
Среда, 24 декември 1058 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 51 ГОД. XIV 

857. 
Врз основа на точката 2 став 2 одделот 1 гла-

вата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА 
НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1958 

ГОДИНА 
Член 1 

Во Уредбата за употреба на средствата за ин-
вестиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58 и 29/58) во членот 5 став 3 на крајот од 
точката 4 се брише точката и запирката и се дода-
ваат зборов^ѓе: „и за станбена изградба, вклучу-
вајќи ги тука и средствата за ануитети по заемите 
за станбена изградба;". 

Член 2 
Оваа уредба ќе се применува од 25 април 1958 

година, како ден на влегувањето во сила на Уред-
бата за употреба на средствата за инвестиции во 
1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 382 

22 'декември 1958 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

858. 
Врз основа на ставот 2 точката 2 одделот 1 гла-

вата XIX од Сојузниот општествен план за 1958 
година, членот 7 став 2 од Законот за придонесот 
за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/55), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ФОРМИРАЊЕ 
РЕПУБЛИЧКИ ФОНДОВИ ЗА СТАНБЕНА 

ИЗГРАДБА 
Член 1 

Во Уредбата за формирање републички фон-
дови за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 6/56, 24/57, 6/58 и 47/58) во членот 7 ста-
вот 4 се менува и гласи: 

„По исклучок од одредбите на ст. 1 и 2 од овој 
член, претпријатијата во состав на Заедницата на 
Југословенските железници, претпријатијата во со-
став на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, 
претпријатијата во состав на Здружението на сто-
панските организации на речниот сообраќај на 
ФНРЈ и претпријатието Јадранска линиска пло-
видба, Рие ка уплатуваат 50% од придонесот за 
станбена изградба непосредне во републичките 
фондови за станбена изградба,"-

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1959 

година. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 385 
22 декември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретсед ател 

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

859. 
Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 
У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ФОРМИРАЊЕ КОМИСИИ ЗА ПЕНЗИОНИ-

РАНИТЕ ВОЕНИ ЛИЦА 

Член 1 
Во Уредбата за формирање комисии чза пензи-

онираните воени лица („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/55) членот б се менува и гласи: 

„Околиските народни одбори ќе формираат око-
лиски комисии за пензионираните воени лица и ќе 
ги именуваат претседателите и членовите на тие 
комисии. 

Задачата на околиските комисии за пензио-
нираните воени лица е: 

1) да се грижат за извршувањето на насоките 
на републичката и Сојузната комисија за пензи-
онираните военД лица и да им даваат помош во 
работата на општинските комисии за пензионира-
ните воени лица; 

2) да in поднесуваат на републичката комисија 
за пензионираните воени лица предлози и изве-
штаи по прашањата во врска со запослувањето и 
стручното усовршување на пензионираните воени 
лица; 

3) да се грижат за заложувањето и за оспосо-
бувањето за работа на пензионираните воени 
лица на подрачјето на оние општини за кои не се 
формирани општински комисии за пензионираните 
воени лица." 

Член 2 
По членот 6 се додаваат 3 нови члена, кои 

гласат: 
„Член 6а 

Општинските народни одбори ќе формираат оп-
штински комисии за пензионираните воени лица 
и ќе ги именуваат претседателите и членовите на 
тие комисии. Општинска комисија не мора да се 
формира ако на подрачјето на општината нема 
пензионирани воени лица на кои треба да им се 
овозможи затоплување и оспособување за работа 
или ако в нивниот број толку мал што да нема 
потреба да се основе комисија. 

Задачата на општинските комисии за пензи-
онираните воени лица е; 
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1) да се грижат за заведувањето и оспособи 
вашето за работа на пензионираните воени лица^ 

2) да & поднесуваат на надлежната околиска 
комисија за пензионираните воени лица предлози 
и извештаи по прашањата во врска* со заложува-
њето и оспособувањето за работа на пензионира-
ните воени лица на подрачјето на општината. 

Член бб 
Административните и техничките работи на ко-

мисиите за пензионираните воени лица од чл. 6 и 
6а од оваа уредба ги вршат органите на управата 
на општинскиот односно околискиот народен одбор 
надлежни за работите на социјалната заштита. 

Член 6в 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи одредбата од членот 147 на 
Уредбата за надлежноста на општинските и око-
лиските народни одбори и нивните органи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57) доколку е во спро-
тивност со одредбите од оваа уредба." 

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

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

Р. п. бр. 383 
22 декември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот 
на Републиката 
Потпретседател 

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

860. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за по-

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

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

ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
И ДУЌАНИ 

Член 1 
Во Уредбата за угостителските претпријатија 

и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) чле-
нот 58 се менува и гласи: 

„Домаќинствата можат да им издаваат соби на 
туристи и патници само преку туристичките сто-
пански организации или бироите на туристичките 
друштва, а под условите определени со оваа уредба 
и со прописите донесени врз основа на неа. 

Како издавање соби во смисла на претходниот 
став се подразбира издавањето на легла, наместени 
U ненаместени соби на кратко време, со цел за 
одмор или сместување за време на патувањето. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на угостителството и 
туризмот определува преку кои организации од 
ставот 1 на овој член домаќинствата ќе можат да 
тлц издаваат соби на туристи и патници. 

Во местата каде не постојат туристички сто-
пански организации или бирои на туристички дру-
штва, домаќинствата можат да издаваат соби преку 
угостителските стопански организации." 

Член 2 
Tlo членот 58 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 58а 

Соби можат да им издаваат на туристи и патници 
домаќинствата што ќе добијат за тоа дозвола од 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на угостителството и ту* 
ризмот. 

Член 586 
До донесувањето на републички закони пропи-

сите за издавање соби на туристи и патници од 

страна на домаќинствата ги донесуваат републи-
чките извршни совети. 

Со прописите од претходниот став особено се 
регулираат: условите за здобивање со правото за 
издавање соби (минимални технички и здравствени 
услови што мораат да ги исполнуваат собите што 
се издаваат, здравствени услови што мораат да ги 
исполнуваат домаќинствата што издаваат соби и 
др.), постапката за издавање соби, постапката и на-
чинот на категорисањето на собите, определува-
њето на цените и обврските за истакнување на це-
ните, евиденцијата за остварените ноќевања, висо-
чината на посредничката провизија на организа-
циите што посредуваат при издавањето на собите 
и постапката за издавање во закуп на соби на 
угостителските стопански организации. 

Член 58в 
Туристите и патниците надоместокот за кори-

стење на собите и го плаќаат на онаа организација 
од членот 58 на оваа уредба што им ги издала 
собите." 

Член 3 
По членот 85 се додава нов член 85а, кој гласи: 
„Лицето што не се придржува за прописите за 

издавање на соби на туристи и патници, ќе се казни 
за прекршок со парична казна од 1.000 до 1G.OOO 
динари." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 384 

22 декември 1958 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. p.* 

861. 
Врз основа на точката 11 одделот 4 главата XIX 

од Сојузниот општествен план за 1958 година и чле-
нот 4. став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ОБЈЕКТИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА 

И РУДАРСТВОТО ВО 1958 ГОДИНА 

1. Во Одлуката ра условите за давање инвести-
циони заеми од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд за објекти во областа на индустријата и 
рударството во 1958 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/58) во точката 6 по зборовите: „рудни-
ците на јаглен" се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „за претпријатијата за производство на 
нафта и плин". 

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

P. п. бр. ЗШ 
22 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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



Среда, 24 декември 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

862. 

Врз основа на ставот 2 одделот 2 главата XXIV 
на Сојузниот општествен план за 1958 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ОД 6°/о-НАТА 
БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА ФОРМИРАНА ОД ПРИХО-
ДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИ-
КИ, АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИИТЕ И 

ОПШТИНИТЕ ЗА 1958 ГОДИНА 
1. Средствата од 6л/о-ната буџетска резерва фор-

мирана од приходите на буџетите за 1958 година врз 
основа на одредбата на одделот 2 од главата XXIV 
на Сојузниот општествен план за 1968 година и Од-
луката за износите што политичкотериторијалните 
единици ги издвојуваат како буџетска резерва во 
1958 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/56), 
народните републики, автономните единици, око-
лиите и општините можат да ги употребат, ако 
според важечките сојузни прописи не се веќе ра-
споредени на други потреби, и тоа: 

1) за отплата на краткорочните кредити склу-
чени кај банката поради нерамномерното притечу-
вање на приходите по буџетите за 1958 година; 

2) за исплата на зголемените износи на плати-
те според одредбите од Законот за јавните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 и 44/58) и 
Уредбата за платите на техничкиот персонал и на 
ттомошнчте службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/58 и 44/58), за октомври, ноември и декември 
1958 година, како и за новогодишни награди; 

3) за исплата на редовните плати на работни-
ците и службениците за декември 1958 година; 

4) за исплата на пристигнатите рати 'по креди-
тите склучени според Одлуката за давање кредити 
на народните републики, автономните единици, око-
лиите и општините за намирување на обврските од 
1935 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/56 и 
21/58) и според Одлуката за употреба на средствата 
од задолжителните резерви и на пренесените сред-
ства од фондовите и за одобрување кредити за по-
кривање на вишокот на расходите над приходите 
на буџетите на политичкотериторијалните единици 
за 1956 година, Р. п. бр. 239 од 12 јули 1957 година; 

5) за исплата на обврските опрема здравствени-
те установи по основот на неизмирените болничтси 
трошоци. 

Исплатата на обврските од оваа точка под 2 
и 5 може да се врши на товар на средствата од 
6°/о-ната буџетска разерва и ако во рамките на 
одобрените буџети не се предвидени средства за 
исплата на наведените обврски. 

2. Средствата од 6%-ната буџетска резерва што 
ќе преостанат по исплатата на обврските од прет-
ходната точка ќе се употребат како приход на 
буџетот на политичкотериторијадната единица за 
1959 года на. 

3. Установите со самостојно финансирање што 
од остварените приходи по претсметката за 1958 
година формирале 6°/о-на буџетска резерва врз осно-
ва на прописите наведени во точката 1 од оваа 
одлука можат средствата од оваа резерва да ги 
употребат: 

1) за исплата на платите на работниците и слу-
жбениците; 

2) за отплатување на кредитите за обртни сред-
ства, на кредитите за покривање на нужните резер-
ви на стоки и материјали во смисла на точката 3 
од Наредбата за обезбедување обртни средства на 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/58) и на другите кредити 
одобрени за редовно работење на установите; 

3) за зголемување на обртните средства. 
Остатокот на средствата од 6%-ната резерва што 

не ќе се употребат за намените наведени во претход-
ниот став, установите со самостојно финансирање 
можат да ги распоредат во своите фондови како 

остварен вишок на приходите по завршната смет-
ка за 1958 година. 

4. Упатство за спроведување на оваа одлука 
донесува, по потреба, сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите. 

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

P. и. бр. 386 
22 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

863. 
Врз основа ' на одредбата под а) став 1 

одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен 
план за 1958 година, Сојузииот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ 
ЗА ПРОИЗВОДИТЕ НА ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА 

1. Во Одлуката за определување на највисоки-
те продажни цени за производите на црната мета-
лургија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/57) во 
точката I одредбите под 2, 5, 7, 8, 15, 16 и 18 се ме-
нуваат и гласат: 

Дин./тони 

„2) Бело сурово железо И класа 50.000 
5) Суров челик 55.000 
7) Платини 64.000 
8) Градини 63.000 

15) Лимови: 
а) дебели и средни 89.000 
б) тенки и фини 05.000 

16) Ладно валјаеи ленти 120.000 
18) Влечена жица 100.000." 

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

P. п. бр. 390 
22 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет ч 

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

864. 
Врз основа на членот 52 од Законот за електро-

стопанските организации („Службен, лист на ФНРЈ", 
бр. 2/58), а по предлог од Заедницата на југословен-
ското електростопанство, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЕЛЕК-
ТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА ЗА ЕЛЕКТРОСТОПАН-

СКИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

1? Електростопанските заедници си испорачу-
ваат меѓусебно електрична енергија по цената: 

1) за дневна испорака, од 6 до 22 часот, од 
3,50 дин./KWh; 

2) за ноќна испорака, од 22 до 6 часот, од 
2,00 дин./KWh. 

