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ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

(Пречистен текст) 
I 

ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

За да се асигур&ат условите Сојузната народна 
скупштина да ги врши своите права и должности 
утврдени со Уставот и за да се утврдат правилата 
за работа на Скупштината се донесуваат правил-
ници за работа. 

Член 2 
Правилникот за работа на Сојузната' наводна 

скупштина содржи одредби за работата на зајед-
ничките седници на домовите, за правата и дол-
жностите на претседателот, потпретседателите и се-
кретарот на Скупштината и за екупштинската ад-
министрација. 

Секој дом, си донесува сам свој правилник за 
работа. Правилникот за работа на Сојузниот собор 
Содржи и одредби за работниот ред за работа на 
посебните состаноци на Веќето на народите. 

И . 
ЗАСЕДАНИЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА 
Член 8 

Времето од изборите иа Сојузната народна скуп-
штина др нејзиното распуштање сочинува едно неј-
зино свикување. Скушнтинските свикувања се обе-
лежуваат со редни броеви. 

Член 4 
Сојузната народна скупштина заседава постоја-

но за сето време на траењето на едно свикување и 
работи во посебни седници на своите собори, во 
заеднички седници на обата дома и во седници на 
одборите и комисиите на одделни собори и на Скуп-
штина та. 

За време на летните месеци скупштинскиот од-
мор трае најмногу три месеци. 

Претседателот на Скупшткната може, ако тоа го 
бара особена потреба, и за време на скупштинскиот 
одмор да свика седници на одделни одбори и коми-
сии на Скупштината и домовите, како и посебни 
и заеднички седници на домовите. 

Член 5 
Новоизбраната Скупштина се свикува во засе-

дание најдоцна за триесеттиот ден од денот на из-
вршените избори. 

Свикувањето го врши претседателот на Скуп-
штината од изминатото свикување а ако тој не 
го стори тоа во определениот срок, Скупштината 
кз се состане по покана од дваесет пратеници или 
по .покана од Сојузниот извршен совет. 

III 
ПРЕТСЕДАТЕЛ, ПОТПРЕТСЕДАТЕЛИ И СЕКРЕ-

ТАР НА СКУПШТИНАТА 
Член в 

Сојузната народна скупштина има претседател, 
двајца или повеќе потпретседатели и секретар, кои 
се избираат од редот на народните пратеници на 
првата заедничка седница на домовите. 

Претседателот, потпретседателите и секретарот 
се избираат за целото,свикување на Скупштината 
и остануваат на должноста и по распуштањето на 
Скупштината, до новото избирање на претседател, 
потпретседатели и секретар. 

Член 7 
Претседателот на Скуп штин ата ја претставу Е а 

Скупштината, ги потпишува покрај Претседателот 
на Републиката указите за прогласување на зако-
ните, свикува заеднички седници на домовите и на 
нив претседава, се грижи за извршувањето на од-
луките на Скуоштината и на нејзините собори. 

Претседателот се грижи за примената на пра-
вилникот за работа и го толкува Правилникот за 
работа на Сојузната народна скупштина. 

Претседателот се грижи за заштитата на пра-
теничкиот имунитет и на другите пратенички права. 

Претседатела се грижи за објавувањето на 
стенографските белешки и за правата на печатот 
во СкутшЈтината, го пропишува куќниот ред и пра-
вилната за скупштивската стража и ги врши дру-
гите права и должности предвидени со овој пра-
вилник за работа и со правилниците за работа на 
домовите. 

Член 8 
Претседателот на С ку иш тин ат а ги свикува во 

седници и одделните собори согласно со одредбите 
од правилниците за работа на домовите. 

Член 9 
Претседателот односно потпретседателот на 

Скупштината, тога претседава на заедничка сед-
ница на домовите, не може да учествува во прет-
ресот и да гласа, освен гласањето за изборот кота 
тоа се врши тајно. 

Член 10 
Претседателот на Скупштината во случај на 

спреченост го заменуваат во сите негови права и 
должности потпретседателите по ред како се из-
брани. ПотпретседатешЈите м]у помагаат на прет-
седателот во вршењето на работите определени со 
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озој правилник за работа и можат, во договор со 
претседателот, да претседаваат на заедничка сед-
ница на домовите. 

Секретарот на Скупштината му помага на прет-
седателот во раководењето со седниците, се грижи 
за*работата на скупштинската администрација, со-
ставува предлог на претсметката на расходите и 
приходите на Скупштината и ги врши другите пра-
ва и должности предвидени со овој правилник за 
работа. 

Во случај на спреченост на секретарот, на прет-
седателот во раководењето со седниците му помага 
пратеник што ќе го определи претседателот. • л 

Член 11 
Седницата на која се врши избор на претсе-

дател, потпретседатели и секретар ја отвора и прет-
седава на неа до изборот на претседател, претсе-
дателот на кој што му истечува должноста. Тој му 
го отстапува претседателското место на новиот 
претседател штом ќе прогласи дека е овој избран. 

Член 12 
Предлог на кандидатура за претседател, пот-

претседатели и секретар, како и предлог за нивно 
разрешување, можат да поднесат дваесет пратеници. 

Член 13 
Избирањето на претседател, потпретседатели и 

секретар се врши со јавно гласање, но Скупштината 
по предлог од еден пратеник може да одлучи да се 
врши со тајно гласање. 

Ако избирањето се врши со јавно гласање, ќе 
се избира со ред прво претседател, потоа секој пот-
претседател и секретар. 

Ако избирањето се врши со тајно гласање, гла-
сањето за претседател, потпретседатели и секретар 
се врши на исто гласачко ливче. 

Во поглед на постапката за разрешување на 
претседателот, потпретседателите и секретарот и 
начинот на гласањето за разрешувањето важат со-
одветните одредби за нивното избирање. 

IV 
ЗАЕДНИЧКИ СЕДНИЦИ НА ДОМОВИТЕ 

1. Делокруг и начин на работата 
Член 14 

На заедничката седница на домовите учеству-
ваат и одлучуваат сите членови на Сојузниот собор 
и на Соборот на производителите. 

Член 15 
Скушнтаната на заедничката седница на до-

мовите: 
1) го избира и разрешува Претседателот на Ре-

публиката ; 
2) ги избира и разрешува членовите на Сојуз-

ниот извршен совет; 
3) го избира и разрешува претседателот, пот-

претседателите и секретарот на Скупштината; 
4) ги избира и разрешува судите на Сојузниот 

врховен суд; 
5) ш избира и разрешува судиите и повремените 

судии на Врховниот стопански суд; 
, 6) ги избира и разрешува членовите на одбо-

рите и комисиите на Скупштината и ги потврдува 
правилниците за работа на овие одбори и комисии; 

7) ја прогласува промената на Уставот; 
8) ги решава споровите за надлежноста помеѓу 

домовите; 
9) донесува правилник за работа на Скутшим-

ната; 
10) ги претресува извештаите на своите одбори 

и комисии доколку со правилникот за работата тоа 
не е ставено во надлежност на домовите; 

11) врши други работи определени со Уставот 
и со овој правилник за работа. 

Член 16 
Скупштината на заедничка седница на домовите 

може да донесува декларации и резолуции по пра-
шањата од надлежноста на федерацијата и по дру-

гите прашања од интерес за сојузната држава, како 
и препораки за работа на државните органи, само-
управните установи и стопанските организации, ако 
претходно обата дома се согласиле тие акти да 
се стават на дневниот ред на заедничката седница. 

Скупштината може и без претходна согласност 
на домовите да ги стави на дневниот ред на заед-
ничката седница на домовите тие акти ако еден 
пратеник, кој ќе биде подржан уште од девет чле-
нови од истиот дом, не стави барање да се решава 
за таков акт на посебни седници на доловите. 

Домовите можат да одлучат да пренесат на 
заедничка седница одделни законски предлози и 
други прашања од општо значење во чие решавање 
учествуваат обата дома, извештаи што ги поднесу-
ва Сојузниот извршен совет по своја иницијатива 
или на барање од Скупштината, извештаи од ко-
морите и други организации и установи, но гласа-
њето за законските предлози се врши на седница 
на секој дом одвоено. 

Член 17 
Ако на барање од еден дом извештајот на Со-

јузниот извршен совет треба да биде поднесен само 
во домот што барал поднесување на извештај, из-
вештајот ќе биде поднесен на заедничка седница 
на домовите ако тоа го бара другиот дом. 

Член 18 
На дневниот ред на заедничка седница на до-

мовите може под условите од членот 16 став 2 на 
свој правилник за работа да се стави и претрес 
на одделни прашања од општо политичко значење. 
Ваквиот претрес се завршува без усвојување опре-
делена одлука, а може да се заврши и со заклучок 
да му се препорача на Сојузниот извршен совет 
да подготви предлог на закон или на друга одлука 
што ќе им ги поднесе на домовите на Скуоштината, 
или во својата надлежност да донесе потребни од-
луки односно да преземе соодветни мерки. 

Член 19 
Заедничката седница на домовите ја свикува 

претседателот на Скупштината врз основа на од-
лука на обата дома, по предлог од еден дом, од Со-
јузниот извршен совет или по сопствена иниција-
тива. Предлогот мора да ги содржи прашањата од 
делокругот на заедничката седница на домовите 
заради чие расиравување се предлага свикување 
на седницата. * 

Претседателот е должен да свика заедничка 
седница на домовите во сите случаи кога тоа го 
предлагаат цитираните тела на Скупштината, како 
и во други случаи кога е тоа со Уставот опреде-
лено. 

