни 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, е. р. 
Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић е. р. 

497. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 25 јуни 
1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИНТЕРЕ-
СНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВАТА ВЛО-
ЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКОРОЧНИТЕ 

КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за интересните норми на сред-

ствата на стопанските организации, "на средствата 
вложени ка ј банката и на краткорочните кредити 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), во точката I 
став 1 под 3) по зборовите „претпријатијата на За-
едницата на Југословенските железници" се внесу-
ваат зборовите „освен железничките транспортни 
претприј ати ј а". 

2. Во точката I став 2 под 3) по зборовите 
„претпријатијата на воздушниот сообраќај" се ста-
ва запирка и се додаваат зборовите „железничките 
транспортни претпријатија". 

3. На крајот на точката I се додава нова од-
редба под 6, која гласи: 

„6) туристичките стопански организации — за 
сообраќајните средства со кои им вршат услуги на 
туристите". 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС(А)12 

28 јуни 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамбол^, е. р» 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е, р. 

498. 
Врз основа на членот 81 став 3 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИ-
ЈАТА И РАБОТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ 
1. Се потврдува Уредбата за измени и допол-

ненија на Уредбата' за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет Р. п. бр. 201 од 16 мај 
1958 година, објавена во „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20 од 21 мај 1958 година. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРО 
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2. Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Сојузна народна скупштина 

СНС(А)14 
28 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Сојузниот собор, 

др Младен Ивековић, е. р. 

499. 
Сојузната народна скупштина, на седницата на 

Сојузниот собор од 26 јуни 1958 година, откако го 
сослуша експозето на претставникот на Сојузниот 
извршен совет и го разгледа прашањето за побрзо 
добивање на висококвалификувани стручњаци со 
факултетска спрема, донесе 

П Р Е П О Р А К А 
ЗА СОЗДАВАЊЕТО НА НАТАМОШНИ УСЛОВИ 
ЗА РЕДОВНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВИСОКОКВА-
ЛИФИКУВАНИ СТРУЧЊАЦИ НА ФАКУЛТЕТИТЕ 

Тргнувајќи од потребите на Југославија, осо-
бено со оглед на нејзиниот стопански и културен 
развиток, за сб поголем број на разновидни висо-
коквалификувани стручњаци што ги подготвуваат 
факултетите, а посебно на оние што се подготву-
ваат на техничките, земјоделските и шумарските 
факултети; 

констатирајќи дека постојната организација а 
особено траењето на наставата на факултетите 
не обезбедуваат во соодветна мера рамномерно и 
редовно образование на овие кадри; дека во струк-
турата на наставата на низа факултети не е обе-
збедена таква спрема на стручните кадри каква 
одговара за потребите на поразвиеното стопанство 
и на поразновидните општествени служби; дека е 
траењето на редовната настава и на студиите по-
долго отколку што е потребно, дека наставните 
планови и програми се оптоварени со непотребни 
материи и дека поради тоа без^ оправдание се про-
должуваат студиите на низа факултети; 

сметајќи дека е потребно на факултетите да се 
воспостави таков систем на настава и на нејзи-
ното изведување, како и режим на студии кои 
истовремено ќе обезбедат редовно завршување на 
студиите и подготовка на кадрите со соодветна 
спрема што ќе бидат оспособени за непосредно ре-
шавање на задачите што ги поставува економскиот, 
социјалниот и културниот развиток на социјали-
стичка Југославија како целина, како и дека треба 
на факултетите да се воведуваат и настава и по-
себни форми за специјализација, за натамошно 
продлабочување и усовршување на стручните 
знаења; 

Сојузната народна скупштина 
И М П Р Е П О Р А Ч У В А 

1. На републичките народни собранија, репу-
бличките извршни совети и органите на управува-
њето на факултетите и универзитетите — секој во 
својот делокруг да преземат мерки со кои ќе обез-
бедат: 

а) редовната настава и фактичните студии на 
факултетите да траат четири години а само по 
исклучок на некои факултети најмногу пет години, 
та во согласност со тоа редовната настава и ф а к -
тичните студии на техничките, земјоделските и 
шумарските факултети да траат четири години; 

б) заради образование на научшхте кадри и ви-
сококвалификуваните стручњаци, како и заради 
натамошно усовршување на кадрите, на факултет 
тита да се организираат настава и други форми за 
специјализација, усовршување и подготвување на 
докторати, со тоа што универзитетска^ совет, на 
предлог од факултетската управа и од факултет«* 

скиот совет, да определи во кои срокови, на кои 
факултети и под кои услови треба да се органи-
зираат одделни форми на таква настава, нивното 
траење, како и да ги утврди наставните планови 
што треба да бидат приспособени кон стручните 
квалификации кои се здобиваат преку тие форми 
на настава; 

в) до донесувањето на статутите односно на со-
одветните измени во статутите а најдоцна до поче-
токот на летниот семестар од учебната 1958/59 
година, факултетските управи и факултетските со-
вети, оо согласност од универзитетскиот совет, да 
извршат соодветни измени во наставните планови 
и програми заради нивното усогласување со време-
траењето на наставата пропишано во согласност со 
оваа препорака, како и да извршат потребни из-
мени во режимот на студиите и во начинот на из-
ведувањето на наставата, и на другите форми на 
работа (пракса и др.), за да се обезбедат услови 
и можност студентите со редовна работа да ги за-
вршуваат студиите во пропишаниот срок; 

г) времетраењето на наставата што ќе биде 
пропишано во согласност со оваа препорака и из-
менетите наставни планови и програми да важат 
за студентите што ќе се запишат во првиот семе-
стар на факултет во учебната 1958/59 година, како 
и факултетските управи и факултетските совети, со 
согласност од универзитетскиот совет, да определат 
до колку изменетите планови и програми треба да 
се применуваат и на порано запишаните студенти. 

2. На надлежните републички органи — да под-
готват, во согласност со сојузните надлежни орга-
ни, перспективен план за развиток на универзи-
тетот, кој ќе послужи како основа за обезбедување 
потребни средства во општествените планови на 
федерацијата и на народните републики за оства-
рување на тој план. 

3. На надлежните републички органи и на ор-
ганите на управувањето на факултетите и универ-
зитетите — прашањата од заеднички интерес за 
организацијата, работата и развитокот на универ-
зитетот да ги решаваат по пат на заеднички дого-
вор и спогодба при учество на надлежните сојузни 
органи. 

4. Сојузната народна скупштина ги поканува 
наставно-научните колективи, наставниците и со-
работниците на факултетите, студентските органи-
зации и студентите со своето постојано залагање и 
одговорна работа да придонесат за остварувањето 
на оваа препорака. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А)31 

28 јуни 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Сојузниот собор, 
др Младен Ивековић е. р. 

500. 
Врз основа на членот 1 став 3 од Уредбата за 

банките и штедилниците („Службен лист на ФНРЈ'*, 
бр. 4/54 и 13/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА СЕЛСКОСТОПАИСКА 

БАНКА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Се основува Југословенска селскостопанска беши-

ка (во натамошниот текст: Банка), со сед ал иште во 
Белград. 

Член 2 
f Банката има својство на правно лице. 

За Банката важат одредбите од Уредбата за 
банките и штедилниците, ако со оваа уредба не е 
определено поинаку 
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Член 3 
Средствата потребни за работење на Банката се 

обезбедуваат од средствата на општествените фон-
дови наменети за селското стопанство и водостопан-
ството, од средствата што комитентите ги држат 
ка ј Банката, од кредитите добиени од Народната 
банка и од други банки, како и од средствата на 
фондовите на Банката и од други извори. 

Член 4 
Политичкотериторијалните единици се должни 

средствата на своите фондови наменети за селското 
стопанство и водостопанството да ги држат ка ј 
Банката и задружните штедилници, како и да ги 
вложуваат преку нив. 

Член 5 
За обврските на Банката гарантира федера-

цијата. 
Член 6 

Финансирањето во областа на селското стопан-
ство и на водостопанството Банката го врши, по 
правило, преку задружните штедилници и други 
банки. 

II. ПРЕДМЕТ НА РАБОТЕЊЕТО 
Член 7 

Банката се занимава со следните работи: 
1) дава заеми и кредити во областа на селското 

стопанство и водостопанството; 
2) ги финансира без обврска за враќање инве-

стициите во селското стопанство и водостопанството 
за сметка на давателите на средствата; 

3) врши банкарски работи во врска со користе-
њето на средства од општествените фондови наме-
нети за селското стопанство и водостопанството; 

4) врши служба во врска со давањето на надо-
месток (регрес) во селското стопанство, во согла-
сност со важечките прописи; 

5) врши служба во врска со користењето на 
девизни средства наменети за потребите на инве-
стициите во селското стопанство и водостопанството; 

6) контролира дали средствата на дадените за-
еми и кредити се користат по склучените договори; 

7) присобира од банките и штедилниците пода-
тоци за финансирањето на селското стопанство и 
водостопанството и ги обработува тие податоци 
како и статистичките и другите податоци во врска 
со финансирањето на селското стопанство и водо-
стопанството; 

8) врши и други работи што со сојузни про-
писи се ставени во делокругот на Банката. 

III НАЧИН НА РАБОТЕЊЕТО 
Член 8 

Банката склучува договори за заеми и кредити, 
по правило, со задружните штедилници, определу-
вајќи ја намената и условите под кои можат да се 
одобруваат и да се користат заемите и кредитите. 

Договори за заеми и кредити Банката може да 
склучува и непосредно со селскостопанските орга-
низации, општите земјоделски задруги и другите 
непосредни корисници на заемите и кредитите во 
областа на селското стопанство и водостопанството. 

Чттен 9 
Задружните штедилници даваат заеми и кре-

дити: 
1) од своите средства, според важечките про-

писи и според сопствени одлуки; 
2) од заемот и кредитот што ќе го добијат од 

Банката, според смерниците на определената кре-
дитна политика во областа на селското стопанство 
и водостопанството и под условите што ќе ги опре-
дели Банката; 

3) од средствата на општествените Лондови на-
менети за селското стопанство и водостопанството, 
на начинот и под условите кои, во согласност со 
р г р ч к и т е прописи, ќе ги определат органите на 
тие фондови. 

Член 10 
Земјоделските стопанства и други неземјодел-

ски организации можат своето финансиско работе-

ње да го вршат преку задружни штедилници и дру-
ги банки. 

Ако земјоделските стопанства и други неземјо-
делски организации се финансираат преку задру-
жни штедилници од средствата наменети за селско-
то стопанство, или ако своите средства ги држат 
к а ј задружни штедилници, се здобиваат со право на 
учествување во управувањето со задружната ште-
дилница, под условите предвидени во правилата на 
задружната штедилница. 

IV. ДЕЛОВНИ ЕДИНИЦИ 
Член 11 

Деловни единици на Банката се централата со 
сед ал иште во Белград и филијалите. 

Делокругот и овластувањето на деловните еди-
ници на Банката и нивната внатрешна организација 
се утврдуваат со статутот на Банката. 

V. ОРГАНИ НА BAHKATi 
1. Органи во централата 

Член 12 
Органи на управувањето на Банката како един-

ствена организација, а наедно и органи на нејзина-
та централа се управниот одбор и генералниот ди-
ректор. 

Управен одбор 
Член 13 

Во делокругот на управниот одбор спаѓа: 
1) донесувањето на статутот за внатрешната ор-

ганизација и работата на Банката, со согласност од 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите; 

2) одобрувањето на кредити во областа на сел-
ското стопанство и водостопанството, согласно со 
важечките прописи за кредитирањето; 

3) давањето на средства без обврска за враќа-
ње за финансирање на инвестициите во селското 
стопанство и водостопанството, во согласност со ва-
жечките прописи и со условите што ќе ги опреде-
лат давателите на тие средства: 

4) определувањето на интересните норми според 
кои Банката го наплатува интересот на кредитите 
што ги дава, о д н о с у според кои г ^ плаќа интере-
сот на средствата вложени кат неа, во согласност 
со важечките прописи: 

5) определувањето на намената и височината на 
кредитите и определувањето на стопанските орга-
низации и другите корисници на кредити кои 
Банката непосредно ќе ги финансира; 

6) одлучувањето за задолжување на Банката; 
7) донесувањето на годишниот план на прихо-

дите и расходите и на завршната сметка на Банката, 
со одобрување од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите, како и донесувањето на 
годишниот извештај за работењето на Банката: 

8) решавањето за употреба на банчините фон-
дови; 

9) донесувањето на одлука за отпишување на 
ненаиттативите побарувања; 

10) донесувањето на правилник за располагање 
со основните средства што п се дадени на користе-
ње на Банката и за начинот на форда ра ње и ко-
ристење на банчиниот амортизапионен Фонд, со со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите; 

11) донесувањето на правилник за патните и 
селидбените тоошотш нр стпгжбр^иттите и работни-
ците на Банката, со согласност од сојузниот Држа-
вен секретару ат за работите на финансиите и од 
Секретаршатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа; 

12) основлгвањето на филијали и определување-
то на нивниот делокруг и овластувања, со согла-
сност од сојузниот Државен секретаријат за работи-
те на финансиите; 

13) решавањето и по други н а ч и н и прашања 
од делокругот на Банката. 

Со статутот на Банката може да се овласти: 
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1) посебниот орган на управни от одбор на Бан-
ката (претседателството) да одлучува во целина што 
делимично по работите од точ. 2—5 од претходниот 
став, како и по други работи од делокругот на Бан-
ката што не се наведени во претходниот став; 

2) генералниот директор и директорот на фили-
јала на Банката во целина или делумноно да одлу-
чуваат по работите од точ. 2 и 3 став 1 на овој член, 
како и по другите работи од делокругот на Банка-
та што ве се наведени во ставот 1 од овој член. 

Член 14 
Управниот одбор го сочинуваат: претседател, 

потпретседател и 13 членови. 
Сојузниот извршен совет го именува претседа-

телот, потпретседателот и 12 членови на управниот 
одбор, со тоа што в членови на управниот одбор да 
именува на предлог од Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија (три чле-
на) и од Главниот задружен сојуз ва ФНРЈ (три 
члена). 

Генералниот директор' на Банката е член на 
управниот одбор според својот положај. 

Членството во управниот одбор е лично. 
Член 15 

Должноста на претседателот, потпретседателот 
и членовите на управниот одбор трае две години, 
Со тоа што секоја година се вр иш обновување на 
една половина членови на начинот предвиден со 
статутот на Банката. 

Претседателот, потпретседателот и членовите на 
управниот одбор на кои должноста им престанала 
во смисла на претходниот став, можат да бидат 
повторно именувани. 

Член 16 
Сојузниот извршен совет може да ги смени 

претседателот, потпретседателот и членовите на 
управниот одбор и пред истекот на времето на кое се 
именувани. 

Сојузот на селскостопанско-шумарските комо-
ри на Југославија и Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ можат да предложат сменување на членови 
што се именувани на нивни предлог и пред истекот 
на срокот од претходниот член, но истовремено мои. 
раат да предложат именување нови членови на нив-
ните места. 

Местата на претседател, потпретседател и чле-
нови на управниот одбор упразнети на кој и да е 
начин, се пополнуваат онака како е предвидено во 
членот 14 од оваа уредба. Новите членови остану-
ваат на должност онолку време колку требало да 
трае членството на лицата на чии места се дојдени. 

Член 17 
Управниот одбор донесува одлуки на седници.. 

Седниците се одржуваат по потреба, а најмалку 
еднаш во три месеци. 

Ако не се согласи со одлуката на управниот од-
бор, генералниот директор на Банката може да бара 
во срок од три дена по нејзиното донесување сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите да реши по работата хо ја е предмет на одлу-
ката. 

Во случајот од претходниот став генералниот 
директор на Банката може да го запре извршува-
њето на одлуката на управниот одбор до донесу-
вањето на решение на сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите. Ако сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите не 
донесе решение во срок од еден месец од денот на 
поднесеното барање, одлуката на управниот одбор 
останува во важност. 

Членовите на управниот одбор можат, во врска 
со поднесеното барање од генералниот директор на 
Банката, да му ги изнесат на сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите своите про-
тив причини. 

Претседателство 
Член 18 

Од редовите на членовите на управниот одбор на 
Банката се формира претседателство на Банката, 

Претседателството го сочинуваат: претседателот 
и потпретседателот на управниот одбор, двајца иле*, 
нови на управниот одбор што ќе ги определи управ-
ниот одбор, како и генералниот директор. 

На седниците на претседателството претседава 
претседателот на управниот одбор. 

Член 19 
Претседателството донесува одлуки за работите 

на Банката во рамките на овластувањата опреде-
лени со статутот на Банката и на овластувањата до-
биени од управниот одбор на Банката и се грижи 
за извршувањето на заклучоците на управниот 
одбор. 

Член 20 
Претседателството одржува седници по потре-

ба, а најмалку еднаш месечно. 
Ако не се согласи со одлуките на претседател-

ството, генералниот директор може да го запре 
извршувањето на донесената одлука до решението 
на управниот одбор. 

Во случајот од претходниот став претседател-
ството може да заклучи да се свика веднаш седница 
на управниот одбор заради донесување одлука, и да 
го определи срокот до кој седницата мора да се 
одржи. 

Генерален директор 
Ч|лен 21 

Генералниот директор раководи со работењето 
на Банката според важечките прописи, според ста-
тутот на Банката и според одлуките на управниот 
одбор и претседателството на Банката. 

Генералниот директор се грижи за извршува-
њето на одлуките на управниот одбор и на претсе-
дателството на Банката и ги решава текуштите ра-
боти од делокругот на Банката во границите на 
овластувањата што се утврдени со статутот на Бан-
ката или се добиени од управниот одбор. 

Член 22 
Во раководењето со работењето на Банката, на 

генералниот директор му помагаат помошниците на 
генералниот директор. 

Во случај на спреченост, генералниот директор 
го заменува помошник што тој ќе го определи. 

Член: 23 
Генералниов директор и помошниците на гене-

ралниот директор ги назначува и ги разрешува Со-
јузниот извршен совет. 

2. Органи во филијалите 
Член 24 

Со работите на филијала раководи директор на 
филијалата врз основа на важечките прописи, ста-
тутот на Банката и одлуките на централата. 

Во раководењето со работењето на филијалата 
на директорот му помагаат помошниците на дирек-
торот на филијалата. 

Во случај на спреченост, директорот на филија-ч 
лата го заменува помошник што тој ќе го определи. 

Директорот на филијалата го назначува управ-
ниот одбор на. предлог од генералниот директор на 
Банката. 

Член 25 
Извршниот совет на народната република одно-

сно на автономната единица може при филијалата 
чие седалиште се наоѓа на територијата на народ-
ната република односно на подрачјето на автоном-
ната единица, да формира одбор за кредити. 