Овие цени се сметаат на напон од 50, 110 и 
220 KV, мерено на местата на предавањето 

2. За другите меѓусебни испораки на електрична 
енергија на напони под 110 KV електростопанските 
заедници ќе ги договараат цените слободно. 
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3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1953 година. 

Р п. бр, 386 
22 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

805. 

Врз основа на членот 135 од Основниот закон 
за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 
и 28/56). Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА КНИЖЕЊЕ НА ПРИХОДИТЕ 

НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕ-
ГУВААТ ОД НАСЕЛЕНИЕТО 

1. Приходите на буџетите и фондовите што про-
излегуваат од населението ќе се книжат по начела-
та на двојното книжење по пат на копирање, а 
според сметковниот план кој посебно ќе го пропише 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите. 

2. Поблиски прописи за книжење на приходите 
на буџетите и фондовите што произлегуваат од на-
селението ќе донесе сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на финансиите. 

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

P. п. бр. 388 
22 декември 195в година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

866. 

Шрз основа на членот 49 став 8 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57 и 48/58), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ 
ЗАНАЕТЧИСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
ШТО ГО ИЗДВОЈУВААТ ПРИДОНЕСОТ ОД ДО-
ХОДОТ СПОРЕД ЧЛЕНОТ 49 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИ 3 АЦИ 
1. Покрај стопанските организации наведени во 

членот 49 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации, придонесот од доходот 
по нормите определени во наведениот член ќе го 
издвојуваат и производствените занаетчиски прет-
пријатија и дуќани од следните стопански дејности: 

1) уметничко-Леачки, 
2) уметнички браварии, 
3) кујунџиско-филигрански, 
4) изработки на рачни мелници за кафе, 
5) лончарски (грнчарски), 
6) коларски и изработки на дрвени каросерии, 
7) бочварски и качарски, 
8Ч1 дрвостругарски. 
9) столарски, 

10) длаборежачки, 
11) изработки на чамци и на помали пловни 

објекти, 
12) контничарско-дрвоплетарски, 
13) ПЛетаПГКМ 'паиим\ 

14) ќилимарски (рачно ткаење), 
15) опинчарски, 
16) тапуџиски, 
17) сарачки (ременарски) и седларски 
18) месарски и изработки на преработки од месо 

(колбасичарски), 
19) пекарски, 
20) слаткарски, 
21) преработки на овошје и производства на 

овошни сокови, 
22) изработки на музички инструменти, 
23) изработки на предмети од природно и ве-

штачко цвеќе, 
24) изработки на релјефи и макети, 
25) препарирања и полнења на птици и животни, -
26) ткаечки, 
27) јажарски, 
28) крзнарски, 
29) четкарски. 
2. Одредбите од оваа одлука важат за 1958 и 

1959 година. 
3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
P. п. бр. 394 

23 декември 19*58 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. р. Родољуб Чолаковић е. р. 

867. 

Bf)3 основа на точката 13 став 2 од Одлуката 
за отстапување на придонесот од доходот и земја-
рината на стопанските организации од определени 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57 и 
48/58), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ПРО-
ИЗВОДСТВЕНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 
НА КОИ СЕ ПРИМЕНУВААТ ОДРЕДБИТЕ ОД 
ТОЧКАТА 13 НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТАПУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ И ЗЕМЈАРИ-

НАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАМ^! ОД 
ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 

1. Одредбите од точката 13 став 1 на Одлуката 
за Отстапување на придонесот од доходот и земја-
рината на стопанските организации од определени 
дејности ќе се применуваат и на производствените 
занаетчиски претпријатија и дуќани од следните 
стопански дејности: 

1) уметничко-леачки, 
2) уметнички браварии, 
3) кујунџи>ско-фи либански,. 
4) изработки на рачни мелници за кафе, 
5) лончарски (грнчарски), 
6) коларски и изработки на дрвени каросерии, 
7) бочварски и качарски, 
8) дрвостругарски, 
9) столарски, 

10) длаборежачки, 
11) изработки на чамци и на помали пловни 

објекти, 
12) кошничарско-дрвоплетарски, 
13) плетарски (рачни), 
14) ќилимарски (рачно ткаење), 
15) опинчарски, 
16) папуџиски, 
17) сарачки (ременарски) и седларски 
18) месарски и изработки на преработки од месо 

(колбасичарски), 
19) пекарски, 
20) слаткарски, 
21) преработки на овошје и производства не 

Овошни сокови, 
22) изработки на музички инструменти, 
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изработки на предмети од природно и ве-
штачко цвеќе, 

24) изработки на релјефи и макети, 
25) препариран^ и полнења на птици и животни, 
26) ткаечки, 
27) јажарски, 
28) крзнарски, 
29) четкарски. 
2. Делот од доходот што му одговара на изно-

сот на придонесот од доходот во височина од 70%, 
а кој според оваа одлука се внесува во општестве-
ниот инвестиционен фонд на општината, ќе се упо-
треби за финансирање на инвестициите за унапре-
дување на занаетчиството. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува и при утврдувањето на расподелбата 
на доходот во завршната сметка за 1958 година. 

Р. п. бр. 395 
23 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

868. 
Врз аскова на ставот 2 точката 2 одделот 1 гла-

вата XIX на Сојузниот општествен план за 1958 
година, членот 7 став 2 од Законот за придонесот 
за станбена изградба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 57/55) и членот 7 од Уредбата за формирање ре-
публички фондови за стамбена изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/56, 24/57, 6/58 и 47/58), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗГРАДБА! 
НА СТАНОВИ ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ, 
ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ И ЗА ПЕРСОНАЛОТ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЕТО ЈАДРАНСКА ЛИНИСКА 
ПЛОВИДБА 

1. Средствата од придонесот за станбена изград-
ба што ги уплатуваат претпријатијата во состав на 
Заедницата на стопанските организации на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони, прет-
пријатијата во состав на Здружението на стопан-
ските организации на речниот сообраќај на ФНРЈ 
и претпријатието Јадранска линиска пловидба, Ри-
ска, во републичките фондови за кредитирање на 
станбената изградба според одредбите од Уредбата 
за извршување на Законот за придонесот за стан-
бена изградба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56), 
органите на управувањето на тие фондови ќе ги 
употребат за давање заеми за изградба на станбени 
згради за персоналот на наведените претпријатија. 

2. Заеми за изградба на станбени-згради за по-
требите на персоналот на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, за потребите на персоналот 
на претпријатијата на речниот сообраќај и за по-
требите на персоналот на претпријатието Јадранска 
линиска пловидба, можат да се даваат од републич-
ките фондови за кредитирање на станбената из-
градба: 1) на претпријатијата и установите во со-
став на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, 
на претпријатијата во состав на Здружението на сто-
панските организации на речниот сообраќај на 
ФНРЈ и на претпријатието Јадранска линиска пло-
видба, Риека; 2) на станбените задруги формирани 
ед работниците и службениците на наведените 
претпријатија и установи; и 3) на другите кори-
сници предвидени с'о Уредбата за извршување на 
Законот за придонесот за станбена изградба, ако 
изградуваат стачбжи згради за работниците и слу* 
жбс пеците од наведетѕггге рретгп-д1!?т;^а и установа 

Заемите за изградиа на ст^т-к-лш залади з-ч 
работниците и службениците на Југоелшедадаг® 

пошти, телеграфи и телефони, односно на прет-
пријатијата на речниот сообраќај или на претпри-
јатието Јадранска линиска пловидба се даваат под 
условите определени со Уредбата за извршување на 
Законот за придонесот за станбена изградба и со 
други сојузни прописи, како и со правилата на 
републичките фондови за кредитирање на станбе-
ната изградба. 

Делот од сопствените средства што претприја-
тијата и установите во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони односно претпријати-
јата на речниот сообраќај или претпријатието Ј а -
дранска линиска пловидба се должни да го вложат 
во изградбата на станбени згради изнесува 10% од 
прет сметковната вредност на работите. 

4. Банката ка ј која се држат средствата на ре-
публичкиот фонд за кредитирање на станбената 
изградба е должна да ги води на посебни сметки 
средствата од придонесот за станбена изградба што 
го уплатуваат претпријатијата и установите в 
став на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
односно во состав на Здружението на стопанските 
организации на речниот сообраќај на ФНРЈ како 
и претпријатието Јадранска линиска пловидба, Ри-
ека. 

5. Оваа одлука влегува во сила на 1 јануари 
1959 година. 

Р. п. бр. 389 
22 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

889. 
Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за 

условите за давање инвестициони заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти 
во областа па индустријата и рударството во 1958 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/53), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИ« 
ЗНИОТ ЕФЕКТ И НА РЕНТАБИЛИТЕТОТ ПО ИН-
ВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ШТО СЕ ДАВААТ ВО 

1958 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за височината и начинот на 

утврдување на девизниот ефект и на рентабилите-
тот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/58) по точ-
ката III се додава нова точка Ша, која гласи: 

„Ша. За стопанските организации на електро-* 
индустријата што поднео ле барање за инвестицио-
нен заем заради производство на радио апарати, за 
утврдување навалувањето на увозот според одред-
бата 1 под б) од ставот 1 на претходната точка се 
зема зголемувањето на производството што се оства-
рува со инвестицијата финансирана од заемот, ако 
тоа зголемување е во рамките на вкупното зголе-
мување предвидено со Општествениот план за сто-
панскиот развој на Југославија од 1957 до 1961 го-
дина. 

Како доказ дека се исполнети условите од прет-
ходниот став заемобарателот и поднесува на бан-
ката потврда од Здружението на електростопан-
ството на Југославија." 

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

Бр. 07—16094/2 
8 декември 1958 година 

Белград, 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 
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870. • 
Врз основа ка точката 1 од Одлуката за оила* 

стување на сојузниот Државен секретаријат за ра« 
ботите на финансиите да може да врши поединечни 
измени на височината на регресот во селското сто-
панство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите, 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 ВЕ-
ШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-

ТО СТОПАНСТВО 
1. Во Одлуката за измени и дополненија на Од-

луката за надоместокот (регресот) при купувањето 
на вештачки ѓубриња и средства за заштита на ра-
стенијата за потребите на селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58 и 26/58) во точ-
ката 1 во изменетата одредба под 3 на точката П 
по текстот под ѕ) се додава нов текст под и) и ј), 
кој гласи: 

„в) вего (НПК) 30% (10 :10 : 10) 13.000 
ј) вего (НПК) 32% (8 :16 : 8) 12.500". 

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

Бр. 07-17156/3 
18 декември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

871. 
Врз основа' на Одлуката за овластување на со-

јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите да може да врши поединечни измени на 
височината на регресот во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско стопанство и шумарство, издава 

Н А Р F п R А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК (РЕГРЕС) ЗА КУПЕНО 

-ГОРИВО И МАЗИВО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛ-
СКОТО СТОПАНСТВО И НА МОРСКОТО 

И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
1. Во Наредбата за давање надоместок (регрес) 

за купено гориво и мазиво за, потребите на селското 
стопанство и на морското и езерското рибарство 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/56 и 3/58) во точ-
ката I под 4 во четвртиот ред озгора се бришат збо-
ровите: ,.и на индивидуалните регистрирани рибари". 

2. Во точката IV став 2 по одредбата под 3 се 
додава нова одредбата под 4. која гласи: 

„4) за нафта — плинско масло за длабин-
скокочарење на отворено море — — 45". 

3. Во точката УШ се додава нов став 2, кој 
гласи: 

„Управата за приходи на општинскиот народен 
одбор им издава одобренија за набавка на вистин-
ски потребна количина нафта — плинско масло за 
длабинско кочарење само на оние рибарски органи-
зации од точката I под 4 на оваа наредба, што од 
надлежниот орган добиле одобрение за длабинско 

^кочарење на отворено море." 
4. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 07-24869/1 

18 декември 1958 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на фин?т",тп1те, 

Никола Минчев, е. р. 