Ако претседателот не ја свика заедничката ~ 
седница на домовите кота е тоа определено со овој 
правилник за работа, седницата ќе се состане по 
покана од дваесет пратеници односно од Сојузниот 
извршен совет. 

Член 20 
Заедничките седници на домовите се јавни. 
Скупштината може да одлучи неодделна седни-

ца во целост или делум да се одржи без присуство 
на јавноста. 

Работата на таква седница се смета како др-
жавна тајна и од неа може да се објави само она 
што ќе му го стави Скупштината во должност на 
претседателот да го објави. 

Член 21 
По покана од Скупштината, на заедничката 

седница на домовите може да одржи говор стран-
ски државник како гостин. 

Член 22 
Откога претседателот ќе ја отвори седницата, 

секретарот ќе го прочита записникот од претход-
ната седница. 

Секој пратеник има право да стави забелешки 
на записникот. 

Ако секретарот ја прифати забелешката, таа 
ќе се внесе БО записникот, а ако секретарот не ја 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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прифати, Скупштината одлучува за основаноста нЅ 
забелешката без претрес. 

Усвоениот записник го .потпишуваат претседа-. 
тело* и секретарот. 

Член 23 . 
Пред да се премине на дневниот ред претседа-

телот дава куси соопштенија во врска со работата 
на Окупштината и одговара на прашањата од пра-
тениците што на него му се упатени а се однесуваат 
на внатрешните работи на Скугшптината и на по-
вредите на пратеничкиот имунитет и на другите 
пратенички права. 

Член 24 
За заедничката седница на домовите се утвр-

дува дневен ред. 
Член 25 

Секој дом, одбор и комисија на домот или на 
Скупштинама, Сојузниот извршен совет, како и се-
кој народен пратеник имаат право да предложат 
одделните прашања за кои Скупштината може да 
решава или да ги претресува на заедничка седница 
на домовите да се стават на дневниот ред. 

Предлогот за ставање одделни прашања на 
дневен ред се поднесува пред седницата, но со 
согласност од Скупштината може да се поднесе и 
на самата седница. 

Предлозите се поднесуваат писмено, а на сед-
ницата и усно. 

Претседателот е должен да им го стави на ра-
сполагање на пратениците пред почетокот на сед-
ницата списокот? на сите предмети што најдоцна 
на 24 часа пред закажаната седница се предложени 
за дневниот ред на заедничката седница. Во спи-
сокот предлозите се наведуваат по оној ред по кој 
и се доставени на Скупштината. 

Член 26 
Претседателот ја известува Скупштинама за 

сите примени предлози за дневниот ред на седми-
цата и го предлага дневниот ред. 

Дневниот ред го утврдува Скуиштшната. 
Член 27 

Секој народен пратеник има право да говори 
на јазикот на народот на кој му припаѓа. 

Говорите одржани на јазикот на пр1Ж1адниц;чт9 
на национални малцинства се преведуваат. 

Член 28 
Никој не може да говори на седницата пред да 

добара и добие збор од претседателот. 
Пријавите за збор се прават штом ќе се отвори 

претресот и можат да се поднесуваат сб до заврше-
токот на претресот. Претседателот дава збор по 
редот на пријавувањето. Пријавата може да биде 
писмена или усна. 

Пријавениот говорник има право својот ред да 
му го отстапи на друг пријавен говорник. 

Член 29 
На пратеникот што сака да говори за повреда 

на правилникот за работа или за повреда на утвр-
дениот дневен ред му се дава збор штом тоа ќе го 
побара. Неговиот говор не може да трае' подолго 
од пет минути. 

Претседателот е должен да даде објаснение во 
поглед на повреда на правилникот за работа одно-
сно во поглед на утврдениот дневен ред. Ако 
теникот не биде задоволен со даденото објаснение, 
претседателот ја повикува Скупштината без пре-
трес да го реши ова прашање. 

Член 30 
Ако пратеникот побара збор за да го исправи 

нп ѕидот што е погрешно изложен и што дал повод за 
н ^ р а з б и р а њ е или што ја предизвикал потребата 
од лично објаснение, претседателот ќе му даде 
збор штом ќе го заврши својот 1Ч)вор онвј што ја 
предизвикал исправката. 

Пријавениот говорник мора да се ограничи на 
исправката односно на личното објаснение, а него-
виот говор не може да трае подолго од пет минути. 

Претседателот може да не му дозволи на при-
јавениот говорник да прави исправка односно да 
говори заради лично објаснение ако смета дека го-
ворникот не е предизвикан. Ако со тоа не се сложи 
говорникот, за тоа прашање Скупштината одлучу-
ва без претрес. 

Член 31 
Говорникот може да зборува само за прашањето 

што е на дневниот ред. 
Ако говорникот се оддалечи од дневниот ред, 

претседателот ќе го повика да се придржува кен 
дневниот ред. Ако говорникот и по второто пови-
кување не се придржува кон дневниот ред, прет-
седателот ќе му изрекне одземање на зборот согла-
сно со одредбите од овој правилник за работа. 

Скупштината може да одлучи по предлог од 
десет пратеници говорникот по ист предмет да може 
да говори само еднаш, како и да го определи трае-
њето на говорот. 

Подносителот на предлогот; претставникот на 
Сојузниот извршен совет и одборските известители 
за ист предмет можат да говорат повеќе пати и 
прекуред. 

Член 32 
Говорникот може да го прекине или да го опо-

мене на ред само претседателот. 
Претседателот е должен да се грижи говорни-

кот да не биде спречуван во слободата на говорот. 
Член 33 

Скупштината може на заедничката седница на 
домовите да донесува полноважни одлуки ако на 
седницата е присутно мнозинството од членовите 
на едниот и другиот дом. Ако претседателот забе-
лежи дека на седницата не присуствува доволен 
број народни пратеници, ќе нареди прозивка на 
членовите на едниот и други дом. Прозивката ќе 
се изврши и тогаш ако тоа го предложи еден пра-
теник чие барање ќе биде подржано од девет 
пратеници. 

Одлуката за изборот или разрешувањето на 
Претседателот на Републиката се донесува со мно-
зинство гласови од вкупниот број на сите народни 
пратеници. 

Другите одлуки се донесуваат со мнозинство на 
дадените гласови, доколку со одредбите од овој 
правилник за работа не е поинаку определено. 

Ако е бројот на воздржаните гласови поголем 
од вкупниот број на гласовите „за" и „против", та-
ков предлог е отфрлен, а ако е во прашање избор се 
врши повторно избирање. 

Член 34 
Гласањето е јавно, доколку со одредбите од овој 

правилникот за работа не е определено поинаку. 
Гласањето се врши со дигање рака Или поиме-

нично. 
Поименичното гласање го определува претсе-

дателот кога смета дека е тоа потребно за да се 
утврди точно резултатот на гласањето или кога 
тоа го бараат десет пратеници. 

Член 35 
Гласањето со дигање рака се врши на тој надан 

што претседателот ги повикува пратениците најпрво 
да се изјаснат кој е за предлогот, потоа кој е про-
тив предлогот, и најпосле дали се воздржува некој 
од гласањето. 

Член 36 
Поименмчното гласање се врши врз основа на 

префеката на пратениците што гласаат со изјасну-
ван.е „за" или „против" или се воздржуваат од 
гласањето. 

Во случај на поименично гласање прозивката на 
пратениците ја врши секретарот на Скупштината 
или еден пратеник што ќе го избере Скупштината. 

Ако врз основа на списокот на пратениците се 
утврди дека одделен присутен пратеник не гласал 
на првата прозивка, тој ќе гласа кога ќе се про-
зоват пратениците за кои во списокот не е забе-
лежено дека гласале. 
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2. Постапка при изборите 
Член 37 

За сите избори што се вршат на заедничка сед-
мица на домовите важи следната постапка, доколку 
за поодделни од тие избори не е определено пои-
наку со овој правилник за работа. * 

а) Постапка при јавното гласање 
Член Зв 

Избирањето почнува со предлагање кандидати 
односно кандидатски листи. 

Предлогот -на кандидатура односно на канди-
датска листа се поднесува писмено и покрај имиња-
та на кандидатите ги опфаќа и потписите на пред-
лагачите. 

Кога ќе се заврши предлагањето, претседателот 
соопштува к'ои предлози на кандидатури односно 
кандидатски листи се поднесени, го објавува поче-
токот на гласањето и ги става предлозите на гла-
сање по редот по1 к&ј се поднесени. 

Пред гласањето подносителите на предлози 
имаат право да го повлечат својот предлог. 

Откако претседателот ќе објави дека се приста-
пува кон гласање, не може никој да добие збор 
освен ако сака да зборува за повреди на правилни-
кот за работа што се однесуваат на избирањето кое 
се врши. 

Член 39 
Ако постои само еден предлог на кандидатура 

или на кандидатска листа, гласањето се врши со 
.дигање рака. 

Член 40 
Поизменичното гласање се врши на тој начин 

што секој пратеник се изјаснува за еден од пред-
ложените кандидати односно за една од предло-
жените кандидатски листи со повикување на името 
на првиот кандидат од* листата или на бројат што 
го носи листата, или се воздржува од гласање. 