Задачата на одборот за кредити на филија-
лата е: 

1) да ги утврдува поблиските услови за одобру-
вање на заеми и кредити од фондовите на народната 
република односно на автономната единица; 

2) да одобрува заеми и кредити од фондовите на 
народната република односно на автономната еди-
ница; 

3) да врши надзор над работата на Банката по 
работите на финансирање во селското стопанство и 
водостопанството од средствата на народната ре-
публика односно на автономната единица. 
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Директорот на филијалата е член на одборот за 
кредити според својот положај. 

VI. ЗАСТАПУВАЊЕ И ПОТПИШУВАЊЕ НА 
БАНКАТА 

Член 26 
Банката ја застапува генералниот директор и 

липата овластени за тоа со статутот на Банката. 
Генералниот директор може своето право на за-

стапување по определени прашања да го пренесе на 
други лица. 

Член 27 
Потпишувањето на Банката се врши на тој на-

чин што под нејзиниот отпечатен, втиснат или испи-
шан назив се потпишуваат две лица овластени за 
потпишување на Банката врз основа на статутот на 
Банката. 

VII. РАСЛО ДЕЛБА НА ПРИХОДИТЕ 
Член 28 

Расподелбата на приходите на Банката се врши 
според прописите за расподелба на приходите на 
банките и штедилниците. 
УШ. КНИГОВОДСТВЕНА СОСТОЈБА, ЗАВРШНА 

СМЕТКА И ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО 
Член 29 

Банката ја утврдува својата книговодствена 
состојба по истекот на секој месец. Банката е дол-
жна својата книговодствена состојба да 6 ја доста-
вува на Народната банка. 

Банката ја утврдува годишната завршна сметка 
и изработува годишен извештај за своето работење. 

Завршната сметка, заедно со годишниот изве-
штај, Банката му ја поднесува на одобрение на со* 
ју злиот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите. 

Еден примерок од завршната сметка и од го-
дишниот извештај за своето работење Банката е 
должна да & достави и на Народната банка. 

Одобрената завршна сметка Банката е должна 
во срок од 30 дена по нејзиното одобрение да ја 
објави во „Службен лист на ФНРЈ". 

IX. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 30 

Банчините книги и изводи од книги, пресметки 
и дупликати на сметките се сметаат како јавни 
исправи. 

Врз основа на исправа за долгот издадена од 
страна на должникот и на извод од своите книги 
Банката може да бара издавање на платен налог. 

Член 31 
Филијалите на Банката можат пред судовите и 

пред други државни органи да се појавуваат како 
странки во споровите настанати во врска со рабо-« 
тењето на Банката. 

Одлуката на судот односно решението на држа-
вен орган по споровите од претходниот став, ја обвр-
зува Банката. 

Член 32 
Пред редовни и стопански судови, како и пред 

други државни органи, Банката ја застапуваат како 
полномошници лицата што таа ќе ги овласти за тоа. 

Член 33 
Банката може да дава упатства за вршење на 

работите од членот 3 на оваа уредба. Овие упатства 
се задолжителни и за задружните штедилници и 
банките што вршат финансирање во областа на сел-
ското стопанство и водостопанството. 

Задружните штедилници и другите банки и ште-
ди птш ни што се занимаваат со финансирање на сто-
панските организации и установите од областа на 
селското стопанство и водостопанството, како и на 
земјоделските задружни организации и на индиви* 
ду алии те селскостопански производители, се должни 
ита Банката, на нејзино барање, да ft ги доставуваат 
податоците и потребната документација која се од-« 
посува на работењето што произлегува од ова фи-« 
лансирање. 

Член 34 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преми-

нуваат врз Банката сите работи што досега ги вр* 
шеле Народната банка и другите банки, а кои спо-
ред одредбите на оваа уредба спаѓаат во делокру-
гот на Банката. 

Поблиски прописи за пренесување работите од 
претходниот став врз Банката, како и за сроковите 
за нивното пренесување, донесува, по потреба, со-
јузниот Државе« секретаријат за работите на ф и -
нансиите. 

Член 35 
До донесувањето на статутот на Банката, управ-

ниот одбор на Банката решава по сите прашања 
што според одредбите од оваа уредба треба да се 
регулираат со статутот на Банката. 

Член 36 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-* 

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

Р. п. бр. 257 
27 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

501. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Законот за 

буџетот на Федеративна Народна Република Југо-
славија (Сојузниот буџет) за 1958 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57), членот 16 од Законот за 
средствата на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/57) и членот 16 од Законот за: 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ КОРИСТАТ 

ДОТАЦИИТЕ ДАДЕНИ ОД СТРАНА НА 
ФЕДЕРАЦИЈАТА 

1. Се овластува сојузниот Државен секретари-* 
јат за работите на финансиите, во согласност со се* 
кретаријатот на Сојузниот извршен совет над ле* 
жен за стопанската гранка во која спаѓа стопанска-
та организација на која ft се дава дотација, да ги 
утврдува условите на таа дотација во смисла на 
членот 16 од Законот за придонесот од доходот 
на стопанските организации, и тоа во случај кога 
со претсметката е предвидена вкупната височина на 
таа дотација. 

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

P. п. бр. 259 
30 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

502. 
Врз основа на членот 49 став 3 од Законот за 

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

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО ГО ИЗДВОЈУВААТ ПРИДОНЕСОТ ОД ДО* 
ХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗАКОНОТ ЗА1 

ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

г I. Во Одлуката 5а определување на стопанските 
организации што го издвојуваат придонесот од до-
Кодот според членот 49 од Законот за придонесот 
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од доходот на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/58) во точката 1 се додава на 
крајот одредба под б, која гласи! 

„6) железничко-транспортните претпријатија." 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Слулебен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува за целата 1958 година. 

P. п. бр. 260 
30 јуни 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Бдогжо Зековић, с. р. Мијалко Тодоровић, с. р. 

503. 
Врз основа на Одлуката за овластување на 

Сојузниот извршен совет за доделување еднокра-
тен додаток на уживателите на инвалидски пен-
зии и инвалиднини („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26'38), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА ЕДНОКРАТЕН ДОДАТОК НА 
УЖИВАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДСКИ ПЕНЗИИ И 

ИНВАЛИДНИНИ 
1. На уживателите на инвалидски пензии и ин-

валиднини на кои правото на инвалидска пензија 
односно инвалиднина им е признаено или ќе им 
биде признаено за јуни 1958 година, ќе им се испла-
ти еднократен додаток во височина од 50% од 
месечниот износ на законската пензија односно 
инвалиднина што им припаѓа за јули 1958 година. 

2. Како законска инвалидска пензија односно 
инвалиднина во смисла на точката 1 од оваа одлука 
ка ј уживателите на инвалидски пензии и инвалид-
нини определени според прописите за социјалното 
осигурување на воените лица се зема износот опре-
делел според чл. 5 и На од Уредбата за социјално 
осигурување на воените лица („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 12/53, 5/54 и 57/54), а ка ј уживателите 
на инвалидски пензии и инвалиднини определени 
според прописите за социјалното осигурување на 
службениците на внатрешните работи — износот 
определен според членот 9 од Уредбата за соци-
јално осигурување на службениците во ресорот на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/53). 

3. Во износот на законската инвалидска пензи-
ја односно инвалиднина не се засметува зголемува-
њето од 500 динари според Уредбата за зголемување 
на платите, на наградите на учениците во стопан-
ството, на инвалидските принадлежности, на пен-
зиите, на инвалиднините и на додатокот на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55). 

4. Исплатата на еднократниот додаток ќе се 
изврши најдоцна со исплатата на инвалидската пен-
зија односно инвалиднината за август 1956 година. 

5. Исплатата на еднократниот додаток ќе ја 
извршат заводите за социјално осигурување надле-
жни за исплата на инвалидските пензии и инвалид-
нините по службена должност, без донесување на 
формални решенија. 

Решение за еднократниот додаток се издава са-
мо по барање од уживателот што сака да го користи 
правото на жалба. 

6. Еднократниот додаток нема да им се исплати 
на лицата на кои им припаѓа отпремнина наместо 
инвалидска пензија или инвалиднина, на лицата на 
кои им припаѓа еднократна инвалиднина, ниту на 
лицата на кои инвалидска пензија односно инва-
лиднина им се исплатува во странство. 

7. На исплатите извршени на име еднократен 
додаток нема да се уплати придонес за здравствена 
заштита на уживателите на инвалидска пензија и 
инв а л иднина. 

8. Објасненија за примена на оваа одлука ќе да-
ва, по потреба, Сојузниот завод за социјално осигу-
рување. 

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-, 
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

P. п. бр. 295 
26 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

504. 
Врз основа на точката 1 под 2 став 2 од Одлу-

ката за доделување средства од стопанските ре-
зерви на федерацијата („Службен лист на ФНРЈ'4, 
бр. 26/58), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД СТОПАН-
СКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ИЗ-
ГРАДБА НА СКЛАДОВИ ЗА ДРЖАВНИ МАТЕ-

РИЈАЛНИ РЕЗЕРВИ 
1. Средствата доделени од стопанските резерви 

на федерацијата со Одлуката за доделување сред-
ства од стопанските резерви на федерацијата во 
износ до 3.000 милиони динари за изградба на скла-
довен простор за сместување на жита и за произ-
водство и набавка на цистерни за сместување ка 
течно гориво и течни маснотии, ќе се употребат, 
и тоа: 

1) до износот од 2.900 милиони динари преку 
Општиот инвестиционен фонд за изградба на скла-
довен простор за жита и за производи од жито и 
за изработка на проекти и за изведување на при-
готвителните работи за изградба на нов складовен 
простор за тие производи; 

2) до износот од 100 милиони динари за изград-
ба и набавка на резервоари и цистерни за сместу-
вање на течно гориво и технички маснотии. 

2. Југословенската инвестициона банка ќе им 
одобрува без конкурс инвестициони заеми за целите 
од точката 1 под 1) од ова решение на инвестито-
рите што ќе ги определи Дирекцијата за исхрана.-
Дирекцијата за исхрана ја определува и височи-< 
ната до која може Југословенската инвестициона 
банка да им одобри заем на определените инве-
ститори. 

3. Дирекцијата за исхрана при определувањето 
на инвеститорите-корисници на заем е должна да 
води сметка првенствено да се обезбедат средства 
потребни за довршување на започнатата изградба на 
складовен простор за жита и за производи од жито. 

4. Југословенската инвестициона банка ќе ги 
одобрува заемите според ова решение при следните 
услови: 

1) за изградба на силоси — со срок н& траењето 
до 50 години и со интересна норма од 0,50°/о годи-
шно; 

2) за изградба на механизирани складови — со 
срок на траењето до 30 години и со интересна 
норма од 0,50% годишно; 

3) за изградба на други складови — со срок 
на траењето до 20 години и со интересна норма од 
2°/о годишно. 

По заемите од претходниот став инвеститорите 
не се должни да даваат учество во трошоците за 
инвестиции ниту да полагаат гарантен износ. 

5. Надзорот над изградбата на објектите за кои 
се даваат заемите според одредбите на ова решение, 
ќе го врши покрај органите определени според ва-
жечките прописи и Дирекцијата за исхрана. 

Дирекцијата за исхрана е должна да ги обврзе 
со договор инвеститорите што ги определила според 
точката 2 од ова решение, изградбата на складов-
и т е простор во целина да ја извршат од средствата 
на заемот. 

6. На заемите што се даваат според одредбите 
од ова решение, се применуваат одредбите од Уред-
бата за заемите за инвестиции, ако со ова решение 
не е пропишано поинаку, 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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7. Износот предвиден во точката 1 под 2) од ова 
решение i\ се доделува на Дирекцијата за суровини 
без обврска за враќање. 

Дирекцијата за суровини ќе ги внесе во своите 
основни средства изградените односно набавените 
резервоари и цистерни за сместување на течно го-
риво и технички маснотии. 

8. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
обавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 256 
26 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

505. 
Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/57), во врска со 
членот 17 став 2, чл. 53 и 57 од Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА, 
ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН И ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ 
ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО МА-

ТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 
I. Општи одредби 

1. Дневниците и трошоците за службени патува-: 
ња, преместувања и селидби на територијата на Ј у -
гославија и во странство, надоместоците за работа 
на терен (теренските додатоци) и надоместоците по-
ради одвоен живот од фамилијата, што стопанските 
организации им ги надоместуваат на своите работ-
ници* им се признаваат на стопанските организации 
како материјални трошоци во износите определени 
со тарифниот правилник, но најмногу до износите 
определени со оваа наредба. 

Ако стопанската организација им ги исплатува' 
на работниците дневниците и трошоците за службе-
ни патувања, преместувања и селидби, надоместоци-
те за работа на терен и надоместоците поради одвоен 
живот од фамилијата во износи поголеми од изно-
сите кои според одредбите од оваа наредба се при-
знаваат како нејзини материјални трошоци, делот 
од тие дневници, трошоци и надоместоци над из-
носите што се признаваат како материјални тро-
шоци стопанската организација го исплатува од 
делот на чистиот приход наменет за лични доходи 
на работниците. 

2. Ако во смисла jja важечките прописи дневни-
ците и трошоците за службени патувања, преместу-
вања и селидби, теренските додатоци и надоместо-
ците поради одвоен живот од фамилијата се испла-
туваат на товар на средствата од фондот на заеднина 
ката потрошувачка, на товар на средствата од Дру-
гите фондови на стопанската организација или на то-
вар на други средства определени за финансирање 
на инвестициите (заеми, дотации и др.), освен на то-
вао на вкупниот приход, стопанската организација 
може тие дневници, трошоци, додатоци и надоместо-
ци да ги исплатува на товар на овие средства во 
износите определени според тарифниот правилник, 
а најмногу до износите кои според одредбите од оваа 
наредба се признаваат како материјални трошоци. 

Разликите на дневниците, трошоците, додато-
ците и надоместоците над износите кои според од-
редбите од оваа наредба се признаваат како мате-
ријални трошоци кога се исплатуваат од вкупниот 
приход, можат во случаите од претходниот став 
да се исплатуваат само на товар на делот од чи-
стиот приход наменет за лични доходи на работ-
ниците. 

II. Највисоки износи на издатоците за службен* 
патувања 

3. Дневниците за службени патувања се призна-
ваат во смисла на претходните точки најмногу по 
лице што е распоредено: 

Дневно 
динари 

1) на раководно работно место — — 1.300 
2) на работно место за кое се бара ви-

сока или виша стручна спрема на 
службеник, под услов лицето на так-
во работно место да има вкупно пове-
ќе од 12 години работен стаж — — 1.300 

3) на работно место за кое се бара ви-
сока или виша стручна спрема на 
службеник за лицата што не се оп-
фатени под 2 и на работно место за 
кое се бара стручна спрема на висо-
к а в а лифЈикуван работник — — — 1.200 

4) на работно место за кое се бара сред-
на стручна спрема на службеник или 
опрема на квалификуван работник, 
под услов лицата на такви работни 
места да имаат вкупно повеќе од 
12 години работен стаж — — — 1.200 

5) на некое од другите работни места 1.000 
Дневниците на ученици во стопанството се при-

знаваат најмногу до 700 динари дневно. 
Како раководен работни места се сметаат работ-

ните места што како такви се определени во пра-
вилата односно во правилникот за работните односи 
на стопанската организација. 

Како службено патување се подразбира патува-
њето во определено место надвор од седалиштето 
на стопанската организација односно на нејзина 
деловна и погонска единица ка ј која е редовното 
место на работникот, ако е тоа патување извршено 
по налог за службено патување издаден од надле-
жниот орган на стопанската организација заради 
вршење на определени службени работи и ако тие 
работи не претставуваат работа на терен. 

4. Во материјалните трошоци се признава цела 
дневница за секои 24 часа поминати на службен пат, 
како и за остатокот на времето над 12 часа, а исто 
така и кога патувањето трае повеќе од 12 а помалку 
од 24 часа. Половина дневница припаѓа кота слу-
жбеното патување трае над 8 до 12 4acaf како и за 
остатокот на времето над 8 до 12 часа ако патува-
њето траело повеќе денови. За службено патување 
што трае до 8 часови и за остаток на времето до 8 
часови не припаѓа дневница. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
половина дневница припаѓа и за остатокот на вре-
мето поголем од 6 часа кога е тој остаток во це-
лина или делумично поминат на пат ноќе. Како 
патување ноќе се подразбира патувањето меѓу 22 
и 5 часот. 

5. Кога работникот за време на службеното па-
тување по една иста работа се враќа во местото на 
работата (запослувањето) пред завршетокот на це-
лата работа поради која патувал, бројот на дневни-
ците што се признаваат се утврдува на тој начи« 
што вкупниот број на часовите поминати на пат по 
таа работа ќе се подели со 24 часа. 

в. За работникот упатен на службено патува-
ње во местото на неговиот постојан престој односно 
во местото на престојот на неговата потесна фами-
лија за времето што ќе го помине на пат се при-« 
знаваат цели дневници, а за времето додека пре«* 
стајува во тоа место — половина од дневниците, 
без оглед дали прима надоместок поради одвоен 
живот или не. 

7. Ако лицето упатено на службено патување 
не престојува во едно место по еден налог за слу-
жбено патување повеќе од 30 дена, на стопанската 
организација & се признаваат издатоците на име 
дневници како материјални трошоци за тоа пату-
вање во износите определени во точката 3 од оваа 
наредба. 
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Ако лицето упатено на службено патување пре-
стојува во едно место по еден налог за службено 
патување над 30 до 60 дена, на стопанската орга-
низација и се признаваат издатоците на име днев-
ници за времето до 30 дена — според одредбите од 
претходниот став, а за времето над 30 до 60 дена 
— во височина од 60% од износот на дневниците 
од точката 3 на оваа наредба. 

Ако лицето упатено на службено патување пре-
стојува во едно место по еден налог за службено 
патување над 60 дена, на стопанската организација 
и се признаваат како материјални трошоци изда-
тоците на име дневници за времето до 60 дена — 
во износите според претходниот став, а за времето 
над 60 дена се признаваат наместо дневници изда-
тоците на име надоместок за работа на терен — во 
износите определени во одделот IV на оваа наредба. 

Како едно место во смисла на одредбите од прет-
ходните ставови се подразбира подрачјето на една 
општина односно подрачјето на град поделен на оп-
штини. По исклучок, како едно место на подрачје 
на иста општина се подразбира и местото во кое е 
отпочната работата поради која работникот е упатен 
на службено патување, заедно со сите соседни на-
селби (места) што од тоа место не се оддалечени 
повеќе од 4 километра. 