872. 
Врз основа на Одлуката за овластување на со-

јузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите да може да врши поединечни измени на 
височината на регресот во селското стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/58), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за селско стопанство и шумарство, 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ИН-
ДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА 

МОРСКОТО И ЕЗЕРСКОТО РИБАРСТВО 
1. На рибарските задруги, општите земјодел-

ски задруги и сел анексите работни задруги што се 
занимаваат со риболов, како и на рибарските сто-
пански организации (рибарските претпријатија), 
при купувањето на индустриски производи за по-
требите на морското и езерското рибарство им се 
одобрува регрес по одделни видови индустриски 
производи во процент од продажната цена на про-
изводителот. и тоа за: 

1) рибарски светилки од домашно производ-
ство од 4.000 до 8.000 свеќи — — — — 407о 

2) мрежи од памучен материјал од конец 
№ 50/12 до 50/140, односно од конец што 
им одговара на овие дебелина во големи-
на на окото од 40 до 60 мм, сметајќи од 
јазел до јазел — — — — — — — 4(У7о 

8) мрежи од памучен конец № 50/9 до 135/9 
односно Од конец што им одговара на овие 
дебелини, во големина на окото од 8 до 
12 мм, сметајќи од јазел до јазел — — 40°/о 

4) памучни и каделни мрежи од конец № 50/9 
до 50/48 односно од конец што им одгова-
ра на овие дебелини, во големина на око-
то од 16 до 60 мм, сметајќи од јазел до 
јазел — — — — _ _ _ _ _ _ _ 40% 

7) мрежи од памучен и каделен конец 
№ 50/48 до 50/140 односно од конец што им 
одговара на овие дебелини, во големина на 
окото од 20 до 30 мм, сметајќи од јазел до 
јазел — — — — — — — — — 40°/о 

6) мрежи од памучен конец № 50/9, 70/9 и 
85/9 односно од конец што им одговара на 
овие дебелини, во големина на окото од 9 
до 12 мм, сметајќи од јазел до јазел — 4€°/о 

7) мрежи од памуен и каделен конец 
№ 20/9 до 20/24 или од конец што им од-
говара на овие дебелини, во големина на 
окото од 16 до 60 мм, сметајќи од јазел 
до јазел — — _ _ _ _ _ _ _ 40°/о 

8) мрежи стоечки, конфекционирани во фа-
брика, без коноп, олово и плута — — ^0°/о 

9) рибарски мрежи од синтетичко влакно — 45°/о 
10) мрежи од сите формати, од конец од сите 

дебелини, што не се напред наведени, без 
оглед на големината на окото, како и од 
сите формати, од конци во напред наведе-
ните детелини и во која и да било друга 
големина на окото отколку што се напред 
наведените — — — — — — — — 2Г% 

И) челични јажиња во пречник до 10,5 мм — БО0/о 
12) челични јажиња во пречник над 10*5 мм — 60°/о 
13) челични јажиња оплетени (наводнето) во 

пречник до 26 мм — — — — — — 50°/в 
14) челични јажиња оплетени (кавомисто) во 

пречник над 26 мм — — — — — — 60°/о 
15) плута изоаботена во плочи, плута од пла-

стична маса, олово леано и во плочи — 40°/о 
2. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа 

наредба го остваруваат регресот кај банката ка ј 
која имаат жиро сметка со поднесување барале за 
регрес. 

Кон барањето за регрес корисниците нп ре-
гресот од претходниот став прилагаат: 

1) Фактура од:т'-:по заверен препис од факту-
рата на продавачот 
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2) доказ за испорака на стоките. 
Банката може од подносителот на барањето за 

регрес да ја побара на увид и оригиналната доку-
ментација врз основа на која се остварува регресот. 

3. Производителските и трговските стопански 
организации што продаваат рибарски мрежи, че-
лични јажиња и плута, се должни во фактурата за 
извршената продажба да ги внесат следните по-
датоци: 

1) точна ознака на индустриските производи на-
ведени во точката 1 од оваа наредба; 

2) продажна цена на производителот за секој 
продаден производ и за вкупната количина; 

3) износ на пресметаниот регрес по парче и за 
целата количина; 

4) износ наплатен од купувачот по парче и за 
целата количина. 

4. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа 
наредба се должни во своето книговодство да во-
дат уредна и прегледна евиденција за остварениот 
регрес. 

5. Откако банката ќе утврди дека е барањето за 
регрес во поглед на пресметката и потполноста на 
документацијата исправно, го одобрува износот на 
регресот во корист на жиро сметката на подноси-
телот на барањето, и тоа на товар на сметката бр. 
339495/10 — Регрес при продажба на индустриски 
производи за потребите на морското и езерското 
рибарство. 

6. Корисниците на регресот од точката 1 на оваа 
наредба кога индустриските производи за потреби-
те на морското и езерското рибарство ги отуѓуваат 
или ги пренесуваат на други стопански организа-
ции, установи или лица што не се корисници на 
намалевте, се должни претходно да го уплатат со-
одветниот износ на одобрениот регрес со затезниот 
интерес во корист на сметката на регресот од прет-
ходната точка. 

Кога корисниците на регресот од претходниот 
став индустриските производи купени со намаление 
не ги користат за потребите на морско или езер-
ското рибарство, тие се должни да го уплатат изно-
сот на регресот во корист на регресната сметка. 
Обврската за ова уплатување со соодветниот износ 
на затезните интереси настанува од моментот на 
ненаменската употреба на индустриските производи 
за кои е остварен регресот. 

Како ненаменска употреба на индустриските 
производи од точката 1 на оваа наредба се смета 
и користењето на истите во риболов на реки, речни 
канали, рибници, барски и слични води. 

Височината на должната уплата на регресот се 
утврдува со примена на процентот врз износот на 
вкупно остварениот регрес што му одговара на 
процентот на неамортизираната вредност на одно-
сниот производ. 

7. Кога кон барањето за регрес се прилагаат 
преписи на документите (на фактурата, товарниот 
лист, приемницата и ел.), подносителот на барањето 
за регрес е должен да го завери преписот. Завер-
ката на преписот ја вршат раководителот на сто-
панската организација и шефот на сметководството 
односно лицата што ги застапуваат нив. 

8. Со влегувањето во сила f на оваа наредба 
престанува да важи Одлуката за давање регрес при 
продажбата на индустриски производи за потреби-
те на морското и езерското рибарство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/58). 

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

Бр. 07-20332/1 
18 декември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

873. 
Врз основа на Одлуката за овластување на со-

јузниот Државен секретаријата за работите на фи-
нансиите да ш'же да врши поединечни измени на 
височината на регресот во селското С10па:**.тв<> 
(„Службен лист нч ФНРЈ", бр 23/58), сојузниот Др-
жавен сскретаоијат за работите на финансиите, во 
согласност со С^гретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за селско сг опзнстзо и шумарство, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДО а о л НЕЛ VIE Н \ СПИСОКОТ НА СЕЛСКО-
СТОПАНСКИТЕ МАШИНИ, СПРАВИ И УРЕДИ 

НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА РЕГРЕСОТ 
1. Во Списокот на с^лсксстопанските машини, 

справи и уреди на кои се однесува регресот, кој 
претставз^ва составен дел од Одлуката за давање 
регрес при купувањето на спрема и резервни де-
лови за потребите на селското стопанство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/58), по одделот ХУИ се 
додава нов оддел XVlIa, кс) гласи: 

„XVIIa. Мотори и дизсл-агрегати за потребите 
на морското и езерското рибарство* 

1) Дизел-мотор »Aran« 7/3 КС за рибар-
ски светилки — — — — — — 100 

2) Дизел-агрегат АР-1 (»Aran«) за рибар-
ски светилки — v — — — — — ЗОО 

3) Дизел-агрегат АР-2 (»Hatz«) за рибар-
ски светилки — — — — — — 2ѓ,0'\ 

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

Бр. 07-24870/1 
18 декември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

874. 
Врз Основа на членот 10 став 1 од Законот за 

правата на носителите на „Партизанска споменица 
1941" („Службен лист таа ФНРЈ", бр. 15/56), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОКОТ НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" ВО 1959 ГОДИНА 
1. На име надоместок на трошоците за користе-

ње на годишниот одмор во 1959 година ќе им се 
исплатува лично на носителите не „Пратизанска 
споменица 1941" износ од 24.000 динари. 

Надоместокот на трошоците за користење на 
годишниот одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" за 1959 година може во исклучи-
телни случаи да се исплати преку полномошник 
само по претходно одобрение од сојузниот Држа веге 
секретаријат за работите на финансиите. 

2. Дозначувањето на надоместокот од точката 
1 на оваа наредба ќе го врши исклучиво Народната 
банка на ФНРЈ — Главна централа — Дирекција 
за извршување на буџетите, по пат на банчина 
упатница, на адреса на корисникот, според списо-
ците што ќе ти добие од Државниот секретаријат за 
работите на народната одбрана, или на адреса на 
полномошник со претходно одобрение предвидено 
во ставот 2 од претходната точка на оваа наредба. 

3. Исплатата на надоместокот на трошоците за 
користење на годишниот одмор ќе се врши веднаш 
од почетокот на 1959 година. 

4. Надоместокот на »трошоците за користење на 
годишниот одмор за 1958 и поранешните години што 
на носителите на „Партизанска споменица 1941" не 
им е исплатен од кои и да било причини, не може 
да се исплати во 1959 година. 
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5. Оваа наредба влегува во оила на 1 јануари 
1959 година. 

Бр ОЗ —20305/1 
4 декември 1958 година 

Белград 
Државен секретар за 

работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

875. 
По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 

на Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ДРУШТВО ЗА 

ПАТИШТА 
Се одобрува според поднесениот статут основу-

вањето и работата на Југословенското друштво за 
патишта, со седиште во Белград, а со дејност на 
целата територија на Југославија. 

Бр, 26660/1 
21 ноември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

876. 
По исполнување на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБО-
ТАТА НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА НА ЕКО-

НОМИСТИТЕ ОД ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува според поднесениот статут основу-

вањето и работата на Сојузот на друштвата на 
економистите од Југославија, со седиште во Бел-
град, а со дејност на целата територија на Југо-
славија 

Бр. 23591/2 
21 ноември 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

\ •! 
877« 

Впз основа на членот 184 од Законот за Јавните 
службешши („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОТЕКУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ИА ОР-

ГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Овој правилник се применува на службениците 
што во смисла на членот 143 од Законот за јавните 
службеници (во натамошниот текст: законот) се 
сметаат како службеници на органите на држав-
ната управа. 

Одредбите од овој правилник се применуваат 
и на службениците на Државниот секретаријат за 
надворешни работи, ако одделни прашања не би-
дат поинаку регулирани со дополнителните пра-
вила за оценувањето, во смисла на членот 4С2 тсчка 
4 од законот. 

Член 2 
Ако со одделни одредби не е пропишано пои-

наку, овој правилник ќе се применува и на струч-
ните соработници во судовите и во јавните обвини-
телства (чл. 228—230 од законот), на стручните сора-
ботници во јавните правобранителства, на службе-
ниците од заводите за социјално осигурување (член 
366 од законит), на службениците од самостојните 
установи (чл. 369 и 373 од законот), на службениците 
од стопанските комори, од стручните стопански 
здруженија и од .задружните сојузи (член 379 од 
законот), на службениците од банките и штедил-
ниците (член 393 Од законот), како и на службени-
ците од Државниот осигурителен завод и Југосло-
венската лотарија (член 397 од законот). 

Исто така, овој правилник се применува и на 
управните, канцелариските и сметководствените 
службеници во другите јавни служби, ако со по-
себни преписи за оценувањето не е определено по-
инаку. 

Член 3 
Не се оценуваат службениците што ги назна-

чува извршниот совет (член 166 ст. 1 и 7 од зако-
нот) и службениците што се распоредени од Не 
платен разред нагоре (член 157 од законот), како 
ниту директорите на заводите за социјално осигу-
рување (член 366 од законот). 

Исто така, не се оценуваат приправниците и 
хонорарните службеници (член 179 од законот). 

Член 4 
Службениците што во текот на календарската 

година не биле на должност повеќе од шест месеци 
(службеници на болување, на отсуство без плата, 
на расположение, на специјализација, службеници 
отстранети од должност и др.), нема да се оцену-
ваат за таа година. Ова не се однесува на службе-
ниците што биле отсутни по службена работа (член 
179 од законот). 

II. КОМИСИИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ 
Член 5 

Оценувањето на службениците се врши коми-
сиски (член 180 од законот). 

Член 6 
Во органите кои според организационите про-

писи имаат колегиум, Оценувањето го врши коми-
сијата што ја сочинува колегиумот на органот. 