б) Постапка при тајното гласање 
Член 41 

Тајното гласања се врши со гласачки ливчиња. 
На посебна маса пред претседателската маса ќе 

се стави кутија за гласање. 
Член 42 

Постапката околу кандидирање^ почнува со 
тоа што претседателот на Скупштината ги повикува 
пратениците да поднесат предлози на кандидатура 
односно на кандидатска листа. Предлозите на кан-
дидатури односно на кандидатски листи се подне-
суваат писмено и покрај имињата на кандидатите 
ги опфаќаат и потписите на предлагачите. 

Кога ќе се заврши предлагањето, претседате-
лот ги објавува сите предлози и дава одмор, за кое 
време сите предлози на кандидатури односно на 
кандидатски листи ќе бидат напечатени на гла-
сачко ливче. 

Член 43 
На гласачкото ливче мора да беде означено за 

кој избор се гласа. 
Во гласачкото ливче се внесуваат имињата на 

предложените кандидати едно под друго по оној 
ред по кој биле предложени. Секое име е загра-
дено со подебели линии, а покрај името од де-
сната страна на линијата се наоѓа празен квадрат. 

Ако избирањето се врши по кандидатски ли-
сти, во гласачко ливче се внесуваат сите предло-
жени кандидатски листи по редот како се предло-
жени и за секоја листа имињата на предложените 
кандидати. Тие на ливчето се обележуваат со ре-
ден број. Секоја- листа е заградена со подебели 
Линии, а покрај ознаката на листата се наоѓа од 
десната страна празен квадрат, 

За избирање претседател, потпретседател и 
секретар на Скупштината се означува во секое гла-
сачко ливче пред името на кандидатот и функци-
јата за која се предлага кандидатот. 

• Секое гласачко ливче е озваничено со печатот 
на Сојузната народна скупштина. 

Секој пратеник добива едно гласачко лг;©че. 

Член 44 
Пратеникот што при раеподелбата на гласач-

ките ливчиња не добил ливче, има право да го 
добие сѓ до завршетокот на гласањето. 

По расооделбата на гласачките ливчиња прет-
седателот го определува потребнотб време за попол-
нување на гласачките ливчиња. По истекот на тоа 
време претседателот го објавува почетокот на гла-
сањето. 

* Член 45 
Со спроведувањето на изборите раководи прет-

седателот, на кој во тоа му помагаат секретарот на 
Скупштината и три пратеници што ги избира Скуп-
штината пред почетокот на гласањето. 

Секретарот врши поименична прозивка на пра-
тениците -врз основа на списокот на сите членови 
од обата дома. Прозванитот пратеник гласа на тој 
начин што во една од гласачките кутии го спушта 
своето гласачко ливче кое е двапати пресвиткано. 

Кога е прозивката завршена, претседателот пра-
шува дали има пратеник што не е прозван. Ако 
врз основа на списокот се утврди дека одделен при-
сутен пратеник не гласал на првата прозивка, тој 
ќе гласа кога ќе се прозОват пратениците за кои во 
списокот не е забележено дека гласале. 

Член 46 
Пратеникот гласа „за" на тој начин што во 

квадратот покрај името на • кандидатот или покрај 
кандидатската листа за Kotja гласа го запишува 
знакот „X". * 

Пратеникот може да гласа само за еден од пред-
ложените кандидати, односно само За една канди-
датска листа. 

Ако е предложен само еден кандидат или една 
листа, пратеникот, ако гласа против тој кандидат 
односно листа, нема да го стави знакот „X" во 
квадратот. 

Неважечки се оние гласачки ливчиња на кои 
онаког „X" е ставен во квадратите покрај имињата 
на два или повеќе кандидати или покрај ознаката 
на две или повеќе кандидатски листи, како и оние 
што се пополнети така што да не може со сигур-
ност да се тврди за когј кандидат или листа пра-
теникот гласал. 

Член 47 
По завршеното гласање се врши пребројување 

на' гласовите. 
Пребројувањето на гласовите се врши на тој 

начин што пратениците кои му помогаат на прет-
седателот во спроведувањето на изборите земаат 
едно по едно ливче, го одвиткуваат и го прегледуваат 

па важечкото ливче му го додаваат на секретарот, 
кој бележи за секој кандидат или кандидатска' 
листа колку гласови добила, а ако во изборот уче-
ствува само еден кандидат односно една листа и 
колку гласови имало против. Неважечките лив-
чиња се одвојуваат настрана. Кога е пребројува-

њето завршено, секретарот и пратениците што му 
помагаат на претседателот во спроведувањето на 
изборите ќе ги прегледаат заедно сите ливчиња 
одвоени како неважечки за да утврдат заедно дали 
се навистина неважечки. 

Ако се јави разлика помеѓу бројот на гласовите 
дадени по списокот врз основа на кој се гласало 
и бројот на .гласачките ливчиња резултатот се утвр-
дува врз основа на бројот на предадените гласачки 
ливчиња. 

Член 48 
Кога се гласа за резрешување, на гласачкото 

ливче под името на избраното лице или на члено-
вите на телото за чие разрешување се гласа ќе 
би:дат напишани и заградени со подебели линии 
зборовите „за разрешување" и „против разрешу-
вање", а покрај зборовите „за разрешување" како 
и- покрај зборовите „против разрешување" се наоѓа 
празен квадрат. Пратеникот гласа за разрешување 
на тој нацин што го запишува знакот „X" во к в а -
драт от покрај зборовите „за разрешување", а про-
тив гласа на тој начин што го запишува истиов 
знак во квадратот покрај зборовите „против разре-
шување". 
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Бо поглед на постапката и начинот? на гласа-
њето 3$. разрешување важат соодветните одредби 
од овој правилник за 'работа за избирањето. 

в) Утврдување и прогласување резултатот па 
изборите 

Член 49 
Избран е оној кандидат што" добил мнозинство 

од дадените гласови, а ако имало двајца или по-
веќе кандидати оној од нив што добил најголем 
број гласови. 

Кога е предложена само една кандидатска ли* 
ста, изабрани се сите кандидати од таа листа ако' 
листата добила мнозинство од дадените гласове. 

Кога предложениот кандидат односно кадидат* 
ска листа не добила мнозинство гласови, или ако* 
двајца или повеќе кандидати или две или по*: 
веќе кандидатски листи добијат еднаков број гла* 
сови, или ако е бројот на воздржаните гласови по-
голем од вкупниот број на гласовите дадени „за" 
и „против", се врши повторно избирање. 

Во повторното избирање учествуваат сите по-
ранешни кандидати односно кандидатски листи, 
како и новите кандидати односно кандидатски ли-
сти ако тие бидат дополнително предложени. Под-
носителите на поранешните предлози можат пред 
повторното избирање да ја повлечат кандидатурата 
односно кандидатска листа. 

Член 50 
Резултатот на гласањето го објавува претсе«* 

дателот. 
Ако гласањето било поименично или тајно, 

претседателот ќе објави колку пратеници вкупно 
гласале, колку гласови добил секој кандидат, одно* 
сно секоја кандидатска листа, и колку имало не-
важечки ливчиња. Ако бил предложен само еден 
кандидат односно една кандидатска листа, претсе-
дателот објавува и колку гласови имало против. 

Кога се гласало за разрешување, претседателот 
објавува колку платеници вкупно гласале, колку 
гласале за разрешување, колку против и колку 
имало неважечки ливчиња. 

3. Претрес на актите што се донесуваат на 
заедничка седница на домовите 

Член 51 
Предлог на декларација, резолуција, препорака 

или одлука што ги Донесува Скупштината на за-
едничка седница на домовите можат да поднесат 
соборите, одборите или ' комисиите на домот или 
на Скупштината, Сојузниот извршен совет, како и 
секој народен пратеник. 

Член 52 
Секој предлог на декларација, резолуција, пре-

порака и одлука мора претходно да биде претресен 
во надлежниот одбор или комисија на секој дом. 

Само по исклучок и во итни случаи може да се 
одлучи одделен предлог да се земе во претрес на 
заедничката седница на домовите иако тој не бил 
претресен во одборите или комисиите. 

Текстот на предлогот мора да им биде распо-
делен на пратениците пред почетокот на претресот. 

Освен подносителот на предлогот кој бара итна 
постапка може да добие збор само уште еден пра-
теник што е против итноста пред да гласа Скуп-
штината за итноста. 

Член 53 
Претресот е единствен и опфаќа расправање за 

предметот во качело и во поединости. 
Секој народен пратеник има право да учеству-

ва во претресот за сите прашања за кои се рас-
т а в у в а на заедничката седница на домовите и да 
предлага измени и дополненија (амандмани) во 
предлогот. 

Член 54 
Претресот на предлогот на декларација, резо-

луција, препорака и одлука почнува со извештајот 

на одборот односно комисијата од едниот и другиот 
дом. По извештајот на одборот Односно комисијава 
подносителот на предлогот може да даде образло-
жение на предлогот, ако подносител не е самиот 
одбор или комисија. 

Член 59 
Амандмани можат да се поднесуваат се додека 

предлогот не ќе биде ставен на гласање. Тие мораат 
да бидат писмено формулирани. 

Амандманите од подносителот на предлогот се 
сметаат како составен дел од предлогот. 

Член 56 
За поднесениот амандман имаат право да се 

изјаснат подносителот на предлогот и известителот 
на одборот- односно на комисијата. Ако подносите-
лот на предлогот се сложи со амандманот, овој' 
станува составен дел од предлогот, а ако не се сло-
жи, претседателот го става амандманот на гласање. 