8. По исклучок од одредбите на претходната 
точка, на претпријатијата за производство на фил-
мови и на претпријатијата за техничка изработка 
и обработка на филмови им се признаваат за филм-
ските екипи што вршат снимање на филмови по 
30-те дена поминати на службен пат во исто место 
дневниците од точката 2 на оваа наредба во висо-
чина од 75°/о од износите на дневниците од точката 
2 на оваа наредба. 

9. Ако стопанската организација наместо днев-
ници со тарифниот правилник предвиди паушален 
надоместок за службените патувања што почесто 
се повторуваат во едно место или реон, таквиот на-
доместок се признава во височината и под усло-
вите определени со тарифниот правилник, но нај-
многу до 70% од износот на дневниците за бројот 
на деновите фактично поминати на службено па-
тување. 

10. Издатоците за дневници на персоналот на 
патувачките пошти им се признаваат на претпри-
јатијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони како материјални трошоци, и тоа: 

Динари 
1) на релациите од I ред — — — — 700 
2) на релациите од II ред — — — — 650 
3) на релациите од III ред — — — — 600 
4) на релациите од IV ред — — — — 550 
Распоредот на релациите во редови го врши 

Управниот одбор на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните. 

11. Издатоците за пау ша ли на монтерите на воз-
душни телеграфско-телефонски линии за теренска-
та работа во границите на нивните теренски единици 
во претпријатијата во состав на Заедницата на сто-
панските претпријатија на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони се признаваат на име днев-
ници во материјалните трошоци во височината 
утврдена со тарифниот правилник, а најмногу до 
износот од 3.000 динари месечно. 

12. Надоместоците што му се даваат на персо-
налот на железничките транспортни претпријатија 
за замени и непомагања се признаваат како дневни-
ци за службени патувања во височината определена 
со тарифниот правилник, а најмногу до 75°/о од из-
носите на дневниците од точката 2 на оваа наредба. 

13. Километражата што како надоместок за 
зголемувањето на трошоците при патувањето му се 
дава на возниот и локомотивскиот персонал запо-
слен во железничките транспортни претпријатија 
се признава до височината определена со тарифниот 
правилник, но најмногу до износот од 32 динари по 
час за машиноводачите и огнарите, а за другиот 
персонал — до 26 динари по час за сето време поми-

нато надвор од местото на престојот од тргнувањето 
до враќањето според редот на возењето, сметајќи го 
и времето потребно за приготвителната и завршната 
служба кај возот. 

14. Дневниците на укрцаниот персонал во ре-
чниот сообраќај што се пресметуваат според поми-
натиот број на километрите, остварениот број на 
виртуелните брутотонски километри, остварениот 
број на брутотонските километри (километража) или 
според избагеруваните количини на материјал, спо-
ред тонажата на извадените објекти или според 
други техничкотранспортни мерила се признаваат 
во износите и под условите определени во тариф-
ниот односно во посебен правилник на стопанската 
организација, а најмногу по едно укрцано лице 
распоредено на работно место: 

Дневно 
динари 

1) за кое се бара висока или виша стру-
чна спрема на службеник односно с л у ч и в 
спрема на висококвалификуван работник — 500 

2) за кое се бара средна стручна спрема 
на службеник односно стручна спрема на 
квалификуван работник — — — — — 400 

3) за кое се бара нижа стручна спрема на 
службеник односно спрема на приучен ра-
ботник — — — — — — — — — — ЗОО 

4) за кое не се бара стручна спрема — 200 
При пресметувањето на највисоките износи на 

дневниците кои според претходниот став сб при-
знаваат како материјални трошоци се земаат пред-
вид сите календарски денови во месецот или во 
друг пресметковен период во кои персоналот бил 
укрцан на брод или на друг пловен објект. 

15. Дневниците на персоналот укрцан на бро-
дови на мала крајбрежна пловидба, што сз пре-
сметуваат според бројот на преминати милји или 
според остварените брутотонски милји (милјарина) 
за време на вршењето на сообраќај меѓу лукпте на 
територијата на Југославија, им се признаваат па 
стопанските организации на поморскиот с^пб т-аќај 
како материјални трошоци во износите и под усло-
вите определени во тарифниот односно во посебен 
правилник на стопанската организација, а нај многу 
по едно укрцано лице распоредено на работно место: 

Дневно 
динари 

1) за кое се бара висока или виша стру-
чна спрема на службеник односно стручна 
спрема на висококвалификуван работник — ЗОО 

2) за кое се бара средна стручна спрема 
на службеник односно стручна спрема на 
квалификуван работник — — — — — 250 

3) за кое се бара нижа стручна спрема 
на службеник односно спрема на приучен 
работник — — — — — — — — — 200 

4) за кое не се бара стручна спрема — 120 

16. Дневниците на возачите и кондуктерите на 
моторни возила во претпријатијата што вршат ја-
вен патен сообраќај на определени меѓуградски 
(меѓумесни) линии според утврдениот ред на во-
зењето се признаваат како материјални трошоци во 
височината определена со тарифниот правилник, 
но најмногу по едно лице упатено на службено па-
тување, и тоа: 

Дневно 
динари 

1) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на висококвалифику-
ван работник — — — — — — — — 650 

2) распоредено на работно место за кое 
се бара стручна спрема на квалификуван или 
полуквалификуван работник — — — — 550 

Ако според редот на возењето персоналот од 
претходниот став мора редовно да ноќева надвор 
од местото на својот престој, а претпријатието му 
обезбедува преноќувалиште, покрај издатоците за 
дневници гпооел претходниот став, се признаваат 
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како дневници и издатоците за ноќевање. Овие из-
датоци не можат да се признаат по сметките под-
несени поединечно за секое патување, туку само 
врз основа на групна сметка што ја поднесува ме-
сечно угостителското претпријатие или лице ка ј 
кого е обезбедено преноќувалиште. 

Ако во случајот од претходниот став претпри-
јатието не обезбеди преноќувалиште, се признаваат 
издатоците за дневници пресметани според одред-
бите од точката 2 на оваа наредба. 

17. Како материјални трошоци на претпријати-
јата за снимање на филмови и на претпријатијата 
за техничка изработка и обработка на филмови се 
признаваат како дневници износите исплатени на 
странски учесници (артисти, продуценти и др.) во 
снимање на филмови и тоа во износите утврдени 
во договорот за учество во производството на фил-
мови во копродукција. 

18. Дневниците за службени патувања во стран-
ство се признаваат до височината определена со 
тарифниот правилник, а најмногу во височината на 
издатоците за купување на странски средства за 
плаќање за дневниците определени во валута на 
земјата во која се патува, и тоа: 

1) за лицата означени во оваа наредба во точ-
ката 3 став 1 под 1) и 2) — во височина на дневни-
ците на јавните службеници од II група; 

2) за лицата означени во споменатата точка 
став 1 под 3) и 4) — во височина на дневниците на 
јавните службеници од III група; 

3) за другите лица — во височина на дневни-
ците на јавните службеници од IV група. 

Ако лицето што патува службено поминало на 
службено патување во едно место во странство 
над 30 до 60 дена, дневницата од претходниот став 
се намалува за тоа време за 20%, а ако поминало 
над 60 дена, дневницата се намалува за 30% за вре-
мето над 60 дена. 

Дневниците за службени патувања во странство 
се намалуваат за 80% за времето поминато на брод 
односно за времето од тргнувањето на пат со авион 
до доаѓањето во местото до кое важи авионскиот 
билет, ако во цената на бродскиот односно авион-
скиот билет се засметани и трошоците за исхрана 
и ноќевање. 

Издатоците за дневници за службени патувања 
во странство се признаваат како материјални тро-
шоци на стопанската организација под следните 
услови: 

1) образложено решение за патување во стран-
ство да донесе управниот одбор на стопанската od-ч 
ганизација а да го потпишат претседателот на у-
правниот одбор и директорот на стопанската орга-
низација. 

Основна причина за патување во странство по-
стои само ако работата поради која се патува не 
може да се сврши по пат на средства за спогоду-
вање (со писмо, телепринтер, телефон, телеграф 
и ел.) или по пат на постојани претставници на сто-
панската организација, комората, здружението или 
на претставници на деловните здруженија на сто-
панските организации, како ниту по пат на југо-
словенските претставништва во странство; 

2) патувањето да се изврши на најекономичен 
начин, за најкратко време и со најмал број лица; 

3) стопанската организација пред извршеното 
патување да прибави согласност од соодветното 
стручно здружение односно комора, врз основа на 
смернипите што ги дава управниот одбор на соод-
ветната сојузна комора, ако патувањето во^стран-
ство се врши со цел за стручно усовршување. 

Книговодството на стопанската организација 
посебно ги искажува издатоците сторени за служ-
бени патувања во странство. 

Директорот на стопанската организација е дол-
жен во срок од еден месец по истекот на секое три-
месечје да му поднесе на работничкиот совет изве-ч 
штај за извршените п а т у в а а во странство. Извеч 
штајот треба да ги содржи следните податоци: кол-* 

ку патувања во странство имало во периодот за 
кој се поднесува извештајот, број на дневниците, 
каде и поради што се патувало, како се извршени 
задачите поради кои се патувало и колку изнесу-
ваат издатоците сторени за тие патувања, посебно 
за дневниците и посебно за другите трошоци. Е;'ен 
примерок од тој извештај му се доставува во исти-
от срок и на управниот орган на општинскиот на-
роден одбор надлежен за прашањата на трудот. 

19. По исклучок од одредбите на претходната 
точка, дел на дневница за службено патување БО 
странство кое трае до 8 часа се признава за летач-
киот персонал на стопанските организации на воз-
душниот сообраќај, и тоа сразмерно со времето по-
минато на патување во странство во однос на 24 
часа, сметајќи го како време поминато на пат Бре-
мето од последното полетнување во Југославија до 
првото слетнување во Југославија, (На пример, а.-.о 
на патувањето во странство се поминати 4 часа од 
последното п о л е т у в а њ е во тргнување до првото 
слегнување во враќање, делот од дневницата ќе 
изнесува: (4 X 100) : 24 = 400 : 24 = 16,67% од целата 
дневница). 

Дел од дневницата според претходниот став се 
признава во износот и во валутата на земјата во 
која се патува. 

20. Издатоците за трошоците за превоз на ли-
цата на службено патување се признаваат во ви-
сочината на фактично платените износи, а на ј -
многу: 

1) кога е користен воз односно брод како пре-
возно средство — износот на цената за возниот 
билет: 

а) I класа на брз или патнички воз односно 
I класа на брод — за лицата наведени во точката 
3 под 1) и 2) од оваа наредба; 

б) I класа на патнички или II класа на брз 
воз односно II класа на брод — за лицата наведени 
во точката 3 под 3) и 4) од оваа наредба. За овие 
лица може да се признае како материјален трошок 
износот на цената за билет на I класа брз воз или 
I класа на брод еко непрекинато патувале на да-
лечина поголема од 250 км и ако по доаѓањето во 
определено место непосредно треба да пристапат 
кон извршување на задачите кога е тоа изречно 
назначено во налогот за службено патување; 

в) II класа на брз или патнички воз односно 
II класа на брод — за другите работници и за уче-
ниците во стопанството; 

2) кога е користен превоз со автобус — во из-
носот на платениот билет за превоз; 

3) кога е користен превоз со авион — во изно-
сот на платениот билет за превоз. 

21. Издатоците за превоз со аутотакси во меѓу-
месниот сообраќај според пропишаната тарифа се 
признаваат, по исклучок, како материјални трошо-
ци само ако не постојат други средства на Јавниот 
сообраќај (автобус, железница, брод) на односната 
релација на патувањето. Ако за превоз на лица на 
односната релација на патувањето покрај авто-
такси постојат и други превозни средства, а пату-
вањето е извршено со аутотакси, издатоците за пре-
воз со издатоците за дневници сторени за време на 
патувањето со ©утотакси се признаваат во мате-
ријалните трошоци најмногу до височината колку 
би изнесувале издатоците за превоз и за дневници 
да било извршено патувањето со воз. брод или 
автобус. 

22. Издатоците за кола за спиење при превозот 
со железница, односно за бродски кревет при пре-
возот со брод се признаваат како материјални тро-
шоци само за лицата на работните места со рако-
водни .должности за кои ќе се предвиди тоа во та-
рифниот Правилник на стопанската организација. 

Како работни места со раководни должности 
според претходниот став, покрај раководните ра-
ботни места во смисла на точката 3 став 3 од оваа 
наредба, се сметаат и другите работни места со 
такви должности предвидени во тарифниот пра-
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вилник, во одредбите за дневниците и за превозни-
те трошоци, под услов лицата на раководни работни 
места и лицата на други такви работни места непо-
средно по доаѓањето во определено место да треба 
да пристапат кон извршување на задачите, и ако 
е тоа изречно назначено во налогот за службено 
патување. 

23. Издатоците за превоз во смисла на тон. 18, 
19 и 21 од оваа наредба се признаваат како матери-
јални трошоци под следните услови: 

1) ако е превозот извршен со железница или 
брод — со наведување во сметката на патните тро-
шоци за возниот билет на класата користена на 
железница односно брод; 

2) ако е превозот извршен со автобус или авион, 
или е користена кола за спиење или бродски кре-
вет — со прилагање на возниот билет и на билетот 
за кола за спиење односно за бродски кревет; 

3) ако е превозот извршен со аутотакси — со 
прилагање на сметката од претпријатието или од 
приватно лице што-го извршило превозот. 

24. Издатоците за трошоците за превоз во гра-
ниците на градска подрачје (со аутотакси, трамвај, 
автобус и ел.), сторени за време на службеното па-
тување несе признаваат во материјалните трошоци, 
fryicy влегуваат во личниот доход на работникот, 
ако му ги надоместува стопанската организација. 

Исто така не се признаваат во материјалните 
трошоци ниту издатоците на име трошоци за ре-
презентација за време на службеното патување во 
земјата, а ако стопанската организација му ги на-
доместува на работникот, тие влегуваат во него-
виот личен доход. 

25. Километражата што како надоместок за ли-
чен превоз им се дава на работниците на претпри-
јатијата во состав на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони што се упатени на службени пату-
вања во места што не се поврзани со редовни пре-
&озни средства, се смета како дневница и се при-
знава како материјален трошок на стопанската 
организација во износите определени со тарифните 
Правилници на претпријатијата, но најмногу 15 
динари за секој поминат километар, под услов от-
етој анието од местото на службување^ односно од 
последната станица до местото во кое се упатува 
работникот, да е подолго од 4 километра. 

ЈН. Највисоки износи на издатоците за преместу-
вања и селидби 

26. Издатоците за трошоците за селидба поради 
преместување на работникот: за превоз на поку-
ќнина, за превоз на работникот и на неговата ф а -
милија и за дневници за него односно за неговата 
фамилија се признаваат како материјални тро-
шоци под следните услови, и тоа: 

1) издатоците за превоз на покуќнина се при-
знаваат во фактичен износ на трошоците сторени 
за превоз од поранешното до новото место на рабо-
тата, врз основа на доказите што ги .поднесол ра-
ботникот. Ако превозот се врши со железница или 
со брод тие издатоци се признаваат само според 
тарифата за споровоз, освен издатоците за превоз 
на јЗагаж, кои се признаваат според тарифата за 
брзовоз; 

2) трошоците за пакување, распакување и пре-
воз до станицата односно до станот се признаваат 
според поднесените сметки за материјалите односно 
за услугите од лицата што ги извршиле. Сметките 
за услугите што ги извршиле приватни лица мо-
раат бидат заверени од органот на управата на 
надлежниот општински народен одбор, со означу-
вање дека цените им одговараат на цените на па-
зарот; 

3) издатоците за превоз на работникот и на 
неговата фамилија се признаваат најмногу до из-
носот на цената за возниот билет на она превозно 

средство кое според точката 20 од оваа наредба 
може да се признае за работник на службено па-
тување; 

4) издатоците за дневници исплатени на ра-
ботникот и на членовите на неговата фамилија 
за време на патувањето во местото на преселув 
њето, и тоа: за работникот — најмногу во износот 
.што според точката 3 од оваа наредба се признава 
за службено патување, а за членовите на него-
вата фамилија — најмногу до 350 динари дневно, 
под условите од точката 4 на оваа наредба. Како 
членови на фамилијата се сметаат: жената и де-
цата, а покрај тоа и таткото и мајката и другите 
лица, ако "ги издржува работникот. 

Во материјалните трошоци на стопанската ор-
ганизација се признаваат трошоците од претход-
ниот став и во случај кога работникот го извршил 
преселувањето на фамилијата дополнително, ако од 
оправдани причини, како што е недостиг на стан и 
слично, не можел да го изврши преселувањето прџ 
доаѓањето во новото место на работата. 
IV. Највисоки износи на надоместоците за*работа 

на терен (на теренските додатоци) 
27. Издатоците на име надоместоци за работа на 

терен (теренски додатоци) се признаваат според 
условите и критериумите поставени во тарифниот 
правилник на стопанската организација и во висо-
чината определена со та пиениот правилник, но 
најмногу до износите: 

Дневно 
динари 

1) за раководителите на теренски еди-
ници — — — — — — — — — — 660 

2) за лицата распоредени на работни ме-
ста за кои се бара стручна спрема на виср-
коквалификуван работник односно висока 
или виша стручна спрема на службеник — 500 

3) за лицата распоредени на работни ме-
ста за кои се бара стручна спрема на квали-
фикуван работник односно средна стручна 
спрема на службеник — — — — — — 340 

4) за лицата распоредени на работни 
места за кои се бара спрема на полуквали-
фикуван работник односно нижа стручна 
спрема на службеник и за учениците во сто-
панството — — — — — — — — — 120 

5) за неквалификуваните работници — 80 
Издатоците за теренски додатоци за неквали-

фикуваните работници се признаваат во материјал-
ните трошоци под услов стопанската организација 
да докаже со потврда од органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на трудот на чие подрачје се изведуваат работите, 
дека такви работници не можат да се прибават во 
местото на работилиштето и во поблиската околина. 

Највисоките износи на теренските додатоци од 
ставот 1 tea оваа точка се намалуваат за 10°/о ако 
е на теренот организирано сместување или исхрана, 
а за 20% ако на теренот се организирани и сместу-
вање и исхрана. 

Ако теренската работа се врши на беспатни, 
тешко пристапни или слабо населени терени, најви-
соките износи на теренските додатоците од ставот 
1 односно од ставот 3 на оваа точка можат да се 
зголемат до 25%. Кои терени се сметаат за беспа-
тни, тешко пристапни или слабо населени одлучува 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на трудот на чие подрачје 
се наоѓаат таквите терени. 