Ка ј органите што имаат поголем број службе-
ници (по правило — над 100) колегиумот може да 
формира повеќе комисии за оценување кои се со-
стојат од старешините на одделни организациони 
единици. За претседател на комисијата се опре-
делува првенствено заменикот односно помошникот 
на старешината на органот. 

Ако во состав на орган се наоѓаат управи што 
имаат колегиум, комисијата за оценување ја со-
чинува колегиумот на управата. 

Член 7 
Во органите кои според организационите про-

писи немаат колегиум, оценувањето го врши ко-
мисијата што по својот состав треба да му одговара 
на колегиумот на органот (стаовошните на органи-
зационите единици: служби, одделенија, отсеци). 

Член 8 
Во органите што немаат колегиум, комисиите за 

оценување се формираат ео текот на декември се-
која година. 

Комисијата, по правило, се состои од пет чле-
нови, а во помали органи од три члена. 
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Комисијата ја формира старешината на орга-
нот. Претседател на комисијата, по правило, е ста-
решината на органот. 

Должноста на член на комисијата е задолжи-
телна. 

Член 9 
Со актот за формирање на комисијата се опре-

делува и секретарот, во чија должност спаѓа вр-
шењето на сите работи во врска со работата на 
комисијата. За секретар се определува, по правило, 
раководителот на персоналната служба на одно-
сниот орган. 

Член 10 
Службениците на органите на општината и око-

лината ги оценува комисијата што ја формира оп-
штинскиот односно околискиот собор на народниот 
одбор. Претседател на комисијата според положа-
јот е секретарот на народниот одбор. Во случај на 
формирање повеќе комисии за оценување, за прет-
седатели на комисиите се определуваат, по пра-
вило, членовите на општинската односно околи-
н а т а комисија за службенички работи. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
службениците на околискиот орган за внатрешни 
работи ги оценува комисијата што ја формира 
републичкиот државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член И 
Членовите на комисиите за оценување ги оце-

нува старешината на органот. 
Членовите на комисиите за оценување на слу-

жбениците на општинските односно околиските ор-
гани ги оценува општинската односно околиската 
комисија за службенички работи. 

Членовите на комисијата што ќе се формира 
врз основа на одредбата од претходниот член, став 
2, ги оценува комисијата за оценување на службе-
ниците на соодветниот републички државен секре-
таријат за внатрешни работи. 

Член 12 
Службениците запослени во народните собра-

нија и во извршните совети ги оценуваат комисиите 
определени од органите што се за тоа надлежни 
според посебни прописи. 

Член 13 
Комисиите за оценување на стручните соработ-

ници и другите службеници на Сојузниот врховен 
суд и на Врховниот стопански суд ги определуваат 
претседателите на тие судови. 

Стручните соработници и другите службеници^ 
(сметководствени, канцелариски) во другите судови 
ги оценуваат комисиите што ги определува репу-
бличкиот државен секретаријат за правосудна 
управа. 

Стручните соработници и другите службеници 
во јавните обвинителства ги оценува комисијата 
што ја определува републичкиот јавен обвинител, 
"односно јавниот обвинител на Автономна Покраина 
Војводина. Комисијата за оценување на службени-
ците на Сојузното јавно обвинителство ја опреде-
лува сојузниот јавен обвинител. 

Републичкиот јавен обвинител и јавниот об-
винител на Автономна Покраина Војводина можат 
да Формираат комисија при окружното јавно об-
винителство за оценување на стручните соработници 
и другите службеници на окружното јавно обви-
нителство и на подрачните Околиски јавни обви-
нителства. 

Член 14 
Службениците од членот 2 став 2 на овој пра-

вилник ги оценуваат комисиите што се определу-
ваат според посебни прописи за оценување на слу-
жбениците од соодветните служби чл. 254, 279, 293 
и 329 од законот. 

Член 15 
Комисијата за оценување на службениците на 

социјалното осигурување ја определува директорот 
на заводот* 

Член 16 
Комисиите за оценување на службениците од 

стопанските комори, од стручните стопански здру-
женија и од задружните сојузи ги определува ор-
ганот на управувањето определен од управниот 
одбор на комората односно на задружниот сојуз, 
ако со правилниците за службениците на тие ор-
ганизации не е пропишано поинаку. 

Член 17 
Комисиите за оценување на службениците од 

Народната банка и од банките што ги основува 
Сојузниот извршен совет се формираат во Главната 
централа — за службениците на Главната централа 
и во централне за народна република — за слу-
жбениците од централата и од подрачните фили-
јали. 

Комисиите во Главната централа ги определува 
гувернерот на Народната банка односно генерал-
ниот директор, а комисиите за народните републики 
— генералниот Односно главниот директор на цен-
тралата. * 

Комисиите за оценување на службениците од 
другите банки односно штедилници ги определува 
директорот на банката односно на штедилницата. 

Член 18 
Комисиите за оценување на службениците во 

Државниот секретаријат за работите на народната 
одбрана односно во единиците и установите на Ју-
гословенската народна армија, за кои важи Зако-
нот за јавните службеници, ги определуваат орга-
ните определени од Државниот секретаријат за ра-
ботите на народната одбрана. 

Член 19 
Со решението за определување на комисијата 

според чл. 15—18 на овој правилник едновремено 
се определува кој орган ќе ги оценува членовите 
на комисијата за оценување. 

Член 20 
Службениците од самостојните установи од 

членот 369 од законот ги оценува комисијата што 
ја определува управниот одбор по предлог од ди-
ректорот на установата. 

Член 21 
Исклучување на членовите на комисијата може 

да се бара во случаите кога е исклучувањето пред-
видено со одредбите од Законот за општата управ-
на постапка („Службен-лист на ФНРЈ", бр. 52/56). 

Барањето за исклучување на член на комиси-
јата може да постави член на комисијата и слу-
жбеникот што се оценува. 

За барањето за исклучување член на ком ши-
јата решава самата комисија, а за барањето за 
исклучување на претседателот на комисијата — ко-
мисијата за службенички работи. 

Против заклучокот со кој се определува исклу-
чување не е дозволена жалба (член 46 од Законот 
за општата управна постапка). 

III. ОЦЕНУВАЊЕ 
1. Пополнување на упитникот 

Член 22 
Оценувањето на службеници се врши во првите 

три месеци од текуштата година за изминатата го-
дина. 

Оценувањето што треба да се изврши во вре-
мето означено во претходниот став опфаќа попол-
нување на упитникот и спроведување на натамо-
шната постапка, сб до давањето на конечна општа 
оценка (чл. 182 и 183 став 5 од законот). 

Член 23 
Оценувањето на службениците се засновува 

врз податоците што ги дава непосредниот старе-
шина. 

Податоците се даваат со пополнување на упит-
никот според образецот кој е составен дел од овој 
правилник. 

Член 24 
Непосредниот старешина е должен упи-гниците 

да ги пополни најдоцна до крајот на јануари и до 
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истекот на тој срок да му ги достави на надле-
жниот претседател на комисијата. 

Старешината на органот може да определи и 
подолг срок за пополнување на упитниците, но не 
подолг од еден месец. 

Продолжувањето на срокот според претходниот 
став за службениците на општинските односно око-
лиските органи го одобрува секретарот на општин-
скиот односно околискиот народен одбор. 

Член 25 
Старешините од членот 23 на овој правилник 

што ќе ги пополнуваат уггитниците ги определува 
со решение старешината на органот, и тоа во вре-
мето кога се определуваат и комисиите за оцену-
вање. 

За пополнување на упитниците се определуваат, 
по правило, старешините на организационите еди-
ници (член 67 од Законот за државната управа — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56). 

Во органите на управата што имаат организа-
циони единици со поголем број службеници, старе-
шината на органот може да определи упитникот 
да го пополнува оној непосреден старешина што 
раководи со работата на службениците, односно 
оној што непосредно им дава определени задачи 
на службениците и кој има можност да ја следи 
нивната работа. 

За органите, установите и организациите што 
се надвор од составот на државната управа, реше-
нието според ставот 2 на овој член го донесува ор-
ганот надлежен за именување на комисијата за 
оценување. 

Одредбите од претходните ставови ќе се при-
менат и кога определени работи вршат службени-
ците што не се во состав на организационата еди-
ница, туку непосредно му се подредени на старе-
шината на органот (член 67 став 3 од Законот за 
државната управа). 

Член 26 
Упитникот за старешините на организационите 

единици го пополнува старешината на органот или 
неговиот заменик односно помошник. 

За старешините на општинските односно око-
лиските органи на управата упитникот го попол-
нува секретарот на општинскиот односно околи-
скиот народен одбор. 

Член 27 
Старешината што според одредбите од овој 

правилник е надлежен за пополнување на упитни-
кот е должен да ја следи внимателно работата и 
развојот на секој службеник, за да се постигне па-
по лна објективност во давањето на определени по-
датоци односно за да се отстрани секоја пристра-
сност, како во корист така и на штета на слу-
жбеникот. За таа цел старешината во текот на годи-
ната ќе ги прибира односно ќе ги бележи сите пода-
тоци и факти што можат да бидат од влијание за 
давање на правилна оценка. 4 

Старешината е должен на службениците во те-
кот на годината да им обрнува внимание на недо-
статоците во нивната работа и да им укажува како 
ќе се одрази тоа врз оценката ако не ги отстранат 
недостатоците. 

Член 28 
Во првата половина на јануари задолжително 

се одржува седница на колегиумот (комисијата за 
оценување) на која присуствуваат и сите старешини 
од организационите единици (непосредните старе-
шини) надлежни за пополнување на упитниците. На 
седницата се претресуваат сите прашања во врска 
со работата на старешините и на комисијата и се 
донесуваат заклучоци за критериумот за кој треба 
да се придржуваат при пополнувањето на унмтни-
ците. 

Член 29 
Ако според податоците во упитникот службе-

никот треба да се оцени со општата оценка „осо-
бено се истакнува", старешината што го пополнува 
упитникот е должен поединечно и подробно да ги 
образложи податоците од упитником 

, Образложението што се дава според претходни-
от став треба да се засновува врз факти и да се 
поткрепи со конкретни примери од работата на 
службеникот, за која цел можат да се наведат или 
приложат и работите на службеникот (писмени 
предлози за решение на одделни проблеми, стручни 
работи, извештаи, елаборати, нацрти на прописи 
и др.). 

Член 30 
Непосредниот старешина е должен сите упит-

ници да ги пополни до истекот на срокот од членот 
24 на овој правилник и секој службеник поедине-
чно да го запознае со дадените податоци. Ако кон 
упитникот се дава и образложение според претход-
ниот член, старешината ќе го извести службент^кот 
и за содржината на тоа образложение. 

Службеникот со свој потпис на упитникот пот-
врдува дека му се соопштени податоците од упит-
никот. Службеникот има право до срокот предви-
ден во членот 24 од овој правилник да стави за-
белешки на податоците во угтитникот, кои заедно 
со упитнижот и се доставуваат на комисијата за 
оценување. 

2. Давање на општа оценка 
Член 31 

Седницата на комисијата за оценување ја сви-
кува претседателот на комисијата кога ќе добие 
пополнети упитници од сите непосредни старе-
шини, водејќи сметка дека во времето предвидено 
во членот 22 став 1 на овој правилник треба да се 
спроведе и постапката по приговорот од службени-
ците, согласно со членот 183 ст. 2 и 4 од законот. 

Член 32 
На седницата на комисијата "присуствува и не-

посредниот старешина кога е на дневен ред оцену-
вање на службениците за кои тој дал податоци 
според пропишаните упитници. 

Комисијата за оценување може да одлучи на 
седницата за сето време на спроведувањето на по-
стапката за оценување да присуствуваат сите не-
посредни старешини во чија надлежност спаѓа по-
полнувањето на уиитниците. 

Ако е непосредниот старешина од претходниот 
став отсутен, на седницата на комисијата се пови-
кува службеникот што го заменува. 

Член на комисијата односно непосредниот ста-
решина не може да присуствува на седницата 
комисијата на која се претресуваат податоците од 
упитникот што се однесуваат на него, освен во слу-
чајот од членот 183 став 3 на законот. 