Прифатениот амандман станува составен дел 
од предлогот на акт. 

Ако подносителот на предлогот се сложува во 
начело со предложениот амандман но предлага нова 
формулација, за неа нема да се гласа ако со но-
вата формулација се сложува предлагачот. Ако 
предлагачот на амандманот не се сложува со новата 
формулација на амандманот што ја предложил под-
носителот на предлогот, прво се гласа за амандма-
нот во првобитна формулација. 

Ако има два или повеќе амандмани на иста од-
редба од предлогот, најпрво се гласа за оној од нив 
што всушност најмногу се оддалечува од предлогот, 
и натаму по ист ред. 

За предложените амандмани се гласа пред гла-
сањето за самиот предлог на акт. 

Член 57 
На почетокот на претресот или пред да се пре-

мине на гласање по заклучениот претрес на пред-
логот претседателот на Скупштината може да опре-
дели текстот на предлогот да не се чита или да се 
прочитаат само одделни делови од предлогот. Вака 
ќе се постапи и кога тоа го бара народен пратеник 
чие барање ќе го поддржаат девет пратеници. 

Предлогот го чита секретарот на Скупштината 
или претседателот на соодветниот одбор или ко-
мисија. 

Член 58 
Во текот на претресот за еден предлог Скуп-

штината, на предлог од претседателот или Од пра-
теник, може да одлучи претресот да се прекине и 
предлогот да се испрати до одбор или комисија на 
дополнително проучување. 

Претресот на одделни прашања кои не бараат 
донесување одлука ИЛИ за кои Скупштината не сака 
да донесе одлука се заклучува со прост премин на 
дневниот ред. Предлог за прост премин на дневниот 
ред може-да направи претседателот или секој пра-
теник и за него Скупштината одлучува без претрес. 

Член 59 
Претресот на предлогот го заклучува претсе-

дателот откако ќе утврди дека е исцрпена листата 
на при јавените говорници. 

По заклучениот претрес се преминува на гла-
сање. ч 

Претседателот ќе определи да се пристапи кон 
гласање за предлогот и во случај да не се водел 
претрес бидејќи немало пријавени говорници, а не 
е ни барано предлогот да се упати до одбор или ко-
мисија, ниту е поднесен предлог за прост премин 
на дневниот ред. 

Претседателот може да и предложи на Скуп-
штината заклучување на претресот и преминување 
на гласање и кога листата на пријавените говор-
ници не е исцрпена ако смета дека е прашањето 
од дневниот ред достаточно претресен©. 

Предлог претресот да се заклучи^ и да се пре-
мине на гласање може да поднесе и секој народен 
пратеник. Претседателот го става таквиот предлог 
веднаш на гласање* ^ 
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Член 60 
За предлогот на резолуција, декларације, пре-

порака и одлука се гласа во целост. 
Пред гласањето во целост претседателот може 

да стави на посебно гласање одделни делови или 
Одредби од предлогот. Гласањето по делови и од-
редби на предлог ќе се врши и ако тоа го бара 
еден народен пратеник чие барање ќе го подржат 
девет пратеници. 

Ако на одделен дел или одредба од предлогот 
имало амандмани и ако е извршено гласањето за 
нив, нема да се гласа посебно за тој дел односно 
одредба од предлогот. 

Кога гласањето се врши по делови, за аманд-
маните се гласа при соодветниот дел од предлогот. 

4. Одржување на редот 
Член 61 

Исклучивото право и должност за одржување 
на редот на заедничката седница на домовите и 
надзорот над внатрешниот ред во зградата на 
Скупштината му припаѓа на претседателот на 
Скупштината. 

Член 62 
За повреда на редот на заедничка седница на 

домовите можат да се изрекнат дисциплинските 
мерки: 

опомена; 
опомена која се внесува во записникот; 
одземање на зборот; 
привремено отстранување од седниците. 
Пратеникот може да биде отстранет најмногу 

од две седници, а за повторен случај на потешка 
повреда на редот најмногу од три нови седници. 

Опомената, опомената која се внесува во запи-
сникот и одземањето на зборот ги изрекнува прет-
седателот на Скугтштината. 

Привременото отстранување од заедничките 
седници го изрекнува Окупштината без претрес, по 
предлог од претседателот или од дваесет пратеници. 

Пратеникот спрема кој претседателот изрекол 
дисциплинска мерка не може да бара од Ск ушити-
ната да ја укине таа мерка. 

Член 63 
Опомена ќе му се изрекне на пратеник кој со 

својата обноска и со говорот на седмицата го нару-
шува редот и одредбите од правилникот за работа. 

Член 64 
Опомената која се внесува во записникот ќе му 

се изрекне на пратеник што со својот говор или со 
својата обноска ќе го повреди редот или одредбите 
на правилникот за работа, или се служи со изрази 
што не се во согласност со достоинството на Скуп-
штината, а на кој на истата седница веќе еднаш му 
е изречена опомена. 

Изречената мерка веднаш се внесува во запи-
сникот. 

Член 65 
Одземање на зборот ќе му се изрекне на прате-

ник што во својот говор го повредил редот на сед-
ницата а на истата седница веќе двапати е опоме-
нат од претседателот или му е изречена опомена 
која се внесува во записникот. 

Член бб 
Привремено отстранување од седмицата ќе му се 

изрекне на пратеник што упорно и тешко ги навре-
дува народните пратеници или Скупштината, или 
за кој ќе се утврди дека не ја чувал тајната за 
предметите за кои е изгласана тајност, или кој нема 
да го послуша претседателот што му изрекол од-
земање на зборот. 

Истата мерка може да му се изрекне и на пра-
теник што предизвикува и прави неред спречувај-
ќи ја работата на седницата. 

Члан 67 
Пратеникбт спрема кој е изречено отстранува-

ње од седницата е должен веднаш да ја напушти 

салата и не може да присуствува на заедничките 
седници на домовите од кои е отстранет. 

Ако пратеникот се противи да ја напушти сед-
ницата или присуствува на седницата од која е 
отстранет, претседателот може да нареди да се от-
страни од салата. 

Член 68 
Пратеникот против кого се предлага привреме-

но отстранување од седниците има право да добие 
збор и да ја изнесе својата одбрана. Траењето на 
говорот не може да боде подолго од пет минути. 

Член 69 
И з р е к у в а њ е т о на одземање на зборот и на 

привремено отстранување од седниците се внесува 
во записникот. 

Член 70 
. Ако претседателот со редовни средства од пра-

вилникот за работа не може да го одржи редот на 
седницата, тој може да определи краток прекин на 
седницата. 

Член 71 
Претседателот на Скупштинама може да наре-

ди да се отстрани од салата или од зградата на 
Скунштината секој слушател на галеријата кој не 
се однесува пристојно. 

Претседателот може да нареди и да се испра* 
знат галериите во случај редот во нив да е значи-
телно нарушен. 

Член 72 
Сите лица што се наоѓаат по службена работа 

во салата за време на седницата се под надзор на 
Претседателот и се должни да ги извршуваат него-
вите налози. 

Член 73 
Никој вооружен не смее да влезе во зградата 

на Скуђпштината освен припадниците на скупштин-
ската стража. 

ИЗБОРИ НА ИЗВРШНИТЕ О ^ А Н И НА СОЈУ-
ЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА, НА СОЈУ-

ЗНИОТ ВРХОВЕН СУД И НА ВРХОВНИОТ 
СТОПАНСКИ СУД 

1. Избирање на Претседател на Републиката 
Член 74 

Новоизбраната Скупштината врши на првата 
заедничка седница на домовите избор на Претсе-
дател на Републиката, по избирањето на претсе-
дател, потпретседатели и секретар на Скупштината. 

Член 75 
Предлог на кандидатура за избор на Претседа-

тел на Републиката можат да поднесат дваесет на-
родни пратеници. 

Член 76 
Секој народен пратеник може да биде предло-

жен и избиран за Претседател на Републиката. 
Член 77 

По завршеното предлагање на кандидати прет-
седателот на Ску 11ШТИНата ги објавува имињата на 
сите предложени кандидати по оној ред како се 
предложени. Претседателот ги објавува и имињата 
на предлагачите за секој кандидат. 

Член 78 
Гласањето за избор на Претседател на Репу-

бликата е тајно. 
За пребројувањето на гласовите и за утврдува-

њето на резултатот на гласањето се води посебен 
записник. 

Во записникот за гласањето се внесува особено: 
колку пратеници гласале, имињата на сите предло-
жени кандидати, колку гласови добил секој канин-, 
дат, колку имало неважечки гласачки ливчиња^ 
односно колку гласови имало против, и кој од кан-
дидатите добил мнозинство на гласовите од вкуп-
ниот број на сите пратеници. 
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Записникот го потпишуваат претседателот и се-
кретарот иа Скупштината и пратениците што му 
(помагале на претседателот во спроведувањето на 
изборот. 

Член 80 
Врз основа на резултатот на избирањето прет-

седателот на Скуггштината го прогласува за Прет-
седател на Републиката кандидатот што е избран. 

Член 81 
Избраниот Претседател на Републиката дава 

пред Скупштината свечена изјава. 
Свечената изјава на Претседателот на Републи-

ката гласи: 
„Свечено изјавувам пред Сојузната народна 

скупштина и пред народот дека должноста на Прет-
седател на Републиката ќе ја извршувам предано 
и верио, депоа ќе се придржувам за Уставот и за-
коните и за другите одлуки на Народната скупшти-
на, дека ќе го чувам и бранам суверенитетот и до-
стоинството на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и дека сите свои сили ќе ги заложувам 
за натамошен напредок и цутење на слободната 
социјалистичка заедница на рамноправните народи 
на Југославија." 