За првите 15 дена престој на работникот на 
едно работилиште во текот на траењето на работите 
на тоа работилиште како материјални трошоци се 
признаваат теренските додатоци во височина на 
дневниците од точката 3 на оваа наредба, наго-
лемени за 10%, под услов претпријатието да не ор-
ганизирало сместување и исхрана на работниците во 
своја режија односно работниците да не го кори-
стеле сместувањето и исхраната што ги организи-
рало друго претпријатие на тоа работилиште. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Од теренските додатоци од оваа точка се плаќа 
само придонесот за буџетите од личниот доход. 

28. Надоместоците на работниците за работа во 
состав на подвижни екипи на самостојни проектант-
ски организации што вршат претходни геодетски 
истражувања, снимања и премерувања на терени, 
трасирања и обележувања на железнички пруги, 
патишта, мелиорациони објекти и водени сообраќај-
ници и далекуводи, хидролошки мерења, како и 
што вршат геолошки и геофизички истражувачки 
работи и проектирања на објекти за шумска експло-
атација, се признаваат како теренски додатоци во 
материјалните трошоци во височината и под усло-
вите определени со тарифниот правилник, но нај--
многу до износите на дневниците од точката 3 на 
оваа наредба наголемени за 10°/о. 

Ако на работниците за време на вршењето на 
работите од претходниот став им е обезбедено сме-
стување или исхрана, височината на износите од 
претходниот став се намалува за 10%, а за 20% ако 
се обезбедени и сместување и исхрана. 

29. Теренскиот додаток на работниците им се 
признава под услов да се упатени на теренска -ра-
бота надвор од местото на своето живеалиште, ако 
теренската работа се врши едновремено и надвор 
од живеалиштето на нивната фамилија. 

30. Теренски додаток не се признава за работни-
ците кои од теренската работа секојдневно се вра-
ќаат во своето живеалиште или во живеалиштето на 
својата фамилија, ако тие живеалишта не се одда-
лечени од / работилиштето повеќе од 4 километра. 
Исто така теренски додаток не се признава ниту 
во случај ако работникот секојдневно се враќа од 
теренската работа во своето живеалиште или во 
живеалиштето на својата фамилија на оддалеченост 
поголема од 4 километра, ако заминувањето на ра-
бота и враќањето од работата мож:е да се врши во 
годно време со јавни сообраќајни средства или ако 
претпријатието организирало превоз. 

31. Упатувањето на работници на работа на 
* терен и нивното враќање од работата на терен се 

смета како службено патување. По доаѓањето на 
работниците на терен (работилиште) се признаваат 
издатоците на име теренски додаток според одред-
бите од оваа наредба. 

Теренскиот додаток се признава за секој ден 
поминат на терен, а за дните на неделен одмор, др-
жавни и народни празници — под услов работникот 
да бил на работа непосредно пред и непосредно по 
денот на неделниот одмор односно празникот, освен 
во случај на болување во смисла на ставот 4 од 
оваа точка. 

За работниците што од терен се упатуваат на 
службено патување не се признава теренски дода-
ток за времето додека се наоѓаат на службено пату-
вање, освен износот што отпаѓа за сместување ка 
теренот, ако за тоа време работниците го Плаќаат. 

Теренскиот додаток за време иа болувањето на 
работникот додека е на теренска работа се признава 
само ако е во прашање пократко болување до 7 
дена траење и под услов работникот за тоа време 
да бил на терен и да не бил сместен во болница, 
амбуланта или слична здравствена установа. Ако за 
тоа време на болувањето до 7 дена работникот бил 
сместен во болница, амбуланта или слична здрав-
ствена установа, како теренски додаток се признава 
износот за сместување на терен што е должен ран 
ботникот да го плати за тоа време. 

Не се признава теренски додаток за дните на 
отсуство на работникот од работа, без оглед дали е 
во прашање платено или неплатено отсуство или 
неоправдан изостанок. 

V. Највисоки износи на надоместоците поради од-
воен живот од фамилијата 

32. Издатоците за надоместок поради одвоен жин 
вот од фамилијата се признаваат во материјалните* 
трошоци во височината определена со тарифниот 
правилник; но најмногу за работниците распоредена 
на работни места! 

ф Месечно 
динари 

1) за кои се бара висока или виша стру-
чна спрема на службеник односно стручна 
спрема на висококвалификуван работник — 10.000 

2) за кои се бара средна стручна спрема 
на службеник односно стручна спрема на 
квалификуван работник — — — — — 7.000 

Од надоместоците од претходниот став се плаќа 
само придонесот за буџетите од личниот доход. 

За време на користењето на годишниот одмор 
на работниците се признаваат надоместоците во ви-
сочина од 50% од износите од ставот 1 на оваа точка* 

За работниците распоредени на работни места 
за кои се бара стручна спрема на полуквалифику-
ван работник и за неквалификуваните работници 
не се однесуваат одредбите од оваа точка. 

Надоместоците од ставот 1 на оваа точка се 
признаваат ако работникот во местото на з аложу-
вањето живее сам, а не може да добие стан за 
фамилијата ниту може секојдневно да заминува 
на работа во местото на запослувањето односно да 
се враќа од работата во местото на престо јувала 
штето на фамилијата поради негова оддалеченост. 

Околностите од претходниот ^стЅв се докажу-* 
ваат со потврда од станбениот орган дека работник 
кот поднесол молба за стан и дека стан не му е 
доделен. 

VI. Завршни одредби 
33. Ако е со Наредбата за издатоците извршени 

на лица во работен однос што се признаваат како 
материјални трошоци на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/58 и 25/58) или со 
Упатството за материјалните трошоци на стопан-? 
ските организации и за издатоците и расходите 
што се изедначуваат со тие трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/58) во поглед на признавањето 
на дневниците и трошоците за службени патувања 
определено поинаку одошто е определено со оваа 
наредба, ќе се применуваат одредбите од тие поп 
себни прописи. 

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

Бр. 12-14289/1 
27 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите! 
Никола Минчев, е. р. 

506. 
» 

Брз основа на тон. И и III од Одлуката за кан 
тегориите на обврзници што го плаќаат придонесот 
од личниот доход во паушални износи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 15/58), сојузниот Државен сен 
кретаријат за работите на финансиите, во соглан 
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен сон 
вет за трудот, а по претходно прибавеното мислења 
од Сојузниот завод за социјално осигурување, из-
дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МЕСЕЧНИТЕ ПАУШАЛНИ ИЗНОСИ НА ПРИн 
ДОНЕСОТ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ОПРЕДЕЛЕ-

НИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ 
1. Од личниот доход на адвокатските приправ-

ници кој не го преминува месечниот износ од 11.000 
динари се плаќаат месечни паушални износи, и тоаЅ 

Динари 
1) придонес за буџетите од личниот 

доход _ — — — _ — — — 1.000 
2) придонес за социјално осигурување 1.000 
3) придонес за станбена изградба — 500 
Ако месечниот личен доход на адвокатски при-* 

правник изнесува над 11.000 динари, придонесите' 
јод претходниот став се зголемуваат за секои ната-
мошни полни 500 динари, и тоа; 
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Динари 
1) придонесот за буџетите од личниот 

доход за — — — — — — 50 
2) придонесот за социјално осигурува-

ње за — — — — — — — — 50 
3) придонесот за станбена изградба за 30-

2. Од личниот доход на куќните помошнички 
кој во пари и натура не го преминува месечниот 
износ од 4.750 динари се.плаќаат месечни паушални 
износи, и тоа: 

Динари 
1) придонес за буџетите од личниот 

доход — — — — — — — — 250 
2) придонес за социјално осигурување 500 
Ако месечниот личен доход на куќна помошни-

чка изнесува над 4.750 динари, придонесите од прет-
ходниот став се зголемуваат за секои натамошни 
полни 500 динари, и тоа: 

- Динари 
1) придонесот за буџетите од личниот 

доход за — — — — — — — 50 
2) придонесот за социјално осигурува-

ње за — — — — — — — — 50 
со тоа придонесот за социјално осигурување да не 
може да биде поголем од 750 динари месечно. 

Придонесите од оваа точка се пресметуваат и 
се плаќаат и од личниот доход на лицата што 
сервисните за услуги во домаќинствата ги упатуваат 
»а работа во домаќинства да вршат работи на куќ-
ни ,помошнички. 

8. Од личниот доход на настојниците на згради 
што е пресметан според точката 11 став 1 под 1 од 
Упатството за пресметнувањв на тарифните ста-
вови и на договорените плати на работниците на 
стопанските и општествените организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 12/58) и од личниот до-
ход што во пари и натура изнесува 10.000 и повеќе 
од 10.000 динари месечно, како и од договорените 
Ничии доходи (плати) на настојниците на згради 
запослени со полно работно време, се плаќаат ме-
сечни паушални износи, и тоа: 

Динари 
1) придонес за буџетите од личниот 

доход — — — — — — — — 900 
2) придонес за социјално осигурување 2.500 
3) придонес за станбена изградба — 600 
Од личниот доход на настојници на згради пре-

сметан според точката 1 став 1 под 2 од упатството 
наведено во претходниот став, кој во пари и на-
тура изнесува 3.700 или повеќе од 3.700, а помалку 
Од 10.000 динари месечно, како и од договорениот 
личен доход (плата) на настојниците на згради за-
послени со половина работно време се плаќаат ме-
сечни паушални износи, и тоа: 

Динари 
1) придонес за буџетите од личниот 

доход — — — — — — — — 500 
2) придонес за социјално осигурување 800 
3) придонес за станбена изградба — ЗОО 

Од личниот доход на настојниците на згради 
пресметан според точката 11 став 1 по'Д 3 од упат-
ството наведено во ставот 1 на оваа точка, кој во 
пари и натура изнесува помалку од 3.700 динари 
месечно, како и од договорената плата на настој-
ниците на Изгради запослени со помалку од поло-
вина работно време, се плаќаат месечни паушални 
износи, и тоа: 

Динари 
1) придонес за буџетите од личниот 

доход — — — — — — — — ЗОО 
2) придонес за социјално осигурување 200 
3) придонес за станбена изградба — 200 
4. Ако придонесот од личниот доход на лицата 

од точ. 1 до 3 од оваа наредба треба да се уплати 
)а време пократко од еден месец, за секој кален-
дарски ден се плаќа: 

1) од личниот доход на адвокатските приправе 
ници — по 1/30 од износот на месечните придонеси 
од точката 1 на оваа наредба; 

2) од личниот доход на куќните помошнички —* 
по 1/30 од износот на месечните придонеси од точ«« 
ката 2 на оваа наредба; 

3) од личниот доход на настојниците на згради 
— по 1/30 од износот на месечните придонеси од 
точката 2 на оваа наредба. 

5. За лицата од точ. 1 и 2 на оваа наредба ра-
ботодавецот е должен да плати придонес за соци-
јално осигурување во ист износ кој на име овој 
придонес се одбива и се плаќа од личниот доход 
на работниците. 

в. Придонесот од точ. 1 до 3 на оваа наредба е 
должен да го пресметува и да го уплатува испла-
тителот на личниот доход. 

По исклучок, куќните помошнички — југосло-
венски државјани и куќните помошнички — стран-
ски државјани' што се запослени ка ј претставници 
или службеници на дипломатски или конзуларни 
претставништва, или ка ј мисии на меѓународни ор-
ганизации, или ка ј претставништва што на тери-
торијата на Југославија уживаат имунитет (член 
31 став 2 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците), се должни самите, 
да го пресметуваат и да го уплатуваат придонесот 
од личниот доход според одредбите од оваа наред-
ба ако од нивниот личен доход се плаќаат овие 
придонеси, со оглед на одредбите од членот 35 на 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците и прописите за социјалното 
Осигурување. % 

7. Придонесот за буџетите од 'личниот доход и 
придонесот за станбена изградба според одредбите 
од оваа наредба се плаќаат во општината во која 
е остварен личниот доход. 

Лицата што според одредбите од точката 6 став 
2 на оваа наредба се должни самите да го пресме-
туваат и да го уплатуваат придонесот за буџетите 
од личниот доход, го уплатуваат пресметаниот из-
нос на придонесот во општината на чие подрачје 
се наоѓа нивното живеалиште. 

Уплатата се врши на соодветната сметка кај 
банката во срок од 7 дена по исплатата односно по 
приемот на личниот доход. 

8. Придонесот за социјално осигурување пре-
сметан според одредбите од оваа наредба се упла-
тува на сметката на околискиот (градскиот) завод 
за социјално осигурување на чие подрачје се наоѓа 
седалиштето на исплатителот на личниот доход. 

9. Придонесите од личниот доход според одред-
бите од точ. 1—3 на оваа наредба ќе се пресмету-
ваат и ќе се плаќаат од 1 мај 1958 година. Од тој 
ден нема да се применуваат: Решението за плаќање 
на придонесот за социјално осигурување на адво-
катските приправници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 17/54), Одлуката за установување паушален 
придонес за социјално осигурување на куќните по-
мошнички („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56) и 
Одлуката за установување паушален придонес за 
социјално осигурување на куќните настојници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/56). 

10. Од 1 јануари 1958 година до 30 јуни 1958 го-
дина за лицата од точ. 1—3 на оваа наредба ќе се 
пресметаат и ќе се уплатуваат само придонесот за 
социјално осигурување и придонесот за станбена 
изградба според прописите што важеле во 1957 го-
дина. 

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објпвз^вањето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Бр. 12-13623/1 
21 јуни 1958 година 

Белград 
Добавен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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507. 
Брз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување на сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите да може да врши поединеч-
ни измени на височината на регресот во селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, во согласност со Секретаријатот на 
'Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕ-
СТОКОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА 
ВЕШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИ-
ТА НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛ-

СКОТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за измени и дополненија на 

Одлуката за надоместокот (регресот) при купува-
њето на вештачки ѓубриња и средства за заштита 
на растенијата за потребите на селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58) во точката 1 
во изменетата 'одредба под 3 од точката И по тек-
стот под е) се додава нов текст под ж), з) и ѕ), кој 
гласи: 

,,ж) амониум нитрат (амонијачна ша-
литра) NHi NOs со 33% азот — — 25.000 

з) калциум нитрат (варна шалитра) 
Са (NOs)2 со 15,5% азот — -т- — 10.000 

ѕ) амон сулфат (NH*)a SOi со 20% азот 12.500." 
2. Во точката 3 во изменетата одредба под 2 од 

точката V во уводниот текст по зборот: „растени-
јата" се брише дветочката и се додаваат зборовите: 
„од увоз:". 

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

Бр. 07-13510/1 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

508. 
Врз основа на точката I од Одлуката за овла-

стување на сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите да може да врши поединеч-
ни измени на височината на регресот во селското 
стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите, во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА 
ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
1- Во Одлуката за давање регрес при прода-

жбата на индустриски производи за потребите на 
морското и езерското рибарство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 3/58) во точката Т под 4 во вториот ред 
озгора наместо бројот: „20/9" се става број: „50/9". 

2. Во истата точка во одредбата под 7 во пр-
виот ред озгора по зборот: „памучен" се додаваат 
зборовите: „и каделен", а наместо бројот: „24/9" се 
става број: „20/24". 

3. Во истата точка во одредбата под И по збо-
рот: „јажиња" се додаваат зборовите: „и челични 
јажиња оплетени (кавомисто)"в 

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

Бр. 07-13511/1 
20 јуни 1958 година 

Белград 

509. 
Врз основа на членот 24 став 3, во врска со 

членот 3 став 1 точка 5 од Уредбата за заемите за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
во спогодба со сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НА-

БАВКА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 
1. Во Наредбата за давање заеми без конкурс за 

набавка на определена опрема („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/57, 41/57, 52/57 и 14/58) во точката 6 
се додава нов став, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на претходниот став, 
ка ј заемите за автоматски ткаачки развои износот 
на бараниот заем не може да биде поголем од 60 
милиони динари." 

2. Во Списокот на производите на машиноград-* 
бата со сериска изработка кои можат да се прода« 
ваат на среднорочни кредити во смисла на Нареди 
бата за давање заеми без конкурс ча набавка на 
определена опрема, кој е составен де„: од Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема, се вршат следните измени и 
дополненија: 

1) во групата производи „ПТ Текстилни маши--
ни" наместо досегашниот текст на редните броеви 
1 и 10 се става нов текст, така што тие одредби да 
гласат: > 

„1) вук-гребена 
10) ткаачки разбои — — — — — 5%"f 
2) во групата производи „ХИ Сообраќајни во-

зила" наместо досегашниот текст на редниот број 4 
се става нов текст, така што таа одредба да гласи: 

„4) автобуски каросерии". 
3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 07-11119/2 

17 јуни 1958 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

510. 
Врз основа на точката 14 под г) од Одлуката за 

финансирањето и работењето на здравствените 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/53 и 
24/57), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите, во спогодба со Државниот секрета-
ријат за надворешни работи и со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА ПЛАКАЊЕ НА ТРОШОЦИТЕ 

ЗА ЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ 

1. Трошоците за лекување на странски држав-
јани, кога тие паѓаат на нивни товар а од нив не 
можеле да се наплатат, здравствената установа ќе 
ги наплати од сојузниот буџет според одредбите од 
ова® наредба 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 
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2. Во случајот од претходната точка здравстве-
ната установа му поднесува барање за наплата на 
трошоците за лекување ка советот за народно здра-
вке на онаа народна република ка чија територија 
се наоѓа нејзиното сед ал иште. 

Кон барањето за наплата здравствената у станов а 
е должна да поднесе и пресметка на трошоците за 
лекување, со извештај што е преземено со цел за 
наплата на трошоците и поради што наплатата не 
можела да се изврши, 

3. Пресметката на трошоците за лекуваше треба 
да ги содржи следните податоци: 

1) назив на здравствената установа во која е 
и?Г5ршено лекувањето на странски државјанин' 

2) име и презиме, година на раѓањето, занимање, 
државјанство и место на живеењето на странски 
државјанин; 

3) број на матичната книга, дијагноза на бо-
леста, означување на времето во кое е вршено ле-
кувањето, вкупен број на болесничките денови, цена 
нп одделен болеснички ден и вкупен износ на тро-
шоците на лекувањето — ако е вршено болничко 
лекување; 

4) број на болесничкиот протокол (картон), ди-
јагноза на болеста, означување на времето во кое 
е укажана здравствената услуга, вид и цена на ука-
жаната здравствена услуга и вкупен износ на тро-
шоците на здравствените услуги — ако е вршено 
амбулантно лекување. 

4. Републичките совети за народно здравје ги 
исплатуваат трошоците за лекување од средствата 
што за таа цел им се доделени од сојузниот буџет. 