Член 33 
Со цел за давање правилна општа оценка, на 

седниците на комисијата се претресуваат податоци-
те содржани во упитниците што се однесуваат на 
службениците од одделни организациони единици. 
При тоа се врши проверување дали упитниците се 
пополнети правилно и дали сите старешини што ги 
пополнувале упитниците примениле ист критериум. 

По барање од претседателот или од одделни 
членови на комисијата непосредниот старешина е 
должен усно да ги образложи податоците дадени во 
упитником како и да ги изнесе сите други податоци 
за работата на службеникот што можат да придо-
несат за давање на правилна општа оценка. 

Исто така, комисијата може да бара од-непо-
средниот старешина да го дополни и своето обра-
зложение што го дал согласно со членот 29 од овој 
правилник. 

Податоците од упити ик от комисијата може не-
посредно сама да ги проверува или да определи 
свој член да го стори тоа. 

Член 34 
Кога ќе се заврши претресувањето според прет-

ходниот член, комисијата одлучува за општата 
оценка на службеникот. 

При одлучувањето за општата оценка, освен за 
оценката: „особено се истакнува", комисијата е дол-
жна да ги разгледа писмените забелешки од слу-
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; ликот, ако ги има, и да ги има предвид сите 
податоци од упитником а особено оние што можат 
да бидат од посебно влијание врз оценката, со оглед 
на карактерот на работите на работното место на 
службеникот кој се оценува, на условите на работата, 
на ставот на службеникот спрема работите што ги 
врши и др. Притоа ќе се води сметка и за сите по-
себни податоци (оддел IV од упитником кои исто 
такз можат да имаат влијание врз оценката. 

Постапувајќи во смисла на одредбата од прет-
ходниот став комисијата дава соодветна оценка, а 
ако службеникот според податоците не покажал 
резултати што треба да покаже секој службеник, ја 
внесува констатацијата: „Нема достаточно елементи 
за давање поволна оценка". 

Општата оценка: „особено се истакнува" може 
да се даде ако во одделот И од упитникот се забе-
лежени за службеникот најповолни одговори (ко-
лоната „А") на прашањата од 1 до 6. Ако се оце-
нува службеник за кој се забележуваат подато-
ците во одделот III од упитникот, оценката: „осо-
бено се истакнува" може да се даде ако и на тие 
прашања одговорите се внесени во колоната „А". 

Член 35 
Општата оценка дадена според одредбите од 

претходните членови му се соопштува на службе-
никот со потпис на упитником 

Службеникот што не е задоволен со оценката, 
може Т/О срок од 15 дена од денот кога му е сооп-
штена оценката да поднесе барање комисијата што 
је дала оценката повторно да ги испита податоците 
врз кои се засновува оценката и да ја измени да-
дената оценка. Во ваков случај комисијата се про-
ширува со два Нови члена. Еден нов член опреде-
лува комисијата за службенички работи, а вториот 
синдикалната организација на органот во кој е 
запослен службеникот (член 183 од законот). 

За приговорот против оценката што ја дава 
старешината на органот (член 11) решава комиси-
јата за службенички работи. 

Службеникот што поднесол барање според вто-
риот став од овој член, има право и усно да & ги 
изложи на комисијата своите забелешки против по-
датоците врз кои е заснована дадената оценка. Во 
ваков случај службеникот може да присуствува на 
седницата на комнен; ата се додека не се пристапи 
кон донесување на одлука. 

Во органите што имаат повеќе комисии за оце-
нување, старешината на органот односно колеги-
умот можат да бараат проширената комисија од 
ставот 2 на оврј член повторно да оцени одделни 
службеници. 

Член 36 
Комисиите за службенички работи од членот 18 

на законот и окОлските комисии за службенички 
работи се должни да се грижат за спроведувањето 
на единствен критериум при оценувањето на слу-
жбениците. За таа цел на овие комисии задолжи-
телно им се доставуваат податоците за извршеното 
Оценување, според образецот на извештајот, кој е 
составен дел од овој правилник. 

Податоците им се доставуваат, и тоа: 
1) на околиската комисија за службенички ра-

боти — за службениците на општинските органи 
на управата; 

2) на републичката комисија за службенички 
работи — за службениците на околиските Органи 
на управата и за службениците на републичките 
органи; 

3) на Сојузната комисија за службенички ра-
боти — за службениците на сојузните органи. 

Податоците се доставуваат преку секретарија-
тот на извршниот совет за општа управа односно 
преку органот на управата на околискиот народен 
одбоп надлежен за работите на општата управа. 

За службениците на Државниот секретаријат 
за работите на народната одбрана односно на еди-
ниците и установите на Југословенската народна 

армија податоците од членот 36 на овој правилник 
и се доставуваат на комисијата од членот 16 став 2 
на законот. 

- Член 37 
Податоците што се доставуваат според одред-

бата на претходниот член ги разгледува органот 
надлежен за работите на општата управа, водејќи 
сметка за количината на одделни оценки, а особено 
на оценките: „се истакнува" и „особено се истакну-
ва", за карактерот на службата кај одделни органи, 
за кадровската структура (однос на бројот на кан-
целариските и сметководствените службеници спре-
ма бројот на другите стручни службеници) и др 

Ако органот надлежен за работите на општата 
управа утврди дека бројот на службениците со 
оценка: „се истакнува" и „особено се истакнува" 
надминува 30% и дека тоа не му одговара на оп-
штиот критериум спрема кој се даваат такви оцен-
ки, ќе ќ поднесе предлог на комисијата за службе-
нички работи да се изврши ревизија на оценува-
њето и бројот на службениците со оценките: „се 
истакнува" и „особено се истакнува" да се сведе 
на процентот што таа ќе го определи. 

Согласно со одредбата на претходниот став ќе 
се постапи и кога само бројот на оценките: „особено 
се истакнува" * надминува 5°/о од вкупниот број на 
службениците на односниот орган. 

Член 38 
Донесените заклучоци на комисијата за слу-

жбенички работи врз основа на кои треба да се из-
врши ревизија на оценувањето, му се доставуваат 
на односниот орган на понатамошна постапка 

Ревизијата на оценувањето, согласно со доне-
сените заклучоци на комисијата за службенички 
работи, ја врши проширената комисија за оцену-
вање од членот 35 став 2 на овој правилник 

Член 39 
Упитникот за оценување по завршената постап-

ка се вложува во персоналниот лист на службе-
никот а општата оценка се забележува во соодвет-
ната рубрика на персоналниот лист за определе-
ната година 

Оценката на проширената комисија е конечна. 
Во случај на ревизија на оценувањето, оценка-

та се смета за конечна кога ќе ја даде проширената 
комисија согласно со чл. 37 и 38 од овој правилник. 

Во работата што се однесува на оценувањето 
на службеникот не може да се води управен спор 
(член 183 од законот). 

IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 40 

За службениците на одделни служби или ор-
гани може да се воведат посебни упитници 

Посебните ^упитници ги пропишува старешината 
на органот во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа. 

Член 41 
Службениците што не се оценети зашто не биле 

на должност повеќе од шест месеци (член 179 од 
законот) можат да се унапредат во повисок платен 
разред ако за тоа унапредување ги исполнуваат 
другите услови од законот и од други пропис 

Член 42 
За службеник што ќе биде преместен во првата 

половина на календарската година, упитникот го 
пополнува старешината на организационата еди-
ница (непосредниот старешина) во која службени-
кот е распореден по преместувањето, а за службе-
никот што ќе биде преместен во другата половина 
на календарската година — дотогашниот непосре-
ден старешина. 

Член 43 
Ако службеникот ги исполнува условите за уна-

предување во текот на годината, унапредувањето 
ќе се изврши според оценката во изминатата година. 

- Ако е изминатиот период подолг од осум ме-
сеци, службеникот или старешината можат да ба-
раат да се изврши оценување 
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Член 44 
Образецот на упитникот за оценување на слу-

жбениците е во формат 420 mm X 297 мм и има 
четири страни. 

Образецот на извештајот (член 36) е во формат 
210 mm X 297 MM. 

За печатење и издавање на обрасците од прет-
ходните ставови е потребна согласност од секрета-
ријатот на републичкиот извршен совет за општа 
управа. 

Член 45 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 209-60/58 

20 декември 1958 година 
Белград 

Секретар за општа 
управа, 

Војо Видановиќ, е. р. 

(Образец за упитник — стр. 1) 
Година 

Орган 
У П И Т Н И К 

ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИК НА ОРГАНОТ 
НА ДРЖАВНАТА УПРАВА 

I. ОПШТИ ПОДАТОЦИ 

1) Презиме и име на службеникот 

2) Звање: Група: Платен разред: 

3) Година на раѓањето: Работен стаж: Школска 
спрема! 

4) Назив на работното место: 

5) Стегнат опис на работите што ги вршел во те-
кот на годината: 

6) Од кога работи на работите за кои се оценува: 

7) Курсеви, семинари, испити, специјализација во 
текот на годината: 

8) Одликувања, пофалби, награди во текот на го-
дината: 

9) Дисциплински казни: 

10) Колку дена отсуствувал од работа во текот на 
годината и зошто: 

11) Податоци за хонорарната работа во текот на 
годината: 

(стр. 2) 
II. ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧНОТО ЗНАЕЊЕ, ЗА 

УМЕШНОСТА ВО РАБОТАТА И ЗА 
ЗАЛАГАЊЕТО 

А Б В Г 
1) Одлично ги по-

знава прописите 
на службата. Со 
успех ги извр-
шил сите рабо-
ти во текот на 
годината 

Недостаточно ги 
познава работите 
и прописите. До-
верените задачи 
не ги извршу-
вал со успех. 

2) Има одличен ме-
тод за работа, 
секогаш бил то-
чен и експеди-
тивен. 

Слаб му е ме-
тодох на рабо« 
тата. Не бил то* 
чеп и експеди-
тивен, 

А Б 1 В Г 

3) Самостоен е во 
работата и пра-
вилно расудува. 

А 

Недостаточно 
самостоен, пра-
шува за совет и 
кога не би тре-
бало. 

Често мора да 
се поттикнуза 
на работа; но-
вите задачи не 
ги прифаќа ра-
до. 

4) Особено се зала-
га; спремно ги 
прифаќал нови-
те задачи. 

А 

Недостаточно 
самостоен, пра-
шува за совет и 
кога не би тре-
бало. 

Често мора да 
се поттикнуза 
на работа; но-
вите задачи не 
ги прифаќа ра-
до. 

5) Самоиницијати-
вен е; често да-
вал корисни и-
деи и предлози 
за унапредува-
ње на службата. 

6) Многу работи на 
своето стручно 
издигање и во 
тоа постигнува 
видни резул-
тати. 

Нема иницијати-
ва во работата. 

5) Самоиницијати-
вен е; често да-
вал корисни и-
деи и предлози 
за унапредува-
ње на службата. 

6) Многу работи на 
своето стручно 
издигање и во 
тоа постигнува 
видни резул-
тати. 

Ке посвету Е а 
внимание за 
своето стручно 
издигање. 

7) Односот кон дру-
гите службени-
ци е правилен; 
годен е за сора-
ботка. 

Односот кон 
другите службе-
ници дава по-
вод за забеле-
шки. 

8) Со странките е 
пресретлив и 
тактичен. 

Не е годен за 
работа со стран-
ки. 

(стр. 3) 
ЈИ. ПОДАТОЦИ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИТЕ 

СПОСОБНОСТИ 

А Б В г 
1) Одлично ја ор-

ганизира рабо-
тата на подре-
дените така што 
неговата работ-
на единица (гру-
па) има дадено 
вонредни резул-
тати. 

— — 

Во организаци-
јата на работата 
нема постигнато 
видни резулта-
ти. 

2) Има правилен 
однос кон подре-
дените, им дава 
добар пример и 
ужива углед кај 
нив. 

— — 

Односот кон 
подредените 
службеници да-
ва често повод 
за забелешки. 