Претседателот на Републиката го потпишува 
текстот на прочитаната свечена изјава. 

Член 82 
Предлог за разрешување на Претседателот на 

Републиката може да поднесе најмалку една тре-
тина од вкупниот број на народните пратеници. 

За разрешувањето на, Претседателот на Репу-
бликата важат соодветните одредби од овој правил-
ник за работа за избирањето на Претседател на 
Републиката. 

Ако Скупштината изгласала разрешување, не-
посредно по разрешувањето се пристапува кон 
избор на нов Претседател на Републиката. 

Ако Претседателот на Републиката поднесе 
оставка, должноста му престанува кога ќе биде из -
бран нов Претседател на Републиката. 

2. Избирање на Сојузниот извршен совет 
Член 83 

Новоизбраната Сојузна народна скупштина го 
избира Сојузниот извршен совет на истата седница 
на која е извршен изборот на Претседател на Репу-
бликата. 

Секој член на Сојузниот собор може да биде 
предложен и избиран за член на Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 84 * 
Предлог за избор на Сојузниот извршен совет 

во целина или на одделен негов член можат да под-
несат дваесет народни пратеници. 

Член 85 
Избирањето на Сојузниот извршен совет во це-

лина се врши врз основа на кандидатски листи, а 
избирањето на одделни членови на тој Совет врз 
основа на поединечни предлози. Предлог за избор 
на одделен член на Сојузниот извршен совет може 
да поднесе и самиот Совет. 

Член 86 
Секоја кандидатска листа за избор на членови 

на Сојузниот извршен совет мора да содржи на ј -
малку онолкав број кандидати колку изнесува на ј -
малиот број на членовите на тој Совет. 

Дваесет пратеници можат пред кандидирање^ 
да предложат да се утврди бројот на членовите 
што се избира за Сојузниот извршен совет. Окуп-
штината одлучува за овој предлог како за прет-
ходно прашање. 

Член 87 
Кога за избор на Сојузниот извршен совет се 

предложени две или повеќе кандидатски листи* из-

брани се сите кандидати од онаа листа што добила 
најголем број гласови. 

Член 88 
Предлог за разрешување на Сојузниот извршен 

совет во целина како и предлог за разрешување 
на одделен член на тој Совет можат да поднесат 
дваесет народни пратеници. Предлог за разрешу-
вање на одделен член на Сојузниот извршен совет 
може да поднесе и Сојузниот извршен совет. 

Во поглед на постапката за разрешување на 
Сојузниот извршен совет или на одделен негов 
член и во поглед на начинот на гласањето за раз-
решување важат соодветните одредби од овој пра-
вилник за работа за избирањето на Сојузниот извр-
шен совет, но Скупштината може да одлучи гласа-
њето за разрешување да биде тајно. 

Член 89 
Во случај на разрешување на Сојузниот извр-

шен совет во- целост или на одделен негов член, на 
истата заедничка седница на домовите на која е 
донесена одлуката за разрешувањето се избира нов 
Сојузен извршен совет, • односно нов член. 

Ако Сојузниот извршен совет или одделен не-
гов член поднесе оставка, Окутитината пристапува 
кон избирање на нов Сојузен извршен совет од-
воено на нов член на тој Совет место членот што 
поднел оставка. 

На Сојузниот извршен совет што поднел остав-
ка или е разрешен од должност му "престанува дол-
жноста кога ќе биде избран нов Сојузен извршен 
совет. 

8. Избирање судии на Сојузниот врховен суд и ГА 
Врховниот стопански суд 

Член 90 
Предлог за избор или -разрешување на прет е-

дател и судии на Сојузниот врховен суд како и на 
претседател, судии и, повремени судии на Врхов-
ниот стопански суд можат да поднесат десет прате-
ници, како и Сојузниот извршен совет. 

Член 91 
На предлог од Одборот за избори или од Соју-

зниот извршен совет Скупштината претходно го 
утврдува бројот на судиите на Сојузниот врховен 
суд како и бројот на судиите и на повремените су-
дии на Врховниот стопански суд. 

Член 92 
Предлозите за избор или разрешување на прет-

седател и судии на Сојузниот врховен суд како и 
на претседател, судии и повремени судии на Врхов-
ниот стопански суд се доставуваат преку претсе-
дателот на Окупштината до Одборот за избори кој 
на Скупштината ft поднесува овој извештај. 

Избирањето на претседател и судии на Соју-
зниот врховен суд како и на претседател и судии 
на Врховниот стопански суд се врши врз основа на 
поединечни предлози. Избирањето на повремени су-
дии на Врховниот стопански суд се врши според 
списокот во целина. 

.Ако предлогот од Одборот за избори не се сло-
жува со предлогот од пратениците или од Соју-
зниот извршен совет, претходно се гласа за предло-
гот« од Одборот за избори. 

Ако предлогот на Одборот за избори не ќе биде 
прифатен, се пристапува кон гласање за првобит-
ниот предлог. 

VI 
ПРЕТРЕС НА ИЗВЕШТАЈОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗ-
ВРШЕН СОВЕТ И ДАВАЊЕ ОДГОВОРИ НА ПРА-

ТЕНИЧКИТЕ ПРАШАЊА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
СЕДНИЦА НА ДОМОВИТЕ 

1. Извештај на Сојузниот извршен совет 
Член 93 

Кога на дневниот ред на заедничката седница 
на домовите се наоѓа извештајот на Сојузниот из-
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Е^шен совет, претресот почнува со експозето, гово* 
рот или изјавата на претставникот на тој Совет. 

Во текот на претресот на извештајот или по 
завршениот претрес Сојузниот извршен совет и 
секој пратеник можат да предложат Скупштината 
да донесе резолуција или препорака за работата на 
Сојузниот извршен совет и на другите државни 
органи, самоуправни установи или стопански орга-
низации. 

Претресот може да се заклучи со просто или 
мотивирано премину в а ње на дневниот ред. 

Член 94 
Скуиштината е должна да го стави на днев-

ниот ред предлогот од Претседателот на Републи-
ката Скупштината на заедничка седница на домо-
вите да донесе одлука за актот на Сојузниот 
извршен совет што Претседателот на Републиката 
го задржал од извршување поради тоа што не се 
сложил со тој акт. 

Мнозинството на членовите на Сојузниот извр-
шен совет што го усвоило таквиот акт може преку 
еден член од тоа мнозинство да се изјасни за бара-
њето на Претседателот на Републиката. 

Скупштината ја донесува својата одлука врз 
основа на претресот, но по предлог од пет пратеници 
може да одлучи и да се премине на гласање за 
предлогот без претрес. 

2. Одговори на пратеничките прашања 
Член 95 

Ако пратеникот барал на неговото прашање што 
му го поставил на Сојузниот извршен совет, на 
државен секретар или на секретар во Сојузниот 
извршен совет да му се одговори на заедничка сед-
ница на домовите, одговорот ќе се даде на заедничка 
седница ако Скупштината одлучи за тоа. 

Скупштината може на заедничка седница на 
домовите и по предлог од Сојузниот извршен совет 
да одлучи одговорот да се даде на заедничка сед-
ница на домовите. 

Член 96 
По добиениот одговор пратеникот може да бара 

разјаснување и да постави дополнителни прашања 
БО врска со одговорот. Ова излагање не може да 
трае подолго од пет минути. 

По излагањето на пратеникот по повод на до-
биениот одговор се преминува на дневниот ред. 

VII 
ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СКУПШТИНАТА 

Член 97 
Сојузната народна скупштина ги има следните 

постојани одбори и комисии: 
Одбор за општествени средства, 
Административен одбор, 
Одбор за претставки и жалби, 
Одбор за избори, 
Комисија за толкување на законите, 
Комисии за утврдување на автентичните тек-

стови на законите и на другите акти на Скупшти-
ната. 

Член 98 
Со одлука за дополнение на овој правилник за 

работа Скупштината може на заедничка седница 
на домовите да основе и други постојани одбори и 
комисии и да го определи нивниот состав, делокруг 
и овластувања. 

Со посебна одлука Скупштината може да основе 
и повремени одбори и комисии за проучување на 
определени прашања и за приготвување на акти 
што спаѓаат во делокругот на заедничка седница на 
домовите или во надлежност на обата дома. Со од-
луката за основување се определува составот, де-
локругот и овластувањата на одборите и комисиите. 

Член 99 
По предлог од Сојузниот извршен совет, Сојуз-

ната народна скупштина може да формира заед-

нички комисии составени од членови на Сојузниот 
собор и на Соборот на производителите и од членови 
на Сојузниот извршен совет, и по потреба од редот 
на другите граѓани, за проучување на одделни пра-
шања и за приготвување нацрти на закони или на 
друг акт од делокругот на Сојузната народна скуп-
штина. 

Во текот на својата работа заедничките комисии 
поднесуваат на заедничката седница на домовите 
извештај за својата работа. 

Нацртите на закони и на други акти на Скуп-
штината заедничките комисии му ги поднесуваат на 
Сојузниот извршен совет. 