5. Републичките совети за народно здравје се 
должни да водат евиденција за извршените испла-
ти, со следните податоци: број на странски држав-
јани за кои се платени трошоци за лекување, износ 
на платените трошоци, чиј државјанин е лицето за 
кое се платени трошоци за лекување, како и назна-
чување видот на сведувањето според следните ка-
тегории: заразни болести, душевни болести, итни 
помошти и други оболувања. 

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

Бр. 7033/3 
25 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

511. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени на јагле-
нот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, во согласност со Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИ,ИТЕ НА ЈАГЛЕН 
ШТО МОЖАТ ДА ГИ ФОРМИРААТ СЛОБОДНО 

ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од 
Одлуката за определување на највисоките прода-
жни цени на јагленот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58), следните рудници на јаглен можат да ги 
формираа: слободно продажните цени на јагленот: 

Рудникот на камен јаглен: Сенов је 
Рудниците на мрк јаглен: Голубовец 

Терапијски јагленокопи 
Печовник 
Првенка—Љутомер 

Р у д н и ц и т е на л и г н и т : Глобоко 
Коњшќински јаглено-
к о п ! — Коњшќина 
("'тгнит и мрк јаглен) 
Нова Градишка 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист f.u 

Бр. 3942/1 
21 јуни 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

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

512. 
Врз основа на Одлуката за спроведување ана-, 

литичка проценка на работните места во стопан-: 
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/56), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНАЛИЗА И СТЕПЕНУВАЊЕ 
ВО ПОСТАПКАТА ЗА ПРОЦЕНКА НА РАБОТ-
НИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

1. Стопанските организации во областа на соо-
браќајот се должни да извршат анализа и степену-
вање во постапката за проценка на работните места 
според Системот на аналитичка проценка на работ-
ните места во областа на сообраќајот, кој е отпеча-
тен во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ" и е 
составен дел од оваа наредба. 

2. Пропишаниот Систем на аналитичка проценка 
на работните места во областа на сообраќајот сто-
панските организации не можат да го преправаат 
ниту да го менуваат. 

3. Анализата на работните места стопанските 
организации ќе ја извршат служејќи се со анали-
тичкиот упитник содржан во пропишаниот систем 
и врз основа на документацијата за пописот м опи-
сот на работните места. 

Степенувањето на работните места стопанските 
организации ќе го извршат врз основа на подато-
ците од анализата на работните места и од дефини-
циите на барањата и степените според пропишаниот 
систем. 

4. Анализата и степенување™ на работните ме-
ста во стопанските организации ќе го извршат коми-
сиите што го вршеле пописот и описот рта работните 
места. 

5. Генералната дирекција на Југословенските 
железници и Генералната дирекција на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони ќе ја коор-
динираат работата на стопанските организации од 
својата гранка врз анализата и стегнувањето, со 
цел за постигање реални резултати на проценката 
и правилни односи меѓу стопанските организации. 

За другите гранки на сообраќајот работата на 
анализа и степенување ќе ја координираат надлеж-
ните стручни здруженија на стопанските организа-
ции од соодветни стопански дејности, 

6. Сојузната сообраќајна комора ќе ја коорди-
нира работата на генералните дирекции од точката 
5 став 1 на оваа наредба и работата на стручните 
здруженија од точката 5 став 2 на оваа наредба 
на извршување анализа и степенување на работ-
ните места во сообраќајот. 

7. За проценување на работните места надвор од 
основната дејност стопанските организации во об-
ласта на сообраќајот ќе го применат системот на 
аналитичка проценка од соодветна стопанска деј-
ност. 

8. За стопанските организации што вршат лучко-
ппистанишни тоанспортни услуги упатствата за на-
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ч^пот на примена на системот на аналитичка про-
ценка на работните места ка ј лучко-пристанишните 
транспортни работи ќе се дадат со каталогот што ќе 
го издаде Здружението на југословенските луки во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот. 

9. Анализата и степенувањето на работните ме-
ста во смисла на оваа наредба стопанските органи-
зации во областа на сообраќајот се должни да ги 
извршат до 30 септември 1958 година. 

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

Бр. 06-1735 
21 јуни 1958 година 

Белград 
Го заступана 

Секретарот за трудот 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

513. 
Врз основа на членот 227 од Законот за работни-

те односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) и 
Одлуката за овластувањето за донесување прописи 
според членот 227 од Законот за работните односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за трудот, во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЈМАЛИТЕ ИЗНОСИ НА НАДОМЕСТОЦИ-
ТЕ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВА-
ЊА, ЗА РАБОТА НА ТЕРЕН И ЗА ОДВОЕН ЖИ-
ВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА НА РАБОТНИЦИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Општа одредба 

1. Надоместоците на трошоците за службени 
патувања, за селидби во случај на преместување, 
за работа на терен и за одвоен живот од фамили-
јата, што за работниците на стопанските организа-
ции се утврдуваат во тарифниот правилник, не мо-
жат да изнесуваат помалку од износите предвидени 
со оваа наредба. 

11. Најмали износи на дневниците за службени 
патувања 

2. Дневниците за службени патувања изнесу-
ваат за работниците распоредени: 

Најмалку 
динари 
дневно 

1) на раководни работни места, на ра-
ботни места за кои се бара висока или 
виша стручна спрема на службеник 
и виеококвалифику ван работник — 1.000 

2) на работни места за кои се бара сред-
на стручна спрема на службеник и 
квалификуван работник — — — 900 

3) на другите работни места — — — 700 
Како раководни работни места се сметаат ра-

ботните места што како такви се определени во пра-
вилата односно во правилникот за работните одно-
си на стопанската организација. 

3. На цела дневница работникот има право за 
секои 24 часа поминати на службено патување, ка -
ко и за остатокот на времето над 12 часа, а исто 
така и кога службеното патување трае повеќе од 12 
а помалку од 24 часа. На половина дневница работ-
никот има право кога службеното патување трае 
над 8 до 12 часа, како и за остатокот на времето во 
исто траење. За службено патување што трае до 8 
часа работникот нема право на дневница. По исклу-. 

чок, работникот има право на половина дневница и 
за остатокот на времето поголем од 6 часа кога е 
тој остаток во целина или делумноно поминат на 
пат ноќе. Како патување ноќе се подразбира пату-
вањето меѓу 22 и 5' часот. 

4. Кога работникот за време на службеното па-
тување по една иста работа се враќа во местото на 
работата пред завршетокот на работата поради која 
патувал, бројот на дневниците на кои има право 
се утврдува на тој начин што вкупниот број на ча-
совите поминати на пат по таа работа се дели со 
24 часови. 

5. Работникот упатен на службено патување во 
местото на својот постојан престој односно во ме-
стото на престојот на својата потесна фамилија, за 
времето што ќе го помине на патување има право 
на дневници најмалку во износот утврден според 
точката 2 на оваа наредба, а за времето додека 
престојува во тоа место има право најмалку на 50% 
од тие дневници, без оглед дали прима надоместок 
за одвоен живот од фамилијата. 

6. За службени патувања во исто место работ-
никот има право на дневници од точ. 2 на оваа 
наредба најмногу за 30 дена, а за натамошните 30 
дена поминати во исто место — во височината од 
50% од тие дневници. За службени патувања над 
60 дена поминати во исто место работникот место 
дневници има право на надоместок за работа на те-
рен кој не може да биде помал од износите предви-
дени во точката 17 од оваа наредба. 

Како едно место во смисла на одредбите од 
претходниот став се подразбира подрачјето на една 
општина односно подрачјето на град поделен на оп-
штини. По исклучок како едно место на подрачје на 
иста општина се подразбира и местото во кое е за-
почната работата поради која е работникот упатен 
на службено патување, заедно со сите соседни на-
селби (места) што од тоа место не се оддалечени по-
веќе од 4 километра. 

7. Ако стопанската организација наместо днев-
ници со тарифниот правилник предвиди паушален 
надоместок за службени патувања во едно исто ме-
сто или реон затоа што почесто се повторуваат, ме-
сечниот надоместок не може во тој случај да изне-
сува помалку од 30% од износот на дневниците од 
точката 2 на оваа наредба за бројот на деновите 
фактично поминати на службено патување. 

8. Дневниците на персоналот на патувачките по-
шти во претпријатијата во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони изнесуваат: 

Најмалку 
динари 
дневно 

1) на релациите од I ред 600 
2) на релациите од И ред 550 
3) на релациите од III ред 500 
4) на релациите од IV ред 400 

Распоредот на релациите во редови го врши 
Управниот одбор на Генералната дирекција на по-
штите, телеграфите и телефоните. 

9. Километражата што му се дава како надо-
месток за зголемување на трошоците при патува-
њето на возниот и локомотивскиот персонал запо-
слен во железничките транспортни претпријатија 
не може да биде помала од 25 динари по час за ма-
шиноводачите и огнарите, а за другиот персонал — 
од 20 динари по час за сето време поминато надвор 
од местото на престојот од тргнувањето до враќа-
њето според редот на возењето, со приготвителна 
и завршна служба ка ј возот. 

10. Надоместокот што му се дава на персоналот 
на железничките транспортни претпријатија за за-
мени и непомагања изнесува најмалку 65% од изно-
сот на дневниците за службени патувања од точка-
та 2 на оваа наредба. 

11. Паушалниот надоместок на трошоците за 
монтерите на воздушни телеграфско-телефонски 
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линии во претпријатијата во состав на Зедпмцата 
на стопанските претпријатија на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони за одржување Бодо-
вите на подрачјето на нивните теренски единици 
изнесува најмалку 1.000 динари месечно. 

12. Дневниците за службени патувања на воза-
чите и кондукт ерите на моторни возила во прет-
пријатијата што вршат јавен патен сообраќај на 
определени меѓуградски (меѓумесни) линии според 
утврдениот ред на возењето изнесуваат: 

Најмалку 
динари 
ДНС РЛ го 

Ако се распоредени: 
1) на работни места за кои се бора 

стручна спрема на виеококвалифи-
куван работник — — — — — 5Г:0 

2) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван или 
полуквалификуЕан работник — — 450 

Ако според редот на возењето персоналот од 
претходниот став мора да преноќи надвор од местото 
на својот престој, трошоците за ноќевање во тој слу-
чај не ги поднесува работникот туку претприја-
тието. 

Ако во случајот од претходниот став претпри-
јатието не обезбеди ноќевалиште, работникот има 
право на дневница најмалку до износот од точката 
2 на оваа наредба 

13. На надоместок на трошоците за личен превоз 
на службено патување работниците имаат право во 
височина на цената за возниот билет според од-
редбите од тарифниот правилник на стопанската 
организација, но не под износот според најниската 
пропишана тарифа за односното превозно средство. 

14. Километражата што како надоместок за ли-
чен превоз им се дава на работниците на претпри-
јатијата во состав на Заедницата на стопанските ор-
ганизации на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони кои се упатени на службени патувања во 
местата што не се поврзани со редовни превозни 
средства не може да биде помала од 12 динари за 
секој поминат километар, под услов отетојаачието од 
местото на службување^ односно од последната 
станица до местото во кое се упатува работникот да 
е подолго од 4 километра. 

15. Најмалите износи на дневниците за службе-
ни патувања во странство определени во валута на 
земјата во коза се патува изнесуваат: 

1) за работниците означени во оваа наредба во 
точката 2 став 1 под 1 — во височина на дневни-
цата за јавните службеници од II група, намалена 
за 20%; 

2) за работниците означени во точката 2 став 1 
под 2 — во височина на дневницата за јавните слу-
жбеници од ITI група, .намалена за 20%; 

3) за другите работници — во височина на днев-
ни дата за јавните службеници од IV група, нама-
лена за 20%. 

Ако работникот што патува службено на слу-
жбено патување во едно место во странство поми-
нал над 30 до 60 дена, дневниците од претходниот 
став се намалуваат за тоа време за 20%, а ако по-
минал повеќе од 60 дена, дневниците се намалуваат 
за 30% за времето над 60 дена. 

Најмалите износи на дневниците за службени 
патувања во странство предвидени во ставот 1 од 
оваа точка се намалуваат за 90% за времето поми-
нато на брод односно за времето од тргнувањето на 
пат со авион до пристигањето во местото до кое ва-
жи авионскиот билет, ако во цената на бродскиот 
односно авионскиот билет се засметаш! и трошоците 
за исхрана и ноќевање. 

П1. Надоместок за селидбени трошоци 
16. Работникот има право на трошоци за селидба 

поради преместување, и тоа: 
1) за превозот на покуќнина — на фактичен 

износ на трошоците сторени за превоз од поране-

шното до новото место на работата, врз основа ра 
поднесените докази. Ако превозот се врши со же-
лезница или брод, тие издатоци му се признаваат 
само според тарифата за споровоз, освен издатоците 
за превоз на багаж, кои се признаваат според тарич 
фата за брзовоз; 

2) за трошоците за пакување, распакувана и 
превоз до станицата односно до станот — на изда-* 
ток според поднесените сметки за материјалите одн 
носно за услугите од лицата што ги извршиле; 

3) за личен превоз и за превоз на членовите на: 
својата фамилија — во височина на цената за во-« 
зниот билет, според одредбите од тарифниот правила 
ник на стопанската организација, но не под износот 
според најниската пропишана тарифа за односното 
превозно средство; 

4) за дневниците за себеси и за членовите на 
својата фамилија за времето на патувањето во ме-
стото на преселувањето, и тоа: за себеси најмалку 
според точката 2 од оваа наредба, а за членовите 
на својата фамилија — најмалку во износи од 250 
динари дневно. Како членови на фамилијата се 
сметаат: жената и децата како и таткото и мајката 
и дртти лица ако ги издржува работникот. 

На трошоците од претходниот став работникот 
има право и во случај кога преселувањето на ф а -
милијата го извршил дополнително, ако од оправ-
дани причини, како што е недостигот на стан и 
слично, не можел да го изврши преселувањето при 
доаѓањето во новото место на работата. 

IV. Најмали износи на надоместоците за работа на 
терен 

17. Надоместокот за работа на терен (во натан 
мошниот текст: теренски додатоци) на кој работни* 
ците имаат право зависно од условите и критериум 
мите поставени во тарифниот правилник на стопан* 
ската организација, изнесува: 

Најмалку; 
динари 
дневно 

За работниците распоредени: 
1) на работни места за кои се бара 

стручна спрема на висок »квалифи-
куван работник односно висока или 
виша стручна спрема на службеник 200 

2) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван ра-
ботник односно средна стручна спре-
ма на службеник — — — — -»- 120 

3) на работни места за кои се бара 
стручна спрема на полуквалифику-
ван работник односно нижа стручна 
спрема на службеник — — — 60 

Најмалите износи на теренските додатоци од 
ставот 1 се намалуваат за 10% ако е на терен орга-ч 
низирано сместување или исхрана, а за 20% — ак<Ј 
на терен се организирани исхрана и сместување. 

Ако теренската работа се врши на беспатни. те* 
шко пристапни или слабо населени терени, најмали* 
те износи на теренските додатоци од ставот 1 
зголемуваат за 25%. Кои терени се сметаат за бе* 
слатки, тешко пристапни или слабо населени одлу* 
чува органот на управата на општинскиот народе^ 
одбор надлежен за работите на трудот и на работа 
ните одиноси. 

Износите на теренските додатоци од оваа точка! 
го содржат во себеси придонесот за буџетите од лич* 
имот доход на работниците. 

18. За првите 15 дена престој на едно работи ли* 
ште во текот на траењето на работите на тоа рабо* 
тилиште работникот има право на теренски додаток 
во височина на дневниците од точката 2 на оваа на* 
редба наго лем ени за 10% под услов стопанската ор* 
Јонизација да не организирана на работилиштетО 
сместување и исхрана на работниците во своја ре-
жија, односно работниците да не го користеле сме-
стувањето и исхраната што ги организирала друга 
стопанска организација на тоа работилиште. 
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Надоместоците на работниците за работа во 
состав на подвижни екипи на самостојните проек-
тантот организации што вршат претходни геодет-
ски истражувања, снимања и премерувања на тере-
ни, трасирања и обележувања на железнички пруги, 
патишта, мелиорациони објекти и водни сообраќај-
ници и далекувод^ хидролошки мерења, геолошки 
истражувачки работи и про-ектирања на објекти за 
шу>,г>ка експлоатација, не можат да бидат помали 
од износите на дневниците за службени патувања 
од точката 2 на оваа наредба. 

Ако стопанската организација за времето на вр-
шењето на работите од претходниот став им обезбе-
дила на работниците сместување или исхрана, изно-
сите на дневниците од точката 2 на оваа наредба 
се намалуваат за 10°/о, а ако им обезбедила на работ-
ниците сместување и исхрана — за 20%. 

20. На теренски додаток работниците имаат пра-
во под услов да се упатени на теренска оабота над-
вор од местото на своето постојано запослување. 

Како место на постојано запомнување на работ-
ниците се подразбира седалиштето на сто-
панската организација или седалиштето на реги-
стрираната погонска или деловна единица во кое е 
неговото постојано работно место. 

21. На теренски додаток немаат право работни-
ците што од теренската работа секојдневно се вра-
ќаат во местото на постојаното занос лу вање, ако тоа 
место не е отчалечено од работилиштето повеќе од 4 
километра. Исто така на теренски додаток немаат 
право работниците ни во случај ако секојдневно се 
враќаат од теренската работа на оддалеченост пого-
лема од 4 километра, ако тргнувањето на работа и 
враќањето од работа може да се врши во годно вре-
ме со јавни сообраќајни средства или ако стопанска-
та организација организирала превоз, во кој случај 
на работниците мораат да им се надоместат трошо-
ците за превоз над износот од 600 динари месечно. 

22. На теренски додаток работниците имаат пра-
во од денот на доаѓањето-на терен. 

За упатување на работа на терен и за враќање 
од работа на терен работниците имаат право на на-
доместок на трошоците (дневници и превоз) за слу-
жбени патувања. 

На теренски додаток работниците имаат право 
за секој ден поминат на терен, а за дните на неде-
лен одмор и на државни и народни празници ако би-
ле на работа непосредно пред и непосредно по де-
нот на неделниот одмор односно празникот, освен 
ако биле на болување во смисла на ставот 5 од оваа 
точка. 

Работниците што од терен се упатуваат на слу-
жбено патување, за време додека се наоѓаат на слу-
жбено патување немаат право на теренски додаток, 
освен износот што отпаѓа за сместување на терен, 
ако го плаќаат за тоа време. 