IV. ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ 
Упитникот го пеат ел нил 

- 19 — 

(потоне на непосредниот старешина) 

(рошце иа службеникот) 
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Одлука на комисијата за оценување 
Општата оценка 

19 — 

Претседател на Комисијата, 

Предната оценка ми е соопштена на 19-

(потпис на службеникот што е оценет) 

Одлука на проширената комисија за оценување 
Општата оценка 

19 — 

Претседател на Комисијата, 

v (потпис на службеникот) 

Одлука на проширената комисија за оценување 
(член 38 од правилникот) 

Општата оценка 
19 — 

Претседател на Комисијата, 

— дали е службеникот задоволен со работата 
што ја врши, или изразил посебна желба во по-
глед на својата идна работа; 

— дали особено се истакнал со некаква работа 
во службата или надвор од неа (на пример: во вон-
редни кампањски акции, на практично спроведу-
вање на мерките за унапредување на трудот, со 
соработка во стручниот печат и ел.), а што укажува 
на неговите стручни способности; 

— дали е неговата здравствена состојба таква 
што таа да влијае врз вршењето^ на службата; 

— дали неговото држење надвор од службата 
било такво што тоа да му штетило на неговиот 
углед како службеник. 

Орган 

Образец за извештај 
(член 36 од правилникот) 

(потпис на службеникот) 

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 
УПИТНИКОТ 

1. Во рубриката 5 од одделот I се забележуваат 
оние работи што службеникот претежно ги 
вршел во текот на годината, како и сите позна-
чајни задачи на кои работел сам или во комисија. 

2. Податоците во рубриките од одделот П се 
даваат на тој начин што во соодветните колони (А, 
Б, В, Г) се става знак „X". 

„А" — значи дека службеникот му одговара во 
потполност на описот даден од левата страна и 
дека според тој критериум заслужува оценка: „осо-
бено се истакнува". 

„Г" — значи дека службеникот е таков што за 
него важи описот од десната страна, т. е. дека тој 
по прашањето од определена рубрика не задово-
лува. 

„Б" — значи дека е службеникот од такви ква-
литети што за него описот од левата страна важи 
само делумно, но дека сепак „се истакнува" во од-
нос на просечните службеници. 

„В" — означува просечност и важи за оние 
службеници што според односниот критериум се 
просечни, т. е што „задоволуваат". 

Ако е службеникот според своите квалитети 
таков што да не доаѓа предвид само „А" односно 
само „Б" или само „В", туку средната Оценка меѓу 
„А" и „Б", односно „В" и" „В", или „В" и „Г", тогаш 
знакот „X" се става преку линијата што ја дели ко-
лоната „А" од колоната „Б", колоната „В" од „В" 
односно „В" од „Г". 

3. Рубриките од одделот III („Податоци за орга-
низационите способности") се пополнуваат само ако 
е службеникот на некој положај односно раководно 
место, кое во смисла на Законот за државната 
управа се смета како такво (началник на одделе-
ние, шеф на отсек, водач на група, и др.). За кан-
целариските службеници такви места се шеф на 
писарница, шеф на дактилобиро и слично. 

4. Ако службеникот се наоѓа на работно место 
за кое не доаѓа предвид давањето на определени 
податоци (на пр.: нема контакт со странки), одно-
сната рубрика не треба да се пополнува. 

5. Во рубриката „Посебни податоци" се наведу-
ваат други, посебни ттонатопи што можат да имаат 
извесно влијание при оценувањето, на пример: 

ДО КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 

Согласно со членот 3d од Правилникот за оце-
нување на службениците на органите на држав-
ната управа се доставува следниот извештај за оце-
нувањето на службениците за година. 

Вкупниот број на службениците што подлежат 
на оценување изнесува . Бројот на слу-
жбениците што не се оценуваат (член 3 од пра-
вилникот) изнесува . Бројот на службе-
ниците што не се оценети (член 4 од правилникот) 
изнесува . 

Податоци* за оценувањето: 

Службеници 
О Ц Е Н К И 

Службеници Не за-
доволува 

Задо-
волува 

Се ис- 1 Особено се 
такнува! истакнува 

1. канцела-
риски 

2. сметковод-
ствени 

* 
1. канцела-

риски 
2. сметковод-

ствени 
3. управни и 

други 
стручни 
службеници 

Оценувањето го извршиле комисиите за оценување. 

(Потпис на старешината на органот) 

878. 

Врз основа на членот 36 од Законот за воените 
инвалиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/57) и членот 15 точка 5 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата (,.,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/53), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за социјална политика и комунални 
прашања пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИ-
ДИ ОД ВОЈНИТЕ СО ОРТОПЕДСКИ ПОМАГАЛА 

И СО САНИТАРНИ СПРАВИ 

Член 1 
Во Правилникот за снабдување на воените ин-

валиди од војните со ортопедски помагала и со 
санитарни оправи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/57) во членот 16 на крајот наместо точка се става 
точка и запирка и се додава нова точка, која гласи: 

„5) кој е слеп." 
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Член 2 
ои членот 21 став 1 точката 1 се менува и гласи: 
„1) на кој му недостига рака, шака, палец и 

еден прст или кои и да било три прста од истата 
рака;" 

Член 3 
Во членот 24 стават 5 се менува и гласи 
,,На инвалид од женски пол му припаѓаат гу-

мени д©коленици или натколеници за обете нозе 
ако носи протеза паради ампутација на една нога." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во ,„Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 2334 

1 ноември 1958 година 
Белград 

Секретар 
за социјална политика и комунални 

прашања. 
Лидија Шентјурц, с. р. 

879, 

Врз основа на одредбата под б) на ставот 1 од 
одделот 1 главата XXV на Сојузниот општествен 
план за 1958 година, во врска со членот 11 под а) 
точка 9 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за соо-
браќај и врски, со согласност од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, и?дава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА 'НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ ИА 
ПАТНИЦИ ВО ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СОО-

БРАКАЈ 
L. Редовните цени за превоз на патници во 

внатрешниот цивилен воздушен сообраќај се мену-
ваат и изнесуваат за релациите: 

Динари 
1) Белград—Загреб или обратно 3.400 
2) Белград—Љубљана » » 4.200 
3) Белград—Блед п 11 4.400 
4) Белград—Скопје it it 3.400 
5) Белград—Охрид II 11 5 800 
6) Белград—Титоград 11 11 4 600 
7) Белград—Сараево 11 11 3.500 
8) Белград—Дубровник 11 »> 5.800 
9) Белград—Херцегнови 11 11 5.800 

10) Белград—Сплит 11 11 6 000 
И) Белград—Тиват 11 6.000 
12) Загреб—Љубљана 1.000 
13) Загреб—Блед 11 11 1.200 
14) Загреб—Сараево * 11 11 4.000 
15) Загреб—Титоград 11 11 6 300 
16) Загреб—Сплит' It ч 4 200 
17) Загреб—Дубровник 

(Тиват) it tr ' 6.000 
18) Сараево—Титоград It tt 2.600 
19) Сараево—Дубровник It It 2.800 
20) Сараево—Сплит It II 2.500 
21) Скопје—Охрид It It 2.400 
22) Скоп ј е—Дубровник It It б.ООО 
23) Скопје—Тиват II If 6 000 
24) Блед—Дубровник It tt 7.700 
25) Охрид—Дубровник ft It 7.500 

2. За деца до 4 години возраст се наплатуваат 
10%, а за децата од 4 до i2 години — 50% од редов-
ната цена за превоз на односната релација. 

3. Важечките повластици за превоз на патници 
во цивилниот воздушен сообраќај ќе се применуваат 
на превозните цени од точката 1 на оваа наредба-

4. Со денот на почетокот на примену!, ање хи на 
оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
определување тарифите за превоз на патници во 
цивилниот воздушен сообраќај („Службен лттст на 
ФНРЈ", бр. 54/56) 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1959 година. 

Бр. 2006 
12 декември 1958 година 

Белград 
Секретар за сообраќај и врски, 

Пеко Дапчеви«, е. р. 

880. 
Врз основа на членот 3 од Законот за измени 

и дополенија на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/58) и членот 54 
од Уредбата за платите на техничкиот персонал 
и на помошните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58), Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУ-
ЖБЕНИЦИ И НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДО-
ПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА 
ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
1. Во Упатството за спроведување на Законот 

за измени и дополненија на Законот за јавните слу-
жбеници и на Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за платите на техничкиот пресонал 
и на псдиошните службеници (..,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 46/58) по точката 2 се додава нова точка 
2а, Koia гл нон: 

,,2-а. В"> смисла на одредбите на претходната 
точка ќе се постапи и кога на службениците по-
себните додатоци им се определени во проценти 
од платата." 

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

Бр. 06—19421/1 
12 декември 1Р53 година 

Белград 
Секретар за општа управа, 

Војо Биљановиќ, е. р. 

881. 

Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 
јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБ-
ВИНИТЕЛ ШТО КЕ ГИ ВРШИ РАБОТИТЕ ОД 

НАДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИ ЈАВЕН 
ОБВИНИТЕЛ 

1. Окружниот јавен обвинител во Мурска Собота 
ќе ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Мур ска Собота, чие подрачје е 
утврдено со Одлуката за утврдување подрачјата на 
окружните и околските јавни обвинителства („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/56). 

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

П. бр. 245/58 
5 декември 1958 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 
Бранко Д. Јевремовић е. р. 
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882. 
Врз основа на членот 16 во врска со членот 

5 од Уредбата за организација на заводите за со-
цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 12/55), Собранието на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување на своето заседание од 16 сеп-
тември 1958 година донесува 

ИЗМЕНИ НА СТАТУТОТ 
НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во Статутот на Сојузниот завод за социјално 
осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/56) 
во членот 22 ставот 1 се менува и гласи: 

„Посебни одбори на Собранието на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување се: 

1) Одбор за здравствено осигурување; 
2) Одбор за долгорочни осигурувања; 
3) Одбор за прашања на организацијата и ка-

дрите; 
4) Одбор за финансиски систем." 

Член 2 
Во членот 36 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„Како организациони единици во Сојузниот 

завод за социјално осигурување постојат: организа-
ционо одделение, финансиско одделение, статистич-
ко одделение, одделение за здравствено осигуру-
вање, одделение за странско осигурување и општо 
одделение, самостојни отсеци: за публицистика и 
домашна документација, за инвалидско осигурува-
ње, за пензиско осигурување, како и самостојни 
реферати: за додаток на деца и за договорно оси-
гурување и самостојни професии. 

Одделенијата можат да се делат на отсеци, а 
отсеците, на реферати. И самостојните отсеци мо-
жат да се делат на реферати. Надвор од отсеците 
и одделенијата можат да постојат и самостојни 
реферати." 

Член 3 
Членот 40 се менува и гласи: 
„Заменикот и помошниците на директорот ги 

именува Извршниот одбор. 
Решенијата за назначување и решенијата за 

другите службенички односи на службениците на 
Сојузниот завод ги донесува директорот. 

За назначување и разрешување на шефови на 
организационите единици потребна е согласност од 
Извршниот одбор." 

Член 4 
Членот 41 се менува и гласи: 
„Во Сојузниот завод постои Конкурсна коми-

сија и Комисија за откази. 
Членовите на Конкурсната комисија ги имену-

ва директорот на една година, а членовите на Коми-
сијата за откази — Извршниот одбор." 

Член 5 
Во членот 42 се бришат ставовите 2—5. 

Член 6 
Овие измени влегуваат во сила кога ќе ги потвр-

ди Сојузниот извршен совет. 
Бр. 9001 

16 септември 1958 година 
Белград 
Сојузен завод за социјално осигурување 

Претседател 
Директор, на Извршниот одбор, 

Зденко Хас, е. р. Мара Нацева, е. р. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за органи-
зацијата на заводите за социјално осигурување и 
чл. 38 и 39 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/58), Одборот за социјална полити-
ка и народно здравје на Сојузниот извршен совет ги 
потврдува измените на Статутот на Сојузниот завод 

за социјално осигурување што ги донесе Собранието 
на истиот Завод на своето заседание од 16 септем-
ври 1956 година. 

О. Бр. 181/58 
2 октомври 1958 година 

Белград 
Одбор за социјална политика и народно здравје на 

Сојузниот извршен совет 
Претседател, 

Лидија Шентјурц, е р. 