Член 100 
Одборот за општествени средства: 
од гледиштето на политиката" утврдена во со-

јузните општествени планови, законите, резолуци-
ите, препораките и другите акти на Скупштината, 
како и во другите сојузни прописи, ја разгледува 
расподелбата, располагањето и користењето на оп-
штествените средства од страна на сите државни 
органи, установи,- стопански и други организации на 
територијата на Југославија; 

врз основа на податоците од општествената пре-
сметка и другите податоци ја разгледува полити-
ката на расподелбата на општествените средства до 
стопанството како целина или во одделни негови 
гранки. 

Член 101 
Одборот за општествени средства ги врши сво-

ите задачи врз основа на заклучоците на секој дом, 
на предлог од Сојузниот извршен совет или по своја 
иницијатива. 

Одборот во својата работа соработува со дру-
гите одбори од обата дома на Скупштината во пра-
шањата што се однесуваат на делокругот на Ние 
одбори. 

Член .102 
Одборот за општествени средства има 31 член. 
Одборот работи на свои седници. 
Одборот може од редот на своите членови ца 

формира пододбори. 
Одборот може, во согласност со претседателот 

на Скупштината, за членови на пододборите да 
определи и народни пратеници што не се членови 
на Одборот. 

Одборот може на своите пододбори да им го 
довери проучувањето и претресувањето на опреде-
лени прашања од својот делокруг со поднесување 
мислења и предлози од Одборот. 

Член 103 
Одборот во рамките на својот делокруг има пра-

во да бара материјали и извештаи од сите државни 
органи, установи и организации што располагаат 
со општествените средства. 

Одборот има право на свои седници да повикува 
овластени претставници на сите државни органи, 
самостојни установи и организации и да бара од нив 
да му поднесуваат усно извештаи, да му даваат по-
требни објаснувања, мислења и изјави. 

Одборот може да формира комисии или групи 
за проучување одделни прашања, за вршење пре-
гледи и анкети. 

Сите државни органи, установи и организации 
се должни во согласност со законите и другите про-
писи да им овозможат на Одборот, на неговите под-
одбори, комисии и групи извршување на задачите 
од делокругот на Одборот. 

Член 104. 
Врз основа на утврдената состојба во врска со 

располагањето со општествените средства од страна 
на одделни државни органи, установи и органи-
зации Одборот може да предложи поведување по-
стапка за надоместок на штета и дисциплинска 
постапка против одговорен политички функционер 
или службеник. Ако надлежниот орган за поведу-
вање постапка не го прифати предлогот во опре-
делен срок, Одборот може да го повика претставни-
кот на тој орган да ги изнесе на седницата своите 
причини за таквото постапување. 
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Одборот може на извршниот совет, народниот 
одбор или телото од кое е избран соодветниот ф у н к -
ционер или член на органот на управувањето да 
им упати свое образложено мислење во врска со 
утврдената состојба во поглед на располагањето со 
општествените средства и во врска со работата на 
соодветните функционери, односно членови на ор-
ганите на управувањето. Со ова мислење Одборот 
може да става свои предлози и да дава препораки. 

Член 105 
Одборот може во соработка со друг одбор на 

домот во чиј делокруг спаѓа соодветното прашање 
или самостојно доколку другиот одбор не го прифати 
неговиот предлог, да и предлага на Скупштината 
донесување или промена на соодветни закони и 
други акти што се во надлежност на Скупштината. 

Одборот може во врска со утврдената состојба 
и заради остварување на политиката утврдена со 
законите и другите акти на Скупштината и со дру-
гите сојузни прописи да им дава препораки за рас-
полагањето со општествени средства на соодветните 
државни органи, установи и организации и да им 
предлага на Сојузниот извршен совет и Скупшти-
ната преземање на соодветни мерки во рамките на 
нивната надлежност 

Одборот не може да издава наредби, налози или 
да врши работи или овластувања утврдени со закон 
за други државни органи, установи и организации. 

Член 106 
Одборот, пододборите, комисиите и групите во 

вршењето на своите задачи непосредно опаѓаат со 
старешината односно колегијалниот орган на упра-
вувањето на установите и организациите. 

Комисијата или групата може да бара свикува-
ње седница на колегијалниот орган со цел за доби-
вање известувања и податоци. 

Член 107 
Административниот одбор врши тримесечно пре-

глед на извршувањето на претсметката на расходите 
и приходите на Скупштината и за тоа п поднесува 
извештај на Скупштината, и предлага на Скупшти-
ната прописи за наградите и надоместоците на пра-
тениците на Сојузната народна скупштина и се 
грижи за нивното извршување, донесува правилник 
за уредувањето на администрацијата на Скупшти-
ната, ја утврдува систематизацијата на работните 
места во администрацијата на Скупштината и грши 
други работи предвидени со правилниците за ра -
бота и со другите прописи. 

Административниот одбор се состои од единае-
сет членови. * 

Член 108 
Одборот за претставки и жалби ги проучува и 

претресува претставките и жалбите што на Скуп-
штината и ги упатуваат граѓани, организации и 
установи. 

Одборот за претставки и жалби се состои од 
девет членови. 

Член 109 
Претставките и жалбите и се упатуваат на Со-

јузната народна скупштина преку претседателот на 
Скупштината. 

Член НО 
Претставките и жалбите се поднесуваат писмено 

и мораат да бидат снабдени со потписи од лицата 
односно од претставниците на установите и орга-ч 
низациите што ги поднесуваат. 

Одборот може да бара потписите на претстав-
ките и жалбите да бидат заверени од околискиот 
суд или од органот на народниот одбор на општи-
ната надлежен за заверување. 

За претставките и жалбите како и за заверу-! 
вањето на потписите не се плаќа такса. 

Член 111 
Претседателот на Сојузната народна скупштина 

му ги упатува сите претставки и жалби на Одборов 
за претставки и жалби. 

Списокот на примените претставки и жалби им 
се доставува на членовите на едниот и другиот дом. 
Претседателот на домот на почетокот на седницата 
при давањето на соопштенијата накратко го изве-
стува домот за поднесените претставки и жалби. 

Член 112 
Во Одборот претставките и жалбите се заведу-

ваат во посебна книга, и тоа по редот по кој се 
примени. 

Секој пратеник има право да ја прегледа оваа 
книга и да се запознае со содржината на одделна 
претставка и жалба. 

Член 113 
Претставките и жалбите што се однесуваат на 

некаков предлог на закон или на друг акт што се 
претресува во друг одбор, Одборот за претставки и 
жалби му ги упатува на тој одбор. 

Ако претставката или жалбата спаѓа во над-
лежност на судот, на органот на управата или на 
некој друг државен орган, или во делокругот на 
самостојна установа и организација, Одборот ќе му 
ја упати на органот, установата или организацијата 
надлежна за решавање. 

Во случаите од претходните ставови Одборот 
ќе го извести подносителот на претставката односно 
на жалбата кому е упатена неговата претставка 
односно жалба. 

Член 114 
Одборот за самата работа што е предмет на 

претставката односно жалбата ќе решава само ако 
подносителот ги употребил сите правни средства за 
решение на работата. 

Ако Одборот смета дека е барањето на подноси-
телот на претставката односно жалбата оправдано, 
ќе му поднесе предлог за решение на домот во чиј 
делокруг спаѓа односното прашање. Ако се работи 
за прашање што спаѓа во делокругот на обата дома, 
Одборот ќе им поднесе предлог и на едниот и на 
другиот дом. 

Предлогот за решение може да се однесува на 
решавање на работата која не може да се реши врз 
основа на важечките прописи. ~ 

По повод на предлогот од Одборот домот може 
да го овласти Одборот самиот да реши одделна 
претставка односно жалба. Ако работата која е 
предмет на претставката односно жалбата спаѓа во 
надлежност на обата дома, потребно е овластени« 
од обата дома. 

Ако Одборот најде дека барањето на подноси-* 
телот на претставката односно жалбата не може да 
се уважи, ќе го извести за тоа подносителот на 
претставката односно на жалбата. 

Член 115 / 

Одборот е должен секои ше^т месеци да и под-
несува извештај на Скупштината за својата работа 
по претставките и жалбите. 

Извештајот ќе се умножи и ќе им се раздели на 
пратениците. 

Член 116 
Одборот за избори ги претресува предлозите за 

избор и разрешување судии на Сојузниот врховен 
суд и судии и повремени судии на Врховниот сто-
пански суд, испитува дали постојат законски услови 
за избор и разрешување и за тоа и поднесува изве-
штај на Скупштината. 

Одборот за избори се состои од пет членови 
Член 117 

Комисијата за толкување на закони дава задол-
жителни толкувања на сојузните закони. 

Предлог за толкување на закон можат да под^ 
несат: секој народен пратеник, одбор на домот, Со-
јузниот извршен совет, Сојузниот врховен суд и 
извршниот совет на народната република. 

Комисијата им ги поднесува задолжителните 
толкувања на дополнителна потврда на надлежните 
домови. 

Комисијата ги проучува предлозите поднесени 
на Скупштината за оценка на согласноста на со-
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јузен и републички закон со сојузниот Устав и со 
своето мислење им поднесува извештај на домо-. 
вите. 

Комисијата за толкување на законите останува 
на должност и по распуштањето на Скупштината 
до изборот на нова комисија. 

Комисијата за толкување на законите се состои 
од девет членови. 

Член 118 
Комисиите за утврдување на автентичните тек-

стови го утврдуваат текстот на предлогот или на 
веќе изгласан закон или некаков друг акт на срп-
ски, хрватски, словенечки и македонски јазик, ако 
предлогот не бил составен или актот не бил донесен 
на еден од тие јазици. 