На теренски додаток работниците имаат право 
за време на болувањето на теренска работа само ако 
е во прашање пократко болување до 7 дена траење 
и ако за тоа време биле на терен и не биле сме-
стени во болница, амбуланта или слична здравстве-
на установа. Ако работниците за време на болува-
њето до 7 дена биле сместени во болница, амбуланта 
или слична здравствена установа, имаат право на 
износот кој отпаѓа за сместување на терен, ако го 
плаќаат за тоа време. 

Работниците немаат право на теренски додаток 
за дните на отсуствување од работа, без оглед дали 
е во прашање платено или неплатено отсуство или 
неоправдан изостанок. 

V. Најмали износи на надоместоците за одвоен жи-
вот од фамилијата 

23. Надоместокот за одвоен живот на работни-
кот од фамилијата изнесува: 

Најмалку; 
динари 
месечно 

За работниците распоредени: 
1) на работни места за кои се бара 

висока или виша стручна спрема на 
службеник односно стручна спрема 
на високвалификува« работник — 5.ООО 

2) на работни места за кои се бара 
средна стручна спрема на службеник 
односно стручна спрема на квалифи-
куван работник — — — — — — 4.000 

Најмалите износи на надоместокот од претход-
ниот став се намалуваат за 50% за време на кори-
стењето на годишниот одмор на работникот. 

На работниците распоре дени на работни места 
за кои се бара стручна спрема на полуквалифику-
ван работник и на неквалификуваните работници не 
се однесуваат одредбите од оваа точка. 

На надоместок за одвоен живот од фамилијата 
има право работникот, ако во местото на заложува-
њето живее сам, а не може да добие стан за фами-
лијата ниту може секо!дневно да заминува на рабо-
та во местото на запослувањето односно да се вра-
ќа од работата во местото на престој ува лиштето на 
фамилијата поради неговата оддалеченост. 

Правото на надоместок според претходниот став 
работникот го докажува со потврда од станбениот 
орган дека поднесел молба за стан и дека таков не 
му е доделен. 

Износите на надоместоците од оваа точка го со-
држат во себеси придонесот за буџетите од личниот 
Доход. 

VI. Завршна одредба 
24 Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на по-
четокот за применување на Заклонот за работните 
односи. 

Бр. 06-1533/1 
27 јуни 1958 година 

Белград 
Го заступава 

Секретарот за трудот 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

514. 
Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), во врска со членот 1 став 2 од Правил-
никот за категорисање на работните места („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/58), Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот донесува 

Р Е Ш Е В И F 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЗАЕДНИ-
ЦАТА НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕ-

ЛЕФОНИ 
1. Заради утврдување на највисокиот осигуре-

н и н е разред до кој осигуреникот може да биде 
распореден при определувањето на пензијата, ка-
тегоријата на работното место во смисла на членот 
64 од Законот за пензиското осигурување за осигу-
рениците запослени во стопанските претпријатија 
на Заедницата на стопанските претпријатија на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони се 
утврдува според одредбите од ова решение, па за 
работните места наведени во ова решение се земаат 
следните категории: 
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I — Категорија на работните места за кои се бара 
висока стручна спрема 

1) во управа на претпријатие 
директор на претпријатие 
помошник директор на претпријатие 
началник на одделение 
инспектор на претпријатие 
шеф на отсек 
шеф на биро во ранг на отсек 
референт за тт-уреди 
референт за тт-линии 
референт за ра^дпотелефон ски и рад поте ле-

графски уреди 
референт за мерење на тт-водови 
референт за инвестиции на тт-уреди 
референт за инвестиции на тт-линии 
референт за машинска механизација 
референт за градежни работи 
проектант-инженер 
референт за технички норми и нормативг 
правен референт 
референт за плати и работни односи 
референт за поштенска експлоатација 
референт за тт-експлоатација 
референт за птт-норми и нормативи 
референт за економски анализи и стопански 

прописи 
референт за финансиски план 
референт за инвестициони програми 
билансист 

2) во поштите, телеграфите и телефоните 
управник на пошта, телеграф и телефон вон 

редот 
управник на околиска пошта од групата А 
управник на сообраќајна пошта од групата А 
управник на телеграф и телефон од група-

та А 
правен референт 

Ѕ) во ттт-секции -
шеф на ттт-секција вон редот 
шеф на ттт-секција од I ред 
шеф на градска ттт-секција од I ред 
ш е ф на телеграфско-техничка секција 
шеф на ттт-секција од It ред 
шеф на градска ттт-секција од И ред 
главен референт за меѓумесни тт-линии и 

линиски уреди во ттт-секции сд I ред 
главен референт за месни мрежи во ттт-сек-

ции од I ред 
главен референт за тт-уреди во ттт-секции 

од I ред 
главен реферат за тт-мрежи во градски 

ттт-секции од I ред 
главен референт за тт-уреди во градски ттт-

секции од I ред 
главен референт за жична телеграфија во 

телеграфско-техничка секција 
главен референт за безжична телеграфија во 

телеграфско-техничка секција 
референт за меѓумесни воздушни тт-линии 

во ттт-секции од I ред 

референт за међумесни кабелски тт-линии во 
ттт-секции од I ред 

референт за високофреквентни телефонски 
уреди и појачувачи во ттт-линии од I ред 

референт за телефонски уреди во ттт-секции 
од I ред 

референт за телеграфски уреди во ттт-секции 
од I ред 

референт за воздушни тт-линии во градски 
ттт-секции од I ред 

референт за кабелски тт-линии во градски 
ттт-секции од I ред 

референт за АТЦ-уреди во градски ттт-сек-
ции од I ред 

референт за жични телеграфски уреди во 
телеграфско-техничка секција 

референт за безжични телеграфски уреди во 
телеграфско-техничка секција 

правен референт 
4) во птт-работилници и аутоработилница 

машински инженер во птт-работилници од I 
ред и во аутоработилница 

И — Категорија на работните места 
а) за кои се бара виша стручна спрема 

1) во управа на претпријатие 
шеф на отсек на општа администрација 
шеф на депо на марки од групата А 
шеф на депо на марки од групата Б 
референт за поштенска служба 
референт за сообраќајна служба 
референт за телефонска служба 
референт за телеграфска служба 
референт за внатрешна и меѓународна радио 

служба 
референт за сообраќајни средства 
диспечер на тт-сообраќајот 
референт за градежни инвестиции 
референт за одржување на птт-згради 
проектант-техничар 
референт-техничар 
сметковен контролор 
референт за план на птт-услуги 
референт за план на инвестициите 
референт за кредитно и готовинско работење 
референт за основни средства 
референт за финансиско книговодство 
референт за материјално книговодство 
референт за статистика 
референт за социјално осигурување 
контер 
контролор на сметките за птт-услуги 
референт за набавки и дистрибуции 
референт за стручно издигање 
референт за персонални работи 
референт за народна одбрана и цивилна за-* 

штита 
референт за систематизација на работните 

места 
2) во поштите, телеграфите и телефоните 

управник на околиска пошта од групата Б 
управник на сообраќајна пошта од групата Б 
управник на телеграф и телефон од групата В 
управник на околиска пошта од групата Ц 
управник на пошта — странство 
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помошник управник на основна единица вон 
редот 

управник на пошта, телеграф' и телефон од 
I ред 

управник на пошта, телеграф! и телефон од 
II ред 

управник на пошта, телеграф! и телефон од 
ПТ ред 

помошник управник на околиска пошта 
помошник управник на сообраќајна пошта 
помошник управник на телеграф и телефон 
контролор на пошта, телеграф и телефон 
сообраќаен контролор 
контролор на манипулативни исправи 
шеф на оддел од групата А 
шеф на оддел од групата Б 
шеф на оддел од групата Ц 
секретар на пошта, телеграф и телефон вон 

редот 
секретар на околиска пошта од групата А 
главен благајник на пошта, телеграф и те-

лефон вон редот 
главен благајник на околиска пошта од гру-

пата А 
соклучар на пошта, телеграф и телефон вон 

редот 
соклучар на околиска пошта од групата А 
планер-статистичар на пошта, телеграф и 

телефон вон редот 
планер-статистичар на околиска пошта од 

групата А 
3) во ттт-секции 

шеф на ттт-секција од ИХ ред 
шеф на ттт-секција од IV ред 
главен референт за тт-линии и линиски уре-

ди во ттт-секции од II ред 
главен референт за тт-мрежи во градски ттт-

секции од II ред 
референт за месни воздушни тт-линии во 

ттт-секции од I ред 
референт за месни кабелски тт-линии во 

ттт-секции 
референт за претплатнички тт-инсталации во 

ттт-секции од I ред и во градски ттт-сек-
ции од I ред 

референт за куќни тт-уреди во градски ттт-
секции од I ред 

референт за меѓумесни тт-линии во ттт-сек-
ции од II ред 

референт за месни тт-линии и инсталации во 
ттт-секции од II ред 

референт за телефонски високофреквентни 
уреди и појачувачи во ттт-секции од II ред 

референт за тт-уреди БО ттт-секции од II ред 
и во градски ттт-секции од II ред 

референт за воздушни тт-линии и претплат-
нички инсталации во градски тт-секции 
од II ред 

референт за кабелски тт-линии во градски 
ттт-секции од II ред 

раководител на стопанско-сметковна служба 
во ттт и во градски ттт-секции од I и II 
ред и во телеграфско-техничка секција 

секретар на ттт и на градска ттт-секција вон 
редот 

секретар на ттт и на градска ттт-секција од 
I Ред 

4) во птт-работилници и аутоработилница 
управник на птт-работилница од I ред 
управник на аутоработилница 
управник на птт-работилница од II ред 
технички раководител на птт-работилница и 

аутоработилница 

раководител на стопанско-сметковна служба 
во птт-работилница од I ред и во аутора-« 
ботилница 

секретар на птт-работилница од I ред и на 
аутоработилница 

5) во птт-аутогаражи 
управник на птт-аутогаража од I ред 
управник на птт-аутогаража од II ред 
технички раководител на птт-аутогаража од 

I ред 
шеф на помошна птт-аутогаража со повеќе 

од 15 возила 
раководител на стопанско-сметковна служба 

во птт-аутогаража 

б) за кои се бара стручна спрема на висококвали• 
фикуаан работник 

1) во ттт-секции 
главен тт-механичар 
главен тт-монтер 
главен монтер на тт-уреди за напојување 
самостоен тт-механичар 
теренски тт-механичар 
работоводител на занаетчиска работилница 

2) во птт-работилници и аутоработилница 
работоводител на одделение од групата А 
работоводител на одделение од групата В 
самостоен тт-механичар 
предработник во птт-работилница и аутора* 

ботилница 

III — Категорија на работните места 
а) за кои се бара средна стручна спрема 

1) во управа на претпријатие 
шеф на поштенски склад од групата А 
шеф на поштенски склад од групата Б 
шеф на тт-склад од групата А 
шеф на тт-склад од групата Б 
шеф на архива 
администратор 
технички администратор 
секретар на директор 
службеник за информации и пропаганда 
уредник на телефонски именик 
благајник на депо со марки 
статистичар 
евидентичар 
техничар за електроврски 
раководител на цртачнитда 
технички цртач на електроврски 
службеник за техничка документација 
благајник 
фактурист 
службеник за финансиски показател 
ликвидатор 
службеник за контрола на исплатените смет-* 

ки по акредитивите 
службеник за пресметување на надоместоци-* 

те од социјалното осигурување 
книговодител на финансиското книговодство 

книговодител на материјалното книговодство 
книговодител на книговодството на основните 

средства 
службеник за разработка на жиро сметките 
службеник за општествена евиденција 
дактилограф 1а класа 
дактилограф што има средна стручна спрема 

2) во поштите, телеграфите и телефоните 
уппавник на пошта, телеграф и телефон од 

IV ред со пресметковно место 
управник на пошта, телеграф и телефон од 

IV ред без пресметковно место 
управник на пошта, телеграф и телефон од 

V ред со пресметковно место 
управник на пошта, телеграф и телефон од 

V ред- без пресметковно место 
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ул шавник на пошта, телеграф и телефон од 
VI ред 

управник на пошта, телеграф и телефон од 
VI ред со достава 

секретар на пошта, телеграф и телефон 
службеник на пресметковно место 
главен благајник 
соклучар 
службеник за рекламации и баралници 
шалтерски службеник 
картист 
картист во странски пошти или оддели 
службеник за пресметување со поштоносците 
^vjK6eHHK на приготвување книжени пратки 

за достава или испорака 
шеф на патувачка пошта од I ред 
шеф на патувачка пошта од И ред 
шеф на патувачка пошта од НТ ред 
службеник на II служба во патувачки пошти 
службеник на ITI служба во патувачки пошти 

усмерувач на писмоносни пратки во експе-
диции од I ред 

усмерувач на писмоносни пратки во странски 
пошти или оддели 

радиотелеграфист за внатрешен сообраќај 
радиотелеграфист за меѓународен сообраќај 
морзист 
телепринтерист за внатрешен сообраќај 
телепринтерист за меѓународен сообраќај 
телепринтерист на телекс служба 
телефонист за внатрешен сообраќај 
телефонист за меѓународен сообраќај 
службеник за приготвување на документи за 

меѓународно пресметување на* птт услуги 
службеник на царински документи 
планер-статистичар 
режисер 
администратор 

дактилограф што има средна стручна спрема 
3) во ттт-секции 

техничар за електроврски во сите технички 
секции 

техничар за меѓумесни тт-линии во ттт-сек-
ции од ЦХ ред 

техничар за месни тт-линии во ттт-секции 
од ITI ред 

техничар за тт-уреди во ттт-секции од TII 
ред 

техничар за тт-линии во ттт-секции од IV 
ред 

техничар за тт-уреди во ттт-секции од IV 
ред 

niecb на магацин во ттт и- градски ттт-секции 
вон редот 

шеф на магацин во ттт и градски ттт-секции 
од Т ред 

технички цртач на електроврски 
секретар на ттт-секција 
администратор 
технички администратор 
раководител на книговодство во ттт-секции 

од ПТ и IV ред 
книговодител 
благајник 
ликвидатор 
службеник за евиденција на основните сред-

ства 
службеник за претплатнички односи 
дактилограф што има средна стручна спрема 

4) во птт-работилници и аутоработилници 
техничар за електроврски 
машински техничар 
секретар на птт-работилница од II ред 
технички цртач на електроврски 
раководител на книговодство во птт-работил-

ници од II ред 
книговодител 
фактурист 

калкулант 

ликвидатор 
благајник 
администратор 
дактилограф што има средна стручна спрема 

5) во птт-аутогаражи 
надзорник на возен парк на птт-аутогаража 

од I ред 
надзорник- на возен парк на птт-аутогаража 

од II ред 
техничар 
секретар на птт-аутогаража од II ред 
раководител на книговодство на птт-аутога-

ража од II ред 
книговодител 
фактурист 
калкулант 
ликвидатор 
благајник 
администратор 
дактилограф што има средна стручна спрема 

б) за кои се бара стручна спрема на квалификуван 
работник 

1) во управа на претпријатие 
магационер на технички материјали 
огнар 

2) во поштите, телеграфите и телефоните 
електричар за осветлување на поштенски 

вагони 
огнар 

3) во ттт-секции 
тт-механичар 
реонски монтер на тт-линии од I ред 
реонски монтер на тт-линии 
реонски монтер на тт-линии во месни мрежи 
водач на екипа на тт-монтери 
монтер на тт-линии во екипа 
монтер на кабловски тт-линии 
монтер на тт-линии — инсталатер 
монтер на тт-уреди за напојување 
испитувач на тт-водови и апарати 
испитувач на тт-уреди 
магационер на технички материјали 
огнар 

4) во птт-работилници и аутоработилници 
тт-механичар 
магационер на технички материјали 
огнар 

6) во птт-аутогаражи 
магационер на технички материјали 

IV — Категорија на работните места 
а) за кои се бара нижа стручна спрема 

1) во управа на претпријатие 
цртач 
канцелариски манипулант 
економ 
дактилограф што нема средна стручна спрема 
литограф 
настојник на зграда 
магационер 

2) во поштите, телеграфите и телефоните 
манипулант во пошта 
службеник на IV служба во патувачки 

пошти 
усмерувач на писмоносни пратки 
делител на пратки 
размена на заклучоци и пакети во јазолишта 
поштоносец 
селски поштоносец 
доставувач на телеграми и телефонски по-

кани 
економ 
канцелариски манипулант 
дактилограф што нема средна стручна спрема 
настојник на зграда 

3) во ттт-секции 
цртач 
пријава на смеќавања 
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економ 
канцелариски манипулант 
дактилограф што нема средна стручна спрема 
настојник на зграда 

4) во птт-работнлници и во 'аутоработилница 
цртач 
економ 
канцелариски манипулант 
дактилограф што нема средна стручна спрема 

5) во птт-аутогаражи 
економ 
канцелариски манипулант 
дактилограф што нема средна стручна спрема 

б) за кои се бара спрема здобиена со приучи вање 
(по лу квалификувани работници) 

1) во управа на претпријатие 
магацински работник 
помошен огнар 

2) во поштите, телеграфите и телефоните 
помошен огнар 

3) во ттт-секции 
помошен тт-монтер 
чистач на тт-уреди и машини 
магацински работник 
помошен огнар 

4) во птт-работилници и во аутоработилница 
магацински работник 
чистач на уреди и машини 
плетач на врвци 
намотувач на трансформатори и релеи 
помошен огнар 

5) во птт-аутогаражи 
подмачкувач на моторни возила 
магацински работник 

V — Категорија на работните места за ЈКОИ не се 
бара стручна спрема 
курир 
вратар 
чувар 
возач на лифт 
чистачка 
тт-работник 
перач на моторни возила 

2. Категорисањето на работните места според 
точката 1 од ова решение ќе се примени и заради 
определување на новиот пензиски разред според 
стручната спрема при преведувањето на пензиите 
по барање од уживателите според одредбите од 
чл. 203 до 219 од Законот за пензиското осигурува-
ње, кога е со одредбите од Правилникот за катего-
рисање на работните места предвидено категори-
јата на работното место да треба да се определи 
врз основа на споредба со работните места, според 
тарифните правилници што важат на 1 јануари 
1958 година односно според решенијата донесени 
врз основа на членот 1 став 2 од тој правилник. 

3. Категоријата на работното место, со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на работните места што не се опфатени со ова ре-
шение, ќе ја утврдува во секој одделен случај ко-
мисија чии членови ги именува управниот одбор на 
претпријатието на птт-сообраќај ка ј кое осигурени-
кот односно уживателот на пензија работел на та-
кво работно место, со споредување на работите на 
тие работни места со работите на соодветните ра-
ботни места од ова решение. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1793 
25 јуни 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Секретарот за трудот 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

515. 
Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Зако-

нот за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на Југо-
словенските железници, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, од сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите и од сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет, донесува 

Р Е ID Е Н И V 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕ-
СНИ СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
I. Во Тарифата за превоз на патници, багаж и 

експресни стоки на пругите на Југословенските 
железници, која е отпечатена во издание на Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници, 
а која важи од 1 март 1957 година, се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1. Во членот 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2 Путници, пртљаг, експресна роба и пси 

отправљају се директно до захтеване упутне ста-
нице. 