883. 
Врз основа на членот* 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр! 53/57), 
Управниот одбор на Сојузот на занаетчиските ко-
мори на Југославија, со потврда од Сојузниот из-
вршен совет,' пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

КОМОРИ 
Член 1 

Во Правилникот за службениците на занаетчи-
ските комори („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/^8) 
во членот 7 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 

„По исклучок од одредбата од претходниот став, 
управниот одбор на комората може положајот се-
кретар на покраинска, обласна или околиска зана-
етчиска комора, како и определени положаи на кои 
се наоѓаат други службеници, да ги распореди во 
платни разреди, и тоа: 

а) во околиски занаетчиски комори: 
1) положајот на секретар на комора во пора-

звиените околии (Белград, Загреб, Љубљана, Сарае-
во, Скопје, Нови Сад, Ниш, Осиек, Сплит, Риека, 
Дубровник и Марибор) — до V платен разред; 

2) положајот на секретар на комора во другите 
околии — до VII платен разред; 

3) положајот секретар на секција или на стру-
чен одбор во Околиите наведени во овој член во 
ставот 2 под а) точка 1 — до УШ платен разред; 

4) положајот на секпетар на секција или на 
стручен одбор во другите околии — до X платен 
разред; 

б) во републичка, покраинска и обласна зана-
етчиска комора: 

1) положајот на секретар на покраината или 
обласна комора — до V платен разред; 

2) положајот на секретар на секција или на 
стручен одбор на републичка, покраинска или обла-
сна комора — до VII платен разред; 

в) во Сојузот на занаетчиските комори на Југо-
славија: 

положајот на секретар на секција или на стру-
чен одбор — до VII платен разред. 

На службениците на положајот секретар на по-
краината, обласна или околиска комора, како и- на 
службениците на други положаи кои според одред-
бата од претходниот став се распоредени во платен 
разред, основната плата им се определува според 
положајот, независно од звањето, ако е тоа за нив 
поповолно." 

Член 2 
Во членот 9 став 2 под г) на крајот од точката 1 

место точка и запирка се става запирка и се дода-
ваат зборовите: „а во другите околии — до 18 100 
динари месечно". 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 164/3 

16 декември 1958 година 
Белград 

Сојуз на занаетчиските комори на Југославија 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Тоне Фајфар, е. р. 
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884и 

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57), 
Управниот одбор на Сојузот на селскостопанеко-
шумарските комори на Југос навиј а, со потврда од 
Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАН-
СКО-ШУМАРСКИТЕ КОМОРИ И ЗА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТРУЧНИ ЗДРУЖЕ-
НИЈА ОД ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАН-

СТВО И ШУМАРСТВОТО 
Член 1 

Во Правилникот за службениците на селскосто-
панско-шумарските комори и за службениците на 
сојузните стручни здруженија од областа на сел-
ското стопанство и шумарството („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 21/58) во членот 8 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„По исклучок од одредбата од претходниот став, 
Управниот одбор на комората може положајот се-
кретар на покраинска селскостопанско-шумарска 
комора и положајот секретар на обласна селскосто-
панско-шумарска комора да го распореди до V пла-
тен разред." 

Член 2 
По членот 8 се додава нов член 8а, кој гласи: 
„На секретарот на здружението му се опреде-

лува основната плата според звањето и годините на 
службата, според одредбите од Законот за јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
претседателството на комората може положајот на 
секретар на определени здруженија да го распореди 
до V платен разред. 

На службеник на положајот секретар на здру-
жение што според одредбата од претходниот став е 
распореден во платен разред му се определува 
основната плата според положајот, независно од 
звањето, ако е тоа за него поповолно. 

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на Управниот одбор на здружението." 

Член 3 
Во членот 9 став 3 точка в) се додава нова од-

редба под 1), која гласи: 
„1) за секретар на обласна комора — до 25.200 

динари месечно;" 
Досегашните одредби под 1—4 стануваат одреда 

би под 2—5. 
Во истиот член по ставот 3 се додава нов став 

4, кој гласи: 
„На секретарот на Сојузното стручно здружение 

за унапредување на производството на пченка мо-
же, по исклзгчок од одредбата од точката г) под 1) 
на овој член а во согласност со Претседателството 
на комората, .положајната плата да му се определи 
до 33.600 динари месечно." 

Досегашните ставови 4 и 5 од овој член стану-
ваат ст. 5 и 6. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , 

Бр. 03-4225/2 
17 декември 1958 година 

Белград 
Сојуз на селскостопанско-шумарските комори на 

Југославија 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

885. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СВЕЖО 
И ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И З Е Л Е Н Ч У К И ЗА 

ПРОИЗВОДИ ОД Д О Б И Т О К 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизациј . се донесуваат следните стандарди: 
Смокви - — — — _- — _ j u s Е.В2.081 
Пулпа стерилизирана со топлина — JUS Е.Н1.050 
Пекмез од сливи — — — — — JUS Е.Н2.010 
Сушени сливи — — — — — JUS Е.Н4.020 
Сушени к а ј син — — — — — j u s Е.Н4.023 
Сушени вишни — мараски — — JUS Е.Н4.030 
Сушени јаболки — г— — — — JUS Е.Н4.040 
Сушени круши — — — — — JUS Е.Н4.045 
Сушени смокви — — — — — JUS Е.Н4.050 
Зеленчук стерилизиран со топлина — JUS Е.Н5.015 
Сосови од зеленчук — — — — JUS Е.Н5.020 
Сокови од зеленчук — — — — JU§ Е.Н5.0?2 
Згуснат сок од зеленчук — — — J U S Е.Н5.025 
Концентрат од домати — — — JUS Е.Н5.026 
Биолошки конзервиран зеленчук — JUS E.H5.G30 
Насо лен зеленчук — — — — — JUS Е.Н5.0-40 
Зеленчук во оцет — туршија — — JUS Е.Н5.Р.Т0 
Печурки стерилизира!™ со топлина JUS Е.Н5.060 
Освежителни напитки од зеленчук JUS Е.Н5.250 
Сушен зеленчук — — — — — JUS Е.Нб.ОГО 
Сушени печурки — — — — — JUS Е.Н6.100 
Длабоко замрзнат зеленчук — — JUS Е.Н7.020 
Бекон — — — — — — — — JUS E.J1.3Q0 

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

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 март 1959 година. 

Бр. 07-5318 
19 декември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизациј а, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

886. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од Наред-
бата за договорањето за цените по кои земјодел-
ските задруги ќе купуваат селскостопагасжи произ-
води од индивидуалните производители („Службе« 
лист на ФНРЈ" , бр. 19/58), претставниците на Глав-
ниот задружен сојуз на Ф Н Р Ј , на Главниот сојуз 
на земјоделските задруги на НР Србија, на Глав-
ниот сојуз на сел ек ©стопанските задруги на НР 
Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна 
и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР 
Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Ма-
кедонија и на Главниот задружен сојуз на НР Црна 
Гора постигнаа 

П О Г О В О Р 
ЗА ИЗМЕНА НА ДОГОВОРОТ ЗА НАЈВИСОКИТЕ 

ЦЕНИ ЗА К Р У П Е Н ДОБИТОК 
1. Во Договорот за највисоките цени за крупен 

добиток („Службен лист га ФНРЈ" , бр. 25'58 во точ-
ката 1 последниот став се менува и гласи; 
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„Цената се подразбира за 1 килограм жива 
мера франко сточното депо односно прифатили-
штето на купувачот (постојано или привремено) 
што се наоѓа во кругот на сајмиштето или најмногу 
до 1 км оддалеченост од сајмиштето, со дванаесет-
часовен пост. Рандманот се смета врз база на зва-
ничната мера на саемот. Ако се утврди дека не 
е спроведен пост, купувачот и продавачот ќе се 
договорат дали ќе се одбие определениот процент 
поради нахранетоста или грлото ќе се подложи на 
дв ан аесетча е ов ен пост и потоа ќе се мери." 

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

Бр. 2169 
12 декември 1958 година 

Белград 

Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

Генерален секретар. 
Светислав Јешиќ, е. р. 

887. 

Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58), во врска со точката 1 од На-
редбата за договарањето за цените по кои земјо-
делските задруги ќе купуваат селскостопански про-
изводи од индивидуалните производители („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/58), претставниците на 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот 
сојуз на земјоделските задруги на НР Србија, на 
Главниот сојуз на селскостопанските задруги на 
НР Хрватска, на Главниот задружен сојуз на НР 
Босна и Херцеговина, на Главниот задружен сојуз 
на НР Словенија, на Главниот задружен сојуз на 
НР Македонија и на Главниот задружен сојуз на 
НР Црна Гора на состанокот одржан на 13 декември 
1958 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНСКОТО ГРО-

ЗЈЕ, ВИНОТО И РАКИЈАТА КОМОВА 

1. Во Договорот за највисоките цени на винското 
грозје, виното и ракијата комова („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36/58) во точката 1 од групата 2 — 
конзумни сортни вина, се бришат зборовите: „обич-
на малвасија", а на крајот по зборовите: „присни 
цвичек" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„кралевина, сушќан (сансегот), брајдица, планина 
(плавка), куртелашка и дебит (пуљижанзиГ 

2. Во точката 1 од групата 3 — Квалитетни 
сортни вина, се бришат зборовите: „бел и син пино, 
мускатни силванац, теран, грк и блага малвасија," 
а на крајот се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „жлахтина, метлишка чрнина и малвасија". 

3. Во точката 1 од групата 4 — Висококвали-
тетни вина, по зборот: „совињон" а пред запирката 
се додаваат зборовите: „(мускатни силванац)", а на 
крајот по зборот: „жилавка" се става запирка и се 
додаваат зборовите: „бел и црн пино (бургундац), 
теран, грк, вранац и кратошија". 

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

Бр. 2242 
19 декември 1958 година 

Белград 
Главен задружен сојуз на ФНРЈ 

За Претседателството, 
Димитрије Бајалица, е. p. 

888. 
Врз основа на членот 75и од Уредбата за тр-

говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 12/58 и 16/58) и точ. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата 
за договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе ги купуваат селскостопански про-
изводи од задружните и селскостопанските произ-
водителски организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/58), претставниците на Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузот на селско-
стопанско-шумарските комори на Југославија, на 
Сојузната надворешнотрговска комора, на Сојузната 
индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ на состанокот одржан на 13 декември 
1958 година постигнаа 

Д О Г О В О Р 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ДОГОВОРОТ 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ВИНАТА ВО 

1958 И 1959 ГОДИНА 
1. Во Договорот за највисоките цени на вината 

во 1Ѕ58 и 1959 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 36/58) во точката 1 на крајот од групата 2 — 
Конзумни сортни вина, по зборовите: „присни цви-
чек" се става запирка и се додаваат зборовите: 
„кралевина, сушќан (сансегот), брајдица. плавина 
(плавка), куртелашка и дебит (пуљижа^ац)". 

Во истата група називот на виното: „малва-
сија обична" се брише 

2. Во точката 1 од групата 3 — квалитетни 
сортни вина. се бришат зборовите: „бел и син пино, 
мускатни силванац, теран, грк и малвасија блага", 
а на крајот се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „жлахтина, метлишка чрнина и малвасија". 

3. Овај договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-5288 
13 декември 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските ког спи 

на Југославија 
Секретар, 

Ристо Fгалски , е. р. 

889. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНАТА НА БР. 345 НА „ВЈЕСНИК У 

СРИЈЕДУ" 
Окружното јавно обвшгнтелство за град Загреб, 

со своето решение од 12 декемвои 1958 година, бр. 
Ктр. 2841/58, привремено го забрани растурањето 
и про авањето на бр. 345 на неделниот весник 
„Вјесник у сриједу", издаден во Загреб на 10 декем-
ври 1958 година, поради карикатурата објавена на 
втората страна од тој неделен весник на 4 и 5 ко-
лона на врвот од весникот, под која се наоѓа под-
насловот: „Бркове још увијек бдијемо, товарити 
Никита?" 

Врз основа на горното решение на Окружното 
јавно обвинителство за град Загреб, а во смисла на 
членот 13 став 2 од Законот за печатот, издаден им 
е налог на органите на внатрешните работи да го 
спречат растурањето и продавањето на бр. 34Г> на 
споменатиот весник. 

Окружниот суд во Загреб, со своето решевте 
Кр. бр. 318/58-4 го потврди решението на Округ,:- - -
то тарно обвинителство за град Загреб бр, Кто. 
2841/58 од 12 декември 1.958 година и го забрани 
растурањето и продавањето на бр. 345 на „Вјесник 
У сриједу". 