Секоја од овие комисии се состои од три До пет 
членови. 

Член 119 
Предлог за избор на одбор или комисија на 

Скупштината, како и предлог за разрешување од-
делни членови на овие тела можат да поднесат де-
сет пратеници. 

Избирањето и разрешувањето на одборите и ко-
мисиите во целост се врши £рз основа на кандидат-
ски листи, а избирањето и разрешувањето на оддел-
ни нивни членови врз основа на поединечни пред-
лози. 

Скупштината по предлог од еден пратеник може 
да одлучи избирањето како и разрешувањето на 
одбор и комисија или на одделни нивни членови да 
се врши со тајно гласање. 

Член 120 
Ако се предложени две или повеќе кандидатски 

листи, за членови на одборите или комисиите из-
брани се по ред кандидатите од тие листи сразмер-
но со бројот на гласовите што го добила секоја листа. 

Бројот на гласовите што го добила секоја листа 
се дели со 1, 2, 3 ити. и најпосле со бројот што му 
одговара на бројот на членовите кој се избира во 
одборот или комисијата. Од броевите (количниците) 
добиени со вакво делење се земаат онолку најго-
леми колку што се избираат членови на одборите 
или комисиите. Од секоја листа се избрани онолку 
кандидати колку што има најголеми броеви врз 
основа на кои се доделуваат мандатите. Во случај 
две или повеќе кандидатски листи да имаат еднакви 
броеви врз основа на кои се доделува последниот 
мандат, мандатот ќе го добие кандидатот од листата 
што има најголем број гласови. 

Член 121 
За член на одбор и комисија на Скупштинама 

може да биде избиран )секој народен пратеник. 
Претседателот на Скупштина та, член на Соју-

зниот извршен совет, државен секретар, секретар 
во Сојузниот извршен совет и државен потсекре-
тар не можат да бидат членови на постојаните од-
бори и на постојаните комисии на Скупштината 

Секој пратеник има право да присуствува на 
седниците на одборите и комисиите и да зборува 
за прашањето што е на дневен ред. 

Член 122 
Секој одбор и комисија има претседател и се-

Fпетар, што ги избира од редот на своите членови. 
По потреба одборот или комисијата може да си из-
бере и еден потпретседател. 

Претседателот, потпретседателот и секретарот 
на одбор и комисија се избираат за целиот период 
на свикувањето на Скупштината. 

Првата седница на одборите и комисиите по из-
борот на нивните членови ја свикува претседате-
лот на Скуп штип ат а. 

Одборите и ^комисиите работат според правилни-
кот за работа ,што го донесуваат самите. 

Одборите и комисиите на Скупштината работат 
б^з присуство на јавноста, а Одборот за општестве-
ни средства може да работи и на јавни седници. 

Член 123 
Скупштинските мисии или делегации за службе-

ни посети на странски држави ги избира Скупшти-
ната по предлог од претседателот на Одборот за 
надворешни работи или од десет народни прате-
ници. 

Во случај Скупштииата да не заседава изборот 
ќе го изврши претседателот со согласност од Одбо-
рот за надворешни работи. 

VIII 
ЗАПИСНИК, СТЕНОГРАФСКИ Б Е Л Е Ш К И 

• И БИЛТЕН 
Член 124 

За работата на Скупштината на заедничката 
седница на домовите се води записник. Записникот 
го води секретарот на Скупштината. 

Записникот ги содржи основните податоци за 
работата на седницата. 

Член 125 
За работата на заедничката седница на домо-

вите се водат стенографски белешки што го со др-: 
ж а т целосниот тек на седницата. 

Во стенографските белешки се внесуваат гово-> 
рите, из јавите и извештаите онакви какви се одр-
ж а н и или поднесени. 

Говорникот има право да го прегледа текстот 
на својот говор и да изврши измени што се однесу-
ваат до редакцијата не внесувајќи битни измени во 
текстот ниту д о с т а в а ј ќ и ги изразените мисли и р а -
злози. 

Претседателот на Скушнтимата се грижи за 
извршувак»ето на ова право на пратениците. 

Ако настане спор меѓу пратеник и претседател 
во поглед на внесувањето на исправки во стено-
графските белешки, пратеникот и претседателот 
можат да ја изнесат работата пред Скупштинама 
и да бараат нејзина одлука. 

По барање од народниот пратеник ќе му се ста-
ват нему на увид стенографските белешки. 

Стенографските белешки редовно се објавуваат. 
Член 126 

Сојузната народна скупштина има свој повре-
мен билтен во ко ј се внесуваат насловите и брое-
вите од сите документи на Скупштината, потоа из -
вестувањата од претседателот и други слични ма-
теријали. 

IX 
ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКОНИТЕ И ЧУВАЊЕ НА 

НИВНИТЕ ОРИГИНАЛИ 
Член 127 

Законите и другите акти се донесуваат и се 
објавуваат во „Службен лист на Ф Н Р Ј " на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик. 

Член 128 
Одлуките и другите акти што ли донесува -.Скуп-

штина та на заедничка седница на домовите се обја-
вуваат со потпис од претседателот на Сојузната на-
роди а скупштина. 

Член 129 
Оригиналите на законите на српски, хрватски, 

словенечки- и македонски јазик што ги донесува 
Сојузната народна скупштина се чуваат во Сојуз-
ниот извршен совет и на нив се става државниот 
печат. 

X 
ПРАВА НА ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ПЕЧАТОТ 

Член 130 
Претставниците на печатот имаат право да при-

суствуваат на сите јавни седници на Скупштината 
и на домовите. 

Член Ш 
За влегувањето и движењето во Окупштината 

Претставниците на печатот добиваат посебни леги-
тимации. 
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Член 132 
Врската помеѓу печатот и Скупштината Ј а одр-

ежува скуоштинскиот службеник определен од прет-
седателот. 

Претставникот на печатот што ќе ги злоупо-
треби своите права или грубо ќе ги повреди про-
писите за внатрешниот ред и работа во Скупшти-
ната може да го изгуби правото на легитимација. 
Одлука за тоа донесува претседателот на Окуп-
штината. 

XI 
ПРАВЕН СОВЕТНИК НА СКУПШТИНАТА 

Член 133 
Скупштината има правен советник. Правниот 

советник го назначува претседателот на Скупшти-
ната. 

Правниот советник му помага на претседателот 
на Скупштината со давање мислење за сите правни 
прашања од работата на Окушптината, а особено 
за прашањата за примена и толкување на правил-
никот за работа на Скупштината и на домовите. 

Правниот советник има статус на скупштина™ 
службеник. 

Со решението за назначување се определува 
и платата на правниот советник. 

XII 
СЛУЖБЕНИЦИ И . АДМИНИСТРАЦИЈА 

Член 134 
Соборите, одборите и комисиите имаат секре-

тари — службеници што работат под надзор на 
секретаров »а Скуиштаната, на претседателите на 
домовите односно претседателите и секретарите на 
одборите и комисиите. 

Член 135 
За вршење на стручните, канцелариските, тех-

ничките и другите работи Окупштината има слу-
жбеници и работници. 

За работата на службениците се грижи начал-
никот на администрацијата. Тој одговара за пра-
вилното вршење на работите на администрацијата. 

Член 136 
Службениците и работниците , во администра-

цијата на Скушптината ги назначува и решенија 
за нивните работни односи донесува претседателот 
на Скушптината. За донесување на овие решенија 
тој може да го овласти секретарот на Скупштината, 
а во поглед на службениците од трета и четврта 
група како и на работниците, освен висококвали-
фикуваните, началникот на администрацијата. 

Член 137 
Секретарот на Скупштината е наредбодавец за 

извишување на претсметката на расходите и при-
ходите на Скупштината. Тој може своето право на 
наредбодавец да го пренесе во поглед на помали 
износи на началникот на администрацијата. 

Член 138 
Скупштината има своја библиотека и архива. 

Член 139 
Сојузната народна скупштина има печат кој го 

содржи 1рбот на Федеративна Народна Република 
Југославија околу кој е врезан натписот на српски, 
хрватски, словенечки и македонски јазик: „Феде-
ративна Народна Република Југославија — Сојузна 
народна скупштина". 

Печатот -на Скупштината го чува секретарот на 
Скупштината. 

XIII 
ДОНЕСУВАЊЕ И В А Ж Е Њ Е НД ОВОЈ 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
Член 140 

Овој правилник за работа се донесува по истата 
постапка по која се донесуваат одлуките на Скуп-
шгпината. 

Правилникот за работа влегува во сила кога 
ќе го усвои Скуоштината. 

Измените и дополненијата на овој правилник 
за работа се донесуваат по истата постапка како и 
самиот правилник за работа. 

Член 141 
Правилникот за работа на Сојузната народна 

скупштина се објавува во „Службен лист на ФНРЈ"< 

{ i ои. 
Врз основа на членот 419 став 1, во врска со 

членот 114 став 2 од Законот за работните односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А ц 
ЗА ОРГАНИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА УТВРДУВА 
ЊЕ НА ВРЕМЕТО ПОМИНАТО ВО РАОБОТЕЕ 

ОДНОС И НА ДРУГИТЕ ПЕРИОДИ ШТО СЕ 
ЗАПИШУВААТ ВО РАБОТНАТА КНИШКА 

Член 1 
Времето поминато во работен однос (работен 

стаж) пред односно по издавањето на работната 
книшка, а кое не е внесено во работната книшка, 
како и другите периоди кои според важечките про-
писи се признаваат за остварување на одделните 
права на кои им е основ или услов работниот однос 
(посебен стаж), ги утврдува комисијата за утврду-
вање на .работниов с т а ж и Ji&^raesfta&T. стаж. ш т о 
ја формира општинскиот народен одбор. 