Међутим, директно отправљање пртљага и 
експресне робе, као и паса који се предају на пре-
воз као пртљаг, не врши се од станица пруге Бар-— 
Вирпазар до станица осталих пруга, или обратно. 

Такође се не врши директно отправљање пр-
тљага и експресне робе, као и паса који се предају 
на превоз као пртљаг, преко станица Добој — Добој 
Нови, 

Путници са директним возним исправама мо-
рају се сами постарати за свој превоз, као и за пре* 
ношење свог ручног пртљага, између односних при-
кључних станина " 

Во точката 7 под а) се додава нов став, кој 
гласи: 

„Рок важења возне исправе почиње тећи даном 
њеног жигосања, а за возне исправе које се не ж и -
гошу, даном првог прегледа. При претпродаји во-
зних исправа рок важења почиње тећи од дана 
који Је према захтеву путника означен на возној 
исправи као први дан рока важења " 

По точката 12 се додава нова точка 13, која 
гласи: 

„Реверс на плаћену возну цену — возарину 
13 На благајни отправне станице може се за-

хтевати потврда о плаћеној возној цени — воза-
р и н а Ову потврду благајна издаје на прописаном 
обрасцу: „Реверс на плаћену возну цену — возари-
ну", који је продајни образац железнице." 

2. Во членот 5 под а) точката 15 се менува и 
гласи: 

„Пристојба за дезинфекцију 
15 За дезинфекпију кола, која се морају према 

д. о. I уз члан 19 З П Ж дезинфиковати, наплаћује се: 
за кола са 2 и 3 осовине — — — 1.000 дин. 
за кола са 4 осовине — — — 1.500 дин" 
3. Во членот 6 точка 3 ставот 1 се менува и 

гласи: 
„3 Одредбе тач, 1 и 2 важе и за превоз боле-

сних лица која се морају превозити у посебним 
одељцима према одредбама става (3) члана 19 
ЗПЖ.а 

Во истиот член точката 4 се менува и гласи: 
„Пристојбе за дезинфекцију 
4 За дезинфекцију одељака који се морају де-

зинфиковати према д. о. I уз члан 19 ЗПЖ, на-
плаћује се: 

за полуодељак свих врста кола — 800 дин. 
за одељак 'кола са 2, 3 и 4 осовине 1.200 дин. 
за одељак кола серије Бс — — 1.600 дин. 
за нужник — —. — — — 800 дин." 
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4. Во членот 10 се додава нова точка 1, која 
гласи: 

„Станице у којима су уведене перонске карте 
1 Станице у којима су уведене перонске карте 

за лица која желе ући у чекаонице или изићи на 
перон, а немају важећу возну исправу, објављују 
се v Тарифско-транспортном веснику." 

Досегашните тач. 1 до 6 стануваат точ. 2 до /7. 
5. Во членот 11 точка 2 во првиот став се бри-

шат зборовите: „без обзира на евентуалну кривич-
ну одговорност". 

1 Во истиот член во .точката 4 се додава нов тре-
ти став, кој гласи: 

„Додатак од 50 динара за прелаз у 1 разред не 
плаћа путник од кога се^наплаћује разлика у сми-
слу претходна два става" ако није могао да добије 
место у 2 разррду, за који је имао важећу возну 
мотиву " 

6. Во членот 13 точката 3 се менува и гласи: 
„Ѓ. Предмети се примају на чување за време од 

најрише 30 дана." 
7. Во членот 15 точка 1 се бришат * зборовите: 
„Један путник може захтевати бесплатан пре-

воз навише за двоје деце." 
8. Во членот 16 точка 1 во ставот 2 по зборо-

вите: „возне исправе" се додаваат зборовите: „пут-
ничког воза". 

9. Во членот 22 точка 13 ставот 3 се менува и 
гласи: 

„У осталом за превоз посмртних остатака важе 
одредбе чл. 105—108 З П Ж (Превоз мртваца)." 

10. Членот 32 се менува и гласи: 

„Члан 32 
Превоз пртљага 

а) Обичан' пртљаг 
Пој:»м пртљага 

1 Као пртљаг примају се на превоз предмети 
који су намењени употреби путника и који су спа-
ковани у ковчеге, корпе, торбе, путничке вреће, ку-
тије за шешире или сличне завоје. 

2 Сем тога, примају се на превоз као пртљаг, 
Иако нису спаковани: 

(1) столице за ношење болесника или колица 
за болеснике, колица која покрећу сами болесници, 
са помоћним мотором или без овога, столице за 
одпдопанче, на-јрт/гтттр rmq комада; 

(2) колица за децу. највише два комада; 
(3) ковчези са узорцима и огледима робе, нај -

више два комада; 
(4) музички инструменти који се могу носити, 

но највише до тежине од 50 кг; 
(5) справе за претставе артиста, под условом да 

њихова природа или паковање, обим и тежина, до-
пуштају да се могу брзо утовари™ и сместити у 
пртљажна кола; 

(6) справе за мерење до 4 м дужине и алат за 
ручни рад; 

(7) радничка колица са једним точком, само је-
дан комад; 

(8) техничка опрема за контролисање мерила; 
(9) ручне и спортске саонице са једним, два или 

три седишта, шатори са прибором, једрила за кли-
заче, чамци у дужини до највише 3 м, ови послед-
њи само по један комад, као и смучке највише два 
пара; 

(10) бицикли и мотоцикли без приколица, под 
условом да је са њих скинут прибор. Један путник 
може предати само један мотоцикл или највише 
два бицикла. 

Судови моторних возила могу садржавати по-
гонско гориво, али морају бити херметички затво-
рени. Помоћни судови који су чврсто резани за во-
зила могу такође садржавати погонско гориво, али 
морају бити затворени. 

3 Ако врста и паковање, обим и тежина допу-
штају брзо утоваривање и смештање у пртљажна 
(службена) кола, може путник предати на превоз 
као пртљаг и следеће предмете: 

(1) корпе за болеснике, носила и постеље на но-
силима, па и онда ако се покрећу, као и справе за 
брзу помоћ; 

(2) спортске и гимнастичке справе, као и ручне 
и спортске саонице са више од три седишта, од ових 
последњих само један комад; 

(3) позоришне справе и 'друге опремив предме-
те, које позоришна и к о н ц е р т а предузећа собом 
носе приликом давања претстава или концерата 
ван свог седишта и справе (такође вашарски сунцо-
брани — кишобрани) излагача и вашарских трго-
ваца, као и оправе филмских предузећа за сни-
мање; 

(4) роба путујућих и вап!ћрских трговаца, који 
се као такви легитимишу званичном исправом, у 
тежини до највише 50 кг, само у путничким возо-
вима; 

(5) пси свих величина, спаковани у сигурне и 
чврсте кавезе или сандуке који имају непробојан 
под и тако високе непробојне зидове да се остали 
комади пртљага не могу загадити сламом, храном 
или изметом; 

(6) свеже убијена дивљач коју ловци собом 
носе, под условом да се остали предмети не могу 
крвљу запрљати. 

Путник који предаје предмете наведене под (2) 
»и (3), дужан је да на захтев помаже п£>и утовару, 
претовару и истовару, 

4 Предмети који су према одредбама чл. 59 и 60 
З П Ж искључени од превоза или који се условно 
примају на превоз као брзовозна или споровозна 
роба, искључени су од превоза као пртљаг. 

Међутим, биоскопски филмови могу се примати 
на превоз као пртљаг ако су спаковани у кутије од 
дрвета, белог лима или у чврст картон и затим 
стављени у дрвене сандуке пуних страна. 
Утврђивање тежине. Накнада за вагање 

5 Тежина пртљага, сем за непаковане ниже 
наведене предмете за које су одређене јединичне 
тежине, утврђује се вагањем. 

При рачунању возарине без вагања узимају се 
за основ следеће јединичне тежине: 

(1) за бицикле: 
са једним седиштем — — — — 20 кг 
са два седишта — — — — — 30 к* 
са једним седиштем са монтираним 
помоћним мотором — — — — 30 кг 
за трицикл е са једним седиштем 40 кг 
за трицикле са два седишта — 50 кг 

(2) за мотоцикле са једним седиштем 
и^и и са помоћним седиштем — 130 кг 

(3) за ручне саонице са једним или са 
два седишта — — — — — — 10 кг 

(4) за један пар смучки, без и са шта-
повима — — — — — — — 5 кг 

(5) за чамац склопљен у два дела 20 кг 
(6) за чамац склопљен у три дела 30 кг 
(7) за дечја колица — — — • —- 20 кг 
(8) за филмове у кутијама — — — 30 кг 
(9) за столице за болеснике — — — 20 кг 
Ако код бицикла под (1) или дечјих колица под 

(7) путник изрично захтева вагање, па се оно из-
врши на станичној ваги, онда за израчунавање во-
зарине важи тако утврђена тежина. Путник мора 
помагати при утврђивању тежине. 

6 За вагање не рачуна се никаква накнада. Ако 
путник захтева да се пртљаг још једанпут вага, 
плаћа на име вагарине 5 динара од комада. Ако се 
поновним вагањем утврди да је тежина утврђена 
првим вагањем већа, вагарина се неће наплатити. 
Рачунање возар^пе. Накнада за претовар 

7 Возарина се рачуна по таблици 10 свеске 2 
ове тарифе. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Возарина™ ставови важе за сваких 10 кг. При 
израчунавању возарине, тежина се заокружује на-
више на 10 кг. 

Најмања возарина за пртљаг је 30 динара, сем 
возарине за бицикле, која износи најмање 50 ди-
нара по комаду, а за мотоцикле 150 динара. 

Ако предавалац тражи да му се ставе на искљу-
чиву употребу засебна пртљажна или теретна кола, 
и ако железница то тражење одобри, наплаћује се 
најмање за једна кола возарина за 3000 кг по ста-
вовима за обичан пртљаг. Ако је успут потребан 
претовар из кола несталног у кола узаног коло-
сека или обратно, наплаћује се накнада за прето-
вао од 15 динара за 100 кг. На име колске дангуб-
нине и стајарине наплаћују се накнаде предвиђене 
у Тарифи за превоз робе Део 3. 

<£> 

О п р а в д а њ е пртљага. Накнада за обележавање 
пртљага 

8 Пртљаг се прима на превоз само ако се по-
каже важећа возна исправа. 

Путник може у року важења своје возне испра-
ве предат^ пртљаг директно за целу релацију од 
полазне до упутно станице или за било који део 
релације за коју му важи возна исправа, под усло-
вом да се на једном истом делу пруге пртљаг може 
превозити само једанпут (види члан 27 тачка 8). 

Ако се пртљаг предаје за непоседнуто стаја-
лиште или за станицу са ограниченим радним 
временом путник је дужан такав пртљаг подићи 
код воза. Изјава: „Примиће се код воза" уписује се 
у заглавље п р т љ а ж н и к . Ако ова изјава није дата, 
а у питању је станица са ограниченим радним вре-
меном, пртљаг се у тој станици може подићи само 
у службеном радном времену. 

9 Ако железница обележи пој едине комаде 
пртљага у смислу д. о. И уз ЧЛРН 34 ЗПЖ, путник 
плаћа за обележавање сваког комада накнаду од 
5 динара. 

10 Отправљање пртљага врши се, по правилу, 
оним превозним путем за који важи возна исправа. 

Ако возна исправа важи за путовање преко 
више превозних путева по избору, путник мора при 
предаји пртљага изјавити којим путем жели да му 
се пртљаг отправи. 

Ако возна исправа важи по избору за разне 
упутно станице у истом месту, путник мора озна-
чити станицу за коју жели да му се пртљаг отпра-
ви. Ако путник не означи станицу, одредиће је сам 
благајник, и то ону коју сматра за путника најпо-
деснијом 

Ако преко превозног пута за који важи возна 
исправа није допуштено директно отправљање 
пртљага, пртљаг се може на захтев путника отпра-
в и о било петим путем до оне упутне станице до 
које је отправљање допуштено, било другим пу-
тем до упутне станице путника. 
Лежарина 

И За пртљаг који се у року од 24 часа по при-
спећу не однесе, наплаћује се лежарина од 20 ди-
нара за сваки комад и за свака отпочета 24 часа. 

Иста лежарина наплаћује се и за пртљаг који 
се без кривице железнице, макар и по налогу ца-
рине или органа народне власти, задржи у некој 
успутно} станици. 

12 Ако се после предаје пртљага на превоз 
утводи да је путник предао на превоз предмете 
који се не могу сматрати као пртљаг, наплаћује се, 
најдоцније у упутној станици, осим разлике измећу 
возарине за пртљаг и возарине за експресну робу, 
још и возарински додатак предвиђен у члану бб. 
ЗПЖ. 

13 За учествовање железнице при вршењу ца-
ринских и других радњи железница наплаћује на 
име стварних издатака и осталих трошкова пау-
шални износ од 12 динара за сваких отпочетих 10 
кг пртљага. 

Обезбеђење уредне испоруке 
14 За сваку пошиљку пртљага може се озна-

чити обезбеђење уредне испоруке, које треба упи-
сати у пртљажницу. Износ обезбеђења уре пие 
испоруке означује се у динарима. 

15 За сваких отпочетих 10 км и сваких отпоче-
тих 1000 динара означеног обезбеђења уредне испо-
руке наплаћује се накнада од 0.10 динара. Ова нак-
нада заокружује се навише на пео динар. 

Најмања накнада за обезбеђење уредне испо-
руке износи 40 динара по пошиљци пртљага. 

б) Непраћен пртљаг 
Појам непраћеног пртљага 

1 Као испраћен пртљаг сматра се обичан 
пртљаг који се преда на "превоз без показивања 
возне исправе, или пртљаг који се преда на превоз 
другим превозним путем а не оним за који важи 
возна исправа (види тачку 10 став 3 под а) овог 
члана). в 

Рачунање возарине 
2 Возарина се рачуна по ставовима за превоз 

експресне робе према таблици 11 свеске 2 ове та-
рифе. 

Возарински ставови важе за сваких 10 кг. При-
израчунавању возарине тежина се заокружује на-
више на 10 кг. 

Најмања возарина је 100 динара, сем возарине-
за бицикле, која износи најмање 80 динара по ко-
маду, а за мотоцикле, 250 динара. 

Остале одредбе 
3 У осталом сходно се примењују одредбе овог 

члана под а). 
в) Накнадно отправљање пртљага 

1 Ако железница прими пртљаг на накнадно 
отправљали, поред возапине за пртљаг или 
сну ,робу и евентуалних споредних накнада, напла-
ћује се и додатак од 50 динара. 

Додатак се неће наплатити ако се пртљаг прими 
у станици која не отправља пртљаг. 

2 Исто тако, наплатиће се према природи пред-
мета возарина за пртљаг или експресну робу и 
додатак од 50 динара за предмете који се противно 
железничким прописима унесу као ручни пртљаг 
у путничка кола и као такви пренесу у пртљажна 
(службена) кола. 

Возарина за ове предмете наплатиће се од ула-
зне станице путника, или ако се улазна станица не 
може одмах утврдити, од полазне станице воза 

3 Ако путник жели да се његов пртљаг отпра-
ви даље истим возом преко првобитне упутне ста-
нице, то мора да пријави кондуктеру пре приспећа 
воза у упутну станицу. Даљи превоз врши се пу-
тем накнадног отправљања пртљага, под условом 
да путник врати признаницу п р т љ а ж н и к . За даљи 
превоз, поред возарине за пртљаг односно експре-
сну робу од првобитне упутне до нове упутне ста-
нице, наплаћује се и додатак од 50 динара. 

4 Ако се предмети из претходне- тачке 2 не 
могу пренети у пртљажна (службена) кола из сао-
браћајних разлога, исти остају код путника и на-
п а т и ћ е се одмах, без обзира да ли је у питању 
пртљаг или експресна роба, на име возарине и до-
датка износ од 200 динара за сваких започетих 50 
кг приближно утврђене тежине и сваких започе-
тих 50 км, по најмање ЗОО динара. 

5 За ппедмете наведене у члану 33 тачка б став 
4 ове тарифе, возарина израчуната према тач. 1 до 
3 наплаћује се у двоструком износу." 

11. Во членот 33 точката 2 се менува и гласи: 
„2 Искључени су од превоза као експресна 

роба предмети наведени у члану 59 З П Ж . Међутим, 
могу се примати на превоз као експресна роба ПР^Д-

мети и материје који се у смислу члана 60 ЗГТЖ 
примају на превоз као експресна роба према од-
редбама Прописа о материјама и предметима који 
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се примају на превоз под нарочитим условима или 
су искључени од превоза железницом (ПОМ). 

За пошиљке експресне робе чији су поједини 
комади тежи од 100 кг тре^а претходно тражити 
одобрење од надлежног железничко? трангпортног 
предузећа, ^а сваки случај посебно. 

Пошиљке које ге упућују за станике које нису 
уређене за саобраћај експресне роб**, примају се на 
превоз са^о ако је на роби и v ексгтесном листу 
стављена белешка: „Примиће се код воза". 

Ако се као експресна роба предају ка превоз 
живе животиње, оде морају бити сигурно спако-
ване у чврсте кавезе, сандуке, корпе и слично, а 
ови морају имати непробојан под и тако високе 
непробојне зидове да се остале пошиљке не могу 
загадити сламом, храном или изметом." 

Во истиот член точката 4 се менува и гласи: 
„Нр"нпда за обележавање 

4 Ако железница обележи поједине комаде екс-
пресне робе, које је према члану 49 ЗПЖ био ду-
жан да обележи пошиљалац, наплаћује се накнада 
од 5 динара за сваки обележени комад експресне 
роб** " 

Во истиот член точка 7 ставот 1 се менува и 
гласи: 

„7 За експресну робу кота се не однесе у року 
предвиђено*« у члану 53 ЗПЖ. наплаћуте се лежа-
рина од 20 динара за сваки к^мад и свака отпочета 
24 часа." 

Во истиот член по точката 7 се додаваат нови 
точ. 8, 9 и 10, кои гласат: 
„Обезбеђење уредне испоруке 

8 За сваку пошиљку експресне робе може се 
означити обезбеђење уредне испоруке, које треба 
уписати у експресни ттист. Ичное обезбеђења уредне 
испоруке означу1^ ге v п е т р и н а . 