(Од сојузниот ^лжа-вен секретаријат за :>_атре-
шни работи, бр. 719 од 16 декември 1968 година). 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за ограничување кори-
стењето на средствата на амортизацијата и за по-
ниските норми на амортизацијата за стопанските 
организации од определени дејности, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/58, се поткраднала 
долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ КОРИСТЕ-
ЊЕТО НА СРЕДСТВАТА НА АМОРТИЗАЦИЈАТА 
И ЗА ПОНИСКИТЕ НОРМИ НА АМОРТИЗАЦИ-
ЈАТА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ 
Во точката 5, во последниот ред, наместо „1959" 

* треба да стои „1958". 
Од Сојузната народна скупштина, Белград, 8 

ттекември 1958 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за здо-
бивањето и признавањето на звањата на членовите 
на посадата на трговската морнарица, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", 42/58, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ЗДОБИВАЊЕТО И ПРИ-
ЗНАВАЊЕТО НА ЗВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ 
НА ПОСАДАТА НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 

Во членот 79 во точката 1 наместо „членот 45 
став 1 точка 1" треба да стои: „членот 45 став 1 
точка 2", а наместо „во својство на поручник на 
трговската морнарица или на бродоводач" треба да 
стои: „во својство на поручник на крајбрежната 
пловидба или на бродоводач". 

Во Точката 2 од истиот член наместо „членот 45 
став 1 точка 2" треба да стои: „членот 45 став 1 
точка 1". « 

Во точката 3 од истиот член наместо „членот 45 
став 1 точка 2" треба да стои: „членот 45 став 1 
точка 4", а наместо „15 јули 1947 година" треба да 
стои: „15 авгус 1947 година". 

Од секретаријатите на Сојузниот извршен со-
вет за трудот и за сообраќај и врски, Белград, 22 
ноември 1958 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО БУРМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОН-

РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО БУРМА 

I 
Се отповикува 
Зденко Штамбук од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Бурма. 

II 
Се назначува 
Исо Његован, досегашен началник во Државни-

от секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополмомошон амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Бурма. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 32 
8 декември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
П о тпр ет се д ате л 

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

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО КАМБОЏА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗ-
ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО КАМБОЏА 
I 

Се отповикува 
Зденко Штамбук од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Камбоџа. 

II 
Се назначува 
Исо Његован, досегашен началник во Државни-

от секретаријат за надворешни работи, за извонре-
ден и ополномошен амбасадор на Федеративна На-
родна Република Југославија во Камбоџа. 

I I I 

Државниот секретар за надворешни работи ќе 
го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 33 
8 декември 1958 година у 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

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

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар , за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР 
НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН 

МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ТАЈЛАНД 
I 

Се отповикува 
Зденко Штамбук од должноста на извонреден 

пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Тајланд. 

II 
Се назначува 
Исо Његов? и, досегашен началник во Државни-

от секретаријат за надворешни работи, за извонре-



Среда, 24 декември 1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 51 — Страна 1219 

ден пратеник и ополномошен министер на Фед ер а-« 
тивна Народна Република Југославија во Тајланд. 

ЈП 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 34 

8 декември 1958 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Република 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, е. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД И ЗА НАЗНАЧУ-
ВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛ ПО-

МОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ИСЛАНД 
I 

Се отповикува 
Максо Баќе од должноста на извонреден пра-

теник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Исланд. 

II 
Се назначува 
Владимир Роловиќ, извонреден и оиолномошен 

амбасадор на ФНРЈ во Норвешка, и за извонреден 
пратеник и ополномошен министер на Федеративна 
Народна Република Југославија во Исланд со се-
диште во Осло. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV , 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 35 
8 декември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

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

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за осни-

вањето и работата на Советот за информативна 
служба за странство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
5-0/57), а во согласност со Сојузниот извршен совет, 
секретарот за информации во Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ПЛЕНОВИ 
НА СОВЕТОТ ЗА ИНФОРМАТИВНА СЛУЖБА ЗА 

СТРАНСТВО 
Во Советот за информативна служба во стран-

ство се именуваат, и тоа: 
за претседател Поповиќ Душан, помошник се-

кретар за просвета и култура во Сојузниот извр-
шен совет; 

за членови: 
1) Брилеј др Јоже, помошник државен секре-

тар за надворешни работи; 

2) Етеровиќ Анте, началник на одделение во 
сојузниот 'Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти; 

3) Гајиновиќ Вујица, помошник на претседате-
лот на Комитетот за надворешна трговија; 

4) Јовиќ Ѓуро, советник во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи; 

5) Кунц Драго, вршител на должноста на на-
чалникот на Одделението ?*а печат и информации 
на Државниот секретаријат за надворешни работи; 

6) Креачиќ Олга, помошник секретар за инфор-
мации во Сојузниот извршен совет; 

7) Лончаревиќ Гуро, генерал-мајор на Југосло-
венската народна армија; 

8) Рот Никола, началник во Сојузниот совет за 
научна работа; 

9) Тепавац Мирко, директор на Радио-Белград; 
10) Шокорац Александар, секретар на Комиси-

јата за меѓународни врски на Социјалистичкиот 
сојуз на работниот народ на Југославија; 

И) Вејзагиќ Алија, началник на одделение во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
формации; 

12) Вратуша др Антон, државен потсекретар — 
шеф на кабинет на потпретседател на Сојузниот 
изЕПшен совет; 

13) Загорац Веда, директор на Публицистичко-
издавачкиот завод „Југославија". 

Бр. 2181/2 
25 октомври 1958 година 

Белград 
Секретар за информации, 

Богдан Осолник, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 46 од 15 ноември 1958 година објавува: 
Закон за помош на жртвите од фашистичкиот 

терор: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

универзитетите; 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

Уметничката академија; 
Одлука за утврдување на реонизацијата за ово-

штарството на подрачјето на автономните единици; 
Решение за пренесување правата и должностите 

на основувач на хигиенските заводи од Извршниот 
совет на Народното собрание на НР Србија врз на-
родните одбори на околиите; 

Решение за измена на Решението за определу-
вање местата во кои се полагаат стручни испити за 
висококвалификувани работници; 

Правилник за привремениот начин за формира-
ње на органите на непосредното управување со Ви-
шата техничка текстилна школа во Белград. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 50 од 6 ноември 1958 
година објавуваат: 

Решение за основување Болница за душевни бо-
лести во Јанкомир; 

Правилник за регистрација на научните уста-
нови и на договорите за основување на научни уста-
нови; 

Наредба за измена и дополнение на Наредбата 
за определување на трошоците на прометот на го-
лемо на храната за добиток од индустриското по-
текло. 
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УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист људске Републике Словеније" во 
бројот 37 од 6 ноември 1958 година објавува: 

Одлука за определување на количините на ви-
но и ракија што производителите можат да ги по-
трошат во домаќинството во производителната 
1958 59 година без плаќање данок на промет; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на управниот одбор на Фондот 
Борис Кидрич; 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на управниот одбор на Прешерно-
виот фонд. 

857. 

858. 

859. 

860 

851. 

862 

863 

864. 

865. 

866. 

867. 

— — — 1 2 0 1 

1202 

870. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за дополнение на Уредбата за 
употреба на средствата за инвестиции во 
1958 година - — — — — — — — 1201 
Уредба за измена на Уредбата за фор-
мирање републички фондови за станбена 
изградба — — — — — — — — — 1201 
Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за формирање комисии за пен 
запираните воени лица 
Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за угостителските претпријатија и 
дуќани — — — — — — — — 
Одлука за дополнение на Одлуката за 
условите за давање инвестициони заеми 
од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за објекти во областа на индустрии 
јата и рударството во 1958 година --- — 1202 
Одлука за употреба на средствата од бие-
ната буџетска резерва формирана од при-
ходите на буџетите на народните репу-
блики, автономните единици, околиите и 
општините за 1958 година — — — — 1203 831. 
Одлука за измени на Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени 
за производите на црната металурга ја — 1203 
Одлука за определување на цените на 
електричната -енергија за електростонан-
ските заедници — — — — — —- — 1203 
Одлука за начинот на книжење на при-
ходите на буџетите и фондовите што про-
излегуваат од населението — — — — 1204 
Одлука за определување на производстве-
ните занаетчиски претпријатија и дуќани 
што го издвојуваат придонесот од доходот 
според членот 49 од Законот за придоне-
сот од доходот на стопанските организации 1204 
Одлука за определување на занаетчиски-
те производствени претпријатија и дуќани 
на кои се применуваат одредбите од точ-
ката 13 на Одлуката за отстапување на 
придонесот од доходот и земјурината на 
стопанските организации од определеше 
дејности — — — — — — — —' — 1204 
Одлука за обезбедување средства за из-
градба на станови за персоналот на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефо-
ни, за персоналот на претпријатијата на 
речниот сообраќај и за персоналот на 
претпријатието Јадранска линиска пло-
видба — — — — — — — — — 1205 
Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината и начинот на утврдување на 
девизниот ефект и на рентабилитетот по 
инвестиционите заеми што се даваат во 
1958 година — — — — — — — — 1205 
Наредба за дополнение на Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето 
на вештачки ѓубриња и средства за за-

Ст 
штита на растенијата за потребите ка 
селското стопанство — — — — — _ 

871. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за давање надоместокот (регрес) 
за купено гориво за потребите на селско-
то стопанство и на морското и езерското 
рибарство — — — — — — 

872. Наредба за давање регрес при продажба-
та на 'индустриски производи за потреби-
те на морското и езерското рибарство — 

873. Наредба за дополнение на Списокот за 
селскостопанските машини, справи и уре-
ди на кои се однесува регресот — — — 

874. Наредба за исплатување на надоместокот 
на трошоците за користење на годишниот 
одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" во 1959 година — — — 

875. Решение за одобрување основувањето и 
работата на Југословенското друштво за 
патишта — — — — — — — — — 

876. Решение за одобрување основувањето и 
работата на Сојузот на друштвата на еко-
номистите од Југославија — — — — 

877. Правилник за оценување на службеници-
те на органите на државната управа — 

878. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за снабдување на воените 
иtmaлиди од војните со ортопедски пома-
гала и со санитарни справи — — — — 

879. Наредба за измена на тарифата за пре-
воз на патници во цивилниот воздушен 
сообраќај — — — — — — — — 

880. Упатство за дополнение на Упатството за 
спроведување на Законот за измени и до-
полненија на Зако-нот за јавните службе-
ници и на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за платите на технич-
киот персонал- и на помошните службе-

Решение за определување на окружен 
јавен обвинител што ќе ги врши работите 
од надлежноста на околиски јавен о б ^ -
нител — — — — — — — — — 

882. Измели на Статутот на Сојузниот завод 
за социјално осигурување — — — — 

883. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за службениците на занает-
чиските комори — — — — — — — 

884. Правилник за измени и доите лиени ја на 
Правилникот за службениците на селско-
стопанско-шумарските комори и за слу-
жбениците на сојузните стручни здру-
женија од областа на селското стопанство 
и шумарството — — — — — — — 

885. Решение за југословенските стандарди за 
свежо и преработено овошје и зеленчук 
и за производи од добиток — — — — 

886. Договор за измена на Договорот за најви-
соките цени за крупен добиток — — — 

887. Договор за измени и дополненија на До-
говорот за највисоките цени на винското 
грозје, виното и ракијата комова 

888. Договор за измени и дополненија на До-
говорот за највисоките цет.;и на вината во 
1858 и 1959 година — — — — — — 

889. Соопштение за забраната на бр. 345 на 
„Вјеоник у сриједу" — — — — — — 

Исправка на Одлуката за измени и дополне-
нија на Одлуката за ограничување кори-
стењето на средствата на амортизацијата 
и за пониските норми на амортизацијата 
за стопанските организации од определе-
ни дејности — — — — — — — — 

Исправка на Правилникот за здобивањето и 
признавањето на звањата на членовите 
на посадата на трговската морнарица — 

рана 

1206 

1206 

1206 

1207 

1207 

1208 

1203 

1208 

1213 

1214 

1214 

1215 

1215 

1218 

1216 

1216 

— 1217 

1217 

1217 

Издава Новинска vcTaHoea „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Улица ^Краљевина Марка бр. 9. 
Директор и одговорен уредник Слободан М Нешовић Улица Краљевима Марка бр. 9, Печат на 

Белградскиот графички завод« Белград 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 