9 За сваких отпочетих 10 км и сваких отпоче-
тих 1.000 динара означеног обезбеђења уредне испо-
руке наплаћује се накнада од 0.10 динара. Ова нак-
нада заокружује се навише на цео динар. 

Најмања накнада за обезбеђење уредне испоруке 
износи 40 динара по пошиљци експресне робе. 
Поузеће 

10 Пошиљке експресне робе могу се оптере-
тити поузећем до њихове стварне вредности, али 
најмање за износ од 5.000 динара. 

За извршење поузећа као и висину накнаде 
која се има наплатити за вршење ове услуге важе 
у свему прописи за денчану робу, а накнада се ра-
чуна према Тарифи за превоз робе Део 3." 

Во истиот член досегашната точка 8 станува 
точка 11, а на крајот од истата, зборовите: „свеска 
1" се менуваат во: „Део 3". 

Во истиот член досегашната точка 9 станува 
точка 12. 

II. Во „Скраћенице" и во „Увод" зборовите: 
Основна тарифа Југословенских железница" се за-

менуваат со зборовите: „Закон о превозу на желе-
зницана са Уредбом о допунским одредбама уз За-
кон о превозу на железницана", а зборовите: „до-
пунска одредба Уредбе о превозу путника, пртљага 
и робе на железницана" — со зборовите: „допунска 
одредба Уредбе о допунским одредбама уз Закон о 
превозу на железницана". 

Кпатеницата: „ОТ" се заменува со кратеница: 
„ЗПЖ". 

III. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 август 1958 година. 

^ДЈЖ бр. 1282/58 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Благоје Богавац, с. р. Љубомир Дунѓеровиќ, е. p. 

516. 
Врз основа на членот 4 став 3 точ. 1 и 4 од За-

конот за превозот на железниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на 
Југословенските железници, со согласност од Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски, од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет и од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 

на Југословенските железници — свеска 1, која е 
отпечатена во издание на Генералната дирекција 
на Југословенските железници, се вршат измени 
и дополненија и се дава пречистен текст под на-
слов: „Тарифа за превоз робе на пругама Југосло-
венских железница Део 1 — Опште тарифске од-
редбе, Део 2 — Опште одредбе о рачунању воза-
рина и Део 3 — Тарифске пристојбе" 

Тарифата за превоз на стоки на пругите на 
Југословенските железници Дел 1 — Општи тарифа 
ски одредби, Дел 2 — Општи одредби за смсттње 
ка возарината и Дел 3 — Тарифе™ пристојни е 
отпечатена БО посебно издание на Генерална! а ди-
рекција на Југословенските железници и е с л а -
вен дел од ова решение, 

2. Свеската 2 — Класификација на стоките, 
свеската 3 — Тарифски таблици, свесната 4 — 
Исклучителни тарифи и свеската 5 — Транзитна 
тарифа — од Тарифата за превоз на стоки на пру-
гите на Југословенските железници, отпечатени во 
издание на Генералната дирекција на Југословен-
ските железници, стануваат делови 4 до 7 од Та-
рифата за превоз на стоки на пругите на Југосло-
венските железници. 

3. Со денот на почетокот за применување на 
ова решение престануваат да важат: 

1) Тарифата за превоз на стоки на пругите на 
Југословенските железници — свеска 1 од 1 октом-
ври 1952 година; 

2) Тарифата за превоз на стоки на пругите 
Гостивар — Охрид, Подмоле — Струга, Качаник — 
Врбештица и Титоград — Доња ^Главница од 15 
ОКТОМВРИ 1946 година. 

4. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ'4, а ќе се 
променува од 1 август 1958 година. 

ГДЈЖ бр. 1282/58 
19 јуни 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор. 

Благоје Богавац, с. р. Љубомир Дуиѓеровиќ е p. 

517, 
Врз основа на членот 4 став 3 точка 1 од Зако-

нот за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на Југо-
словенските железници, со согласност од Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај 
и врски, од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите и од сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет, до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ ДЕЛ 4 — КЛАСИ-

ФИКАЦИЈА НА СТОКИТЕ 
I. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 

на Југословенските железници Дел 4 — Класифи-
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кадија на стоките, која е отпечатена во издание на 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, а која важи од 1 октомври 1952 година, се 
вршат следните измени и дополненија: 

1. Позицијата 90 к. p. се менува и гласи: 
„90 Амбалажа употребљена следећа«. 

Тарифни 
разред 

— амбалажа од памучне, вунене, лане-
не, конопљене или јутене тканине, 

— амбалажа од пластичних материја, 
— бачве, 
— балони глинени или стаклени, 
— боце стаклене, 
— боце металне, 
— бурад, 
— чабоови и чабрице, 
— демижони (оплетене боце), 
— гајбице, 
— харасе (решеткаста сандуци), па и 

растављене, 
— каце, 
— канте или метални судови, 
— кавези, 
— контенери, 
— корпе. 
— кошнице празне, 
— котури за намотавање каблова, 
— ковчези, 
— кутије од картона, nsi и пљоснато 

сложене, 
— оквири (радови) па и растављени, 
— сандуци, па и раскопљени или пљо-

снато сложени, 
— судови за превоз живе рибе. 
— шкафови, 
— тегле стаклене, 
— улошци од брушевине за паковање 

јаја, 
— ведоа и ведрице, 
— вреће свих врста — — — — — 17" 

2. Позицијата 130 к. р. се дополнува со следни-
те нови потпозиции: 

„130—27. пољске кухиње и пекаре 
Тарифни 

разред 
(1) са моторним погоном — — — 1 
(2) без моторног погона — — — 11 

130—28. делови друмских возила, следећи: 
(1) каросерије за друмска возила 8 
(2) остали непоменути делови 

друмских возила — — — 2" 
Досегашните потпозиции 130—27 и 130-

28 стануваат потпозиции 130—29 и 130—30. 
3. Позицијата 325 Мртваци — се укинува. 
4. Позицијата 585 к. p. се менува и гласи: 
„585 Возила 
1. Друмска запрежна, и то: 

Тарифни 
разред 

(1) кола сваке врсте за превоз лица или 
робе — — — — — — — — — 13 

(2) приколице за аутомобиле или тракторе 10 
'3) приколице за аутомбиле или тракторе, 

као и вагон-кућице снабдевене уну-
трашњим уређајима за алат — — 3 

(4) кола за намештај — — — —. — 15 
<5) кола-прскалице за поливање и прање 

улица 
— пожарни шмркови, 
— пожарна кола са лествама, 
— пожарна кола за алат, 

Тарифни 
разред 

— кола за справе и цеви пожарних 
чета, 

— кола радионице, 
— кола-дизалице, 
— кола за становање, 
— кола са монтираним справама за 

оправку постројења (електричних 
и сл.), 

— кола са монтираним машинама (ком-
пресорима и сл.) — — — — —» 8 

(6) циркуска кола 
— м е н а ж е р и ј а кола, 
— кола са биоскопима, вртешкама и 

њима слична кола са уређајима и 
справама за разоноду — — — — 20 

(7) т аси је за друмска запрежна возила 8 
2. Друмска моторна, и то: 
(1) аутомобили сваке врсте за превоз лица 

или робе 
— моторне саонице, 
— тпактоои, 
— кола-прскалице за поливање и пра-

ње улица, 
— пожарна шмркови, 
— пожарна кола са лествама, 
— пожарна кола за алат, 
— кола за спид ве и цеви пожарних 

чета, 
— кола-радиониие, 
— кола-дизалице, 

, — кола за становање, 
— кола са монтираним справама за 

оправку постројења (електричних 
и сл), 

— кола са монтираним машинама 
(компресорима и сл), 

— а патна кола, 
— тролејбуси и трамваји, 
— {пасије за друмска моторна возила 1 

(2) циркуска кола 
— м е н а ж е р и ј а кола, 
— кола са биоскопима, вртешкама и 

њима слична кола са уређајима и 
справама за разоноду — — — — 5 

3. Остала друмска возила са или без мо-
торног погона, и то: 
— мотор™ велосипеди (мотоцикли), па 

и са ггриколицама. 
— моторни трицикли за превоз колета, 
— велосипеди (бицикли и трицикли), 
— велосипеди (бицикли и трипикли) 

за превоз колета, 
— шмркови пожални ручни на точко-

вима, 
— двоколице за аамотавање цеви, 
— лестве за извлачење на точковима, 
— ручна колина свих врста за пренос 

материјала (за грађевинске радове, 
за руднике, фабрике, за пренос сме 
ћа итд.) на гуменим точковима, 

— дечја колица, 
— саонице ручне сваке врсте, па и 

оковане — — — — — — — 1 
4. Пловна возила сваке врсте са или без 

моторног погона, па и растављена, као 
и њихови делови — — — — — — 1 

5. Ваздухопловна возила са или без мо-
торног погона, па и растављена, као и 
њихови делови — — — —- — — * 

6. Шинска возила, и то: 
— путничка кола, 

пртљажна (службена) кола, 
— поштанска кола, 

санитетска (болничка) кола, 
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Та т ф ни 
разред 

— моторна хола, 
— д ресмие, 
— шинобусу 
— кола за утовар робе свих врста. 
— радна кола свих вргта (кола-диза-

лмце, алатна копа, ко на-радионице, 
кола за баждарење, кола са машина-
ма за хлађење, кола са па оним кот-
лом. снежне ралице, снежна гртала 
и остала слична кола), 

— нарочито опремљена кола свих врста 
(салонска кола, спаваћа кола, вагон-
рестооани, кола-амбуланте, кола-би-
оскоттм кола-библиотеке, кола са 
и--rrr^fjova и остала слична кола), 
ок ломљена кола, 
локомотиве парне, електричне и ди-
зел-локомотиве, па и оклопљене, 
торг»о>->м пр гл г>тг тто̂  "-.ени 
постоља шинских возила, 
а) када се превозе на сопственим 
точковима — — — — — — — 8 
б) кад су натоварена на друга кола 5 

7. Остала шинска возила, и то: 
— в а гонети за индустрије , шумске и 

рудничке железнипе — — — — 8" 
5. Позицијата 608 к. р. се менува и гласи: 

„608 Животиње живе 
1. копитари: 

— коњи, магарци, мазге, муле, пони 
и ждребад, са или без кавеза — — — 1 
— коњи и магарци за клање — — — 5 

2. говеда* 
волови, краве, биволи, биволице, јунад 
и телад, са или без кавеза — — — 5 

3 е ВЈ, ње: 
мршаве и дебеле, назимад и прасад, 
са или без кавеза — — — — — 4 

4. овце и козе: 
јагњад и јарад, са или без кавеза — — 6 

5. перната живина: 
ћурке, голубови, гуске, кокоши и патке, 
са или без кавеза — — — — — 1 

6. остале: 
под 1 до 5 непоменуте животиње, див-
љач и зверови у кавезима — — — 1" 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 август 1958 година. 

ГЛ Ј Ж бр. 1282/58 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател на 
Генерален директор, Управниот одбор, 

Благоје Богавац, с. р. Љубомир Ду шеровиќ, е. p. 

518. 
Брз основа на членот 4 став 3 точка 1 од За-

конот за превозот на железниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/57), Генералната дирекција на 
Југословенските железници, со согласност од Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за соо-
браќај и врски, од сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите и од сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет, донесува 

Р Е Ш Е П И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 

ЖЕЛЕЗНИЦИ ДЕЛ 6 — ИСКЛУЧИТЕЛНИ 
ТАРИФИ 

1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници Дел 6 — Исклучи-
телни тарифи, која е отпечатена во издание на 
Генералната дирекција на Југословен скита желез-

ници, а која важи од 15 ноември 1957 година, во 
позицијата 006 — Амбалажа, се бришат зборовите: 
„2. Стаклена амбалажа: боце (флаше) и тегле из 
1703. 472—8 к. p.". 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ1 ', а ќе се 
преименува од 1 август 1958 година. 

ТДЈЖ бр. 1282/58 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 

Благоје Богавац, е. р. Љубомир Дунѓеровиќ, е. р. 

519. 
Врз основа на членот 2 став 2 од Уредбата за 

царинската тарифа за стоките што граѓаните ги 
внесуваат односно примаат од странство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 25/57), во согласност со сојузни-
от Државен секретаријат за работите на финансии-
те, сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет донесува 
ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА ВРЕДНОСТИТЕ 

НА СТОКИТЕ 
ЗА ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА 

СТОКИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ВНЕСУВААТ 
ОДНОСНО ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. Во Листата на вредностите на стоките за при-
мена на Царинската тарифа за стоките што гра-
ѓаните ги внесуваат односно примаат од странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/57) во редниот 
број 68 точката 23 под в) се менува и гласи: 

„в) свилени и слично*) — — — — „ * 
2. Во редниот број 78 точката 1 се мену-

ва и гласи: 
„1. Јадици*) — — — — — — — " 
3. Оваа измена на листата влегува во сила 

осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Бр. 1949/3 
16 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за макси-
малната норма на интересот на краткорочните кре-
дити за набавка и покритие на запаси вештачко 
ѓубре за потребите на селското стопанство, објавен 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58, се п о т п а д -
нала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА 
НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 

ЗА НАБАВКА И ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИ 
ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ ЗА ПОТРЕБИТЕ 

НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 
Во точката 2 во вториот ред наместо зборовите! 

„30 септември" треба да стои: „1 септември". 
Од сојузниот Државен секретаријат за работите 

на финансиите, Белград, 20 јуни 1958 година. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 17 од 24 мај 1958 година објавува: 

Правилник з<а минималната школска претспрема 
потребна за упис во училиштата за квалификувани 
работници: 
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Упатство за регистарот на етажните земјишта 
загрозени од ерозија и пороите; 

Решение за одобрување основањето и работата 
на Здружението на есперантистите на Народна Ре-
публика Македонија; 

Исправка на Решението зе дополнување на Ре-
шението за прогласување Рибарската станица за 
научно истражување на рибарството во Скопје за 
установа со самостојно финансирање. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 15 од 5 јуни 1958 година објавува: 

Одлука за основување заеднички занаетчиски 
комори на општините во НР Црна Гора; 

Одлука за рамките за утврдување на положај-
ната плата на републичкиот јавен правобранител 
и неговите помошници; 

Одлука за определување количините ^ на вино 
и ракија што можат да се трошат во домаќинствата 
без плаќање данок на промет; 

Решение за именување претседател и членови 
на Републичките комисија за прашањата на лични-
те доходи во стопанството. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

491. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за рабо-
тните односи — — — — — — — 685 
Закон за измени и дополненија на За-
конот за работните односи — — — — 685 

492. Указ за прогласување на Законот за 
основувањето и работењето на одморали-
штата — — — — — — — — — 686 
Закон за оковувањето и работењето на 
одморалиштата — — — — — — — 686 

493. Указ за прогласување на Законот за из-
мени на Општиот закон за универзите-
тите — — — — — — — — — — 689 
Закон за измени на Општиот закон за 
универзитетите — — — — — — — 689 

494. Одлука за измена и дополнение на СО-
Ј У З Н И О Т општествен план за 1958 година 689 

495. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 689 

496. Одлука за овластување на Сојузниот из-
вршен совет за доделување еднократен 
додаток на уживателите на инвалидски 
пензии и инвалиднини — — — — — 690 

497. Одлука за дополнение на Одлуката за 
интересните норми на средствата на сто-
панските организации, на средствата вло-
жени кај банката и на краткорочните 
кредити — — — — — — — — — 690 

498. Одлука за потврда на Уредбата за изме-
ни и дополненија на Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот из-

-вршен совет — — — — — — — 690 
499. Препорака за создавањето на натамошни 

услови за редовно образование на висо-
коквалификувани стручњаци на факул-
тетите — — — — — — — — — 691 

500. Уредба за Југословенската селскостопан-
ска банка — — — — — — — — 691 

501. Одлука за определување на условите под 
кои стопанските организации ги користат 
дотаимите дадени од страна на федера-

502. Одлука за дополнение на Одлуката за 
определување на стопанските организа-
ции што го издвојуваат придонесот од 
доходот според членот 49 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските 
организации — — — — — — 694 

Страна 
503. Одлука за исплата на еднократен дода-

ток на уживателите на инвалидски пен-
зии и инвалиднини — — — — — — 

504. Решение за употреба на средствата од 
стопанските резерви на федерацијата за 
изградба на ек падови за државни мате-
ријални резерви — — — — — — 

505. Наредба за издатоците за службени па-
тувања, за работа на терен и за одвоен 
живот од фамилијата што на стопанските 
организации им се признаваат како ма-
теријални трошоци — — — — — 

506. Наредба за месечните паушални износи 
на придонесот од личниот доход на опре-
делени категории работници — 

507. Наредба за дополнение на Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето 
на вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата за потребите на 
селското стопанство — — — — 

508. Наредба за измени и дополненија на Од-
луката за давање регрес при продажбата 
на индустриски производи за потребите 
на морското и езерското рибарство — — 

509. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за давање заеми без конкурс за 
набавка на определена опрема — — — 

510. Наредба за начинот на плаќање на тро-
шоците за лекување на странски држав-
јани — — — — — — — — — 

511. Наредба за определување на рудниците 
на јаглен што можат да ги формираат 
слободно продажните цени на јагленот 

512. Наредба за извршување анализа и сте-
пенување во постапката за проценка на 
работните места во стопанските органи-
зации во областа на сообраќајот — — 

МЗ. Наредба за најмалите износи на надоме-
~"Отопите на трошоците за службени пату-

вања, за работа на терен и за одвоен 
живот од фамилијата на работниците 
на стопанските организации — — — 

514. Решение за категорисање на работните 
места во стопанските претпријатија на 
Заедницата на стопанските претприја-
тија на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони — — — — — — — 

515. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југосло-
венските железници — — — 

516. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на стоки на пругите на 
Југословенските железници — — — 

517. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на стоки на пругите на 
Југословенските железници Дел 4 — 
Класификација на стоките — — — — 

518. Решение за измена на Тарифата за пре-
воз на стоки на пругите на Југословен-
ските железници Дел 6 — Исклучителни 
тарифи — — — — — — — — — 

519. Измена на Листата на вредностите на 
стоките за примена на Царинската та-
рифа за стоките што граѓаните ги внесу-
ваат односно примаат од странство — — 

Поправка на Наредбата за максималната 
норма на интересот на краткорочните 
кредити за набавка и покритие на запа-
си вештачко ѓубре за потребите на сел-
ското стопанство — — — — — — 715 

695 

695 

696 

— 700 

— 702 

702 

702 

702 

703 

703 

704 

706 

— 710 

713 

713 

715 

715 
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