Член 2 
Комисијата за утврдување на работниот стаж 

и на посебниот стаж (во натамошниот текст: коми-
сијата) има три члена од кои еден е претседател, и 
ист број заменици. 

Претседателот и членовите на комисијата, како 
и нивните заменици, ги именува општинскиот наро-
ден одбор, и тоа: 

1) претседателот и неговиот заменик — од ре-
дот на своите членови или службениците на од-
борот; 

2) еден член и неговиот заменик — на предлог 
од околискиот завод за социјално осигурување; 

3) вториот член и неговиот заменик — на пред-
лог од општинскиот синдикален совет. 

Општинскиот народен одбор може да формира 
повеќе комисии. 

Комисијата решава со мнозинство гласови од 
своите 'членови. 

Административните работи на комисијата ги > 
врши службеник на органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру- / 
дот и на работните односи што ќе го определи ста-
решината на тој орган. 

Член 3 
Постапката за утврдување на работниот стаж 

и на посебниот стаж се поведува по барање од за-
интересираното лице. 

Барање можат да поднесуваат и воени лица — 
активни подофицери, офицери и воени службе-
ници на Југословенската народна армија, како и 
службеници на Народната милиција. 

Член 4 
Против решението од комисијата може да му; 

се изјави жалба на органот на управата на околи-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру-
дот и на работните односи. 

Решението на органот на управата на околиски-
от народен одбор надлежен за работите на трудот и ! 

на работните односи е конечно. 
Член 5 

За барањата за утврдуваше на работниот стаж 
и на посебниот стаж од членот 1 на оваа уредба 
подадени до 31 декември 1957 година, решава во 
прв степен околискиот завод за социјално осигуру-
вање. 
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По жалбите против решенијата на околискиот 
завод за социјално осигурување донесени во прв 
степен пред влегувањето во сила на оваа уредба 
што не станале конечни, како и против решенијата 
што ги донесува околискиот завод за социјално оси-
гурување во прв степен врз основа на претходниот 
став, решава републичкиот завод за социјално оси-
гурување. 

По жалбите против решенијата на републички-
от завод за социјално осигурување донесени во прв 
степен пред влегувањето во сила на оваа уредба 
што не станале конечни решава извршниот одбор 
на републичкиот завод за социјално осигурување. 

Член б 
Работниот стаж и посебниот стаж утврден со ко-« 

вечно решение според одредбите од оваа уредба, 
освен работниот стаж и посебниот с т а ж утврден по 
барање од лицата од членот 3 став % на оваа уред-

ев а^ ги запишува во работната к н и ш к а органот на 
| управата на општинскиот народен одбор надлежен 
Ива работите на трудот и на работните ЈОДНОСИ. 

Член 7 ' 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува, по потреба, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трудот. 

Член 8 
Оваа уредба влегува во сила со денот на o:v у -

вањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 
Сојузен извршен совет 

* Р. п. бр. 352 
3 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Член 3 
Височината на посебниот додатак се определува 

според значењето на местото, условите на работата 
на одделни места, како и според способностите и 
постигнатиот успех во извршувањето на опреде-
лени задачи. 

Поблиски одредби за височината на додатокот 
за одделни места во рамките од чл. 2 и 3 на оваа 
уредба, пропишува управниот одбор на установата 
во согласност со претседателот на Сојузната коми-
сија за нуклеарна енергија. 

Член 4 
Н а службениците им припаѓа посебен додаток 

само додека ги исполнуваат условите предвидени 
со членот 1 од оваа уредба. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 350 

3 ноември 1958 година 
Белград 

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

770. 
Врз основа на чл. 161 и 275 од Законот за ј ав -

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
63/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ОД УСТАНОВИТЕ ВО ОБЛАСТА НА НУКЛЕАР-

НАТА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
На службениците од установите во областа на 

нуклеарната енергија што работат на тешки, одго-
ворни и високо-стручни места, или места опасни и 
штетни по здравјето поради дејството на јонизи-
рачко зрачење, може да им се додели посебен до-
даток под условите предвидени со одредбите од 
оваа уредба. 

Член 2 
Н а службениците од установите од членот 1 на 

оваа уредба им припаѓа посебен додаток, и тоа: 
1) на научните советници, вишите научни сора-

ботници и на научните соработници — до 16.700 
динари; 

2) на вишите стручни соработници, асистентите 
!И на стручните соработници — до 14.600 динари; 

3) на техничките соработници, препараторите, 
л а б о р а н т и ^ и на помошните лаборанти — до 10.900 
динари; 

4) на другите службеници до 5.100 динари. 
На службениците без звање што работат на ме-

ста за кои се бара стручна спрема за звањата од 
претходниот став, им припаѓа соодветен посебен 
додаток. 

На одделни научни работници што се истак-
нале со свои научни работи или што вршат работи 
и задачи од особено значење, или се посебно изло-
жени на опасност по здравјето може, со согласност 
од претседателот на Сојузната комисија за нукле -
арна енергија, да им се определи посебен додаток 
и над износот утврден во точката 1 од овој член. 

771. 
Врз основа на членот 27 од Основниот закон за 

заштитата од пожар („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
18/56), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛ-

НИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИЦИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од оваа уредба важат за противпо-

жарниците на професионални противпожарни еди-
ници (во натамошниот текст: противпожарниците) 
што ги организираат општински и околиски народ-
ни одбори. 

На противпожарниците на професионални про-
тивпожарни единици од претходниот став се при-
менуваат одредбите од Законот за јавните службе-
ници („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 53/57) што се 
однесуваат на службениците на органите на упра-
вата и прописите донесени врз основа на тој закон, 
како и одредбите од оваа уредба. 

Противпожарниците на професионалните про-
тивпожарни единици што се должни да ги органи-
зираат стопанските претпријати ја и установи спо-
ред Основниот закон за заштитата од пожар, мо* 
раат да ја имаат стручната спрема пропишана со 
оваа уредба. 

Член 2 
Платата на противпожарниците се состои од 

основна плата и положа јна плата. 
Покра ј платата, на противпожарниците им при-

паѓа и посебен додаток на службата.^ 
На противпожарниците им припаѓа и бесплатно 

службено облекло, а бесплатно сместување на оние 
противпожарници што се должни да живеат во 
противпожарна касарна . 

Член 3 
Основната плата се определува според звањето 

и годините на службата , по скалата на платните 
разреди на основните плати од членот бб на З а к о -
нот за јавните службеници. 

На ггротивпожарниците им припаѓа п о л о ж а ј -
ната плата според положајот односно работното 
место. 

Поблиски прописи за службеното облекло, пра -
вото и обврската за негово носење донесува соју-
зниот Д р ж а в е н секретаријат за внатрешни работи. 
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II. Звања, услови за здобивање со звања и распо-
ред на звањата во платните разреди 

Член 4 
Противпожарниците се распоредуваат во след-

ните звања: 
1) противпожарник од II класа, 
2) противпожарни« од I класа, 
3) противпожарен техничар,. 
4) противпожарен инспектор, 
5) виши противпожарен инспектор. 

Член 5 
За звањата од претходниот член е потребна 

следната стручна спрема: 
1) за звањето противпожарник од II класа — 

задолжително основно образование, пропишан под-
готвителен стаж, завршен курс за противпожар-
ници и положен стручен испит, а за звањето ггро-

< тивпожарник од I класа — и положен испит за тоа 
звање; 

2) за звањето противпожарен техничар — за-
вршено средно стручно училиште односно спрема 
на квалификуван работник, пропишан приправ-
нички стаж и положен стручен испит; 

3) за звањето противпожарен инспектор — за-
вршена виша школа односно стручна спрема на 
виоококвалификуван работник или технички ф а -
култет односно на него рамна школа, пропишан 
приправнички стаж и положен стручен испит. 

Со пропис за стручната спрема и стручните 
испити на противпожарниците поблиску ќе се опре-
дели видот на школската спрема односно струката 
на квалификуван и висок оквалифику ван работник. 

Член б 
Звањата од членот 4 на "оваа уредба се распо-

редуваат во следните платни разреди: 
Звање Платен разред 

1) противпожарни?: од II класа XVIII— XII 
2) противпожарник од I класа XVI—X 
3) противпожарен техничар XV—VIII 
4) противпожарен инспектор ХШ—V 
5) виши противпожарен инспектор IV и III 

Противпожарниот инспектор со виша стручна 
спрема се распоредува од ХИТ до VI платен разред, 
а противпожарниот инспектор со висока стручна 
спрема — од XI до V платен разред. 

Член 7 
Во завршниот платен разред на звањето про-

тивпожарник постојат три периоде™ покачувања. 
Во завршните платни разреди на другите звања 

постојат по две периодски покачувања. 

III. Положајни плати на противпожарниците 
Член 8 

На противпожарниците им припаѓа положајна 
плата во месечен износ од 5.000—19.900 динари. 

Член 9 
На приправниците им припаѓа положај на плата 

во месечен износ од 2.800—6.800 динари. 
Член 10 

Височината на положај ната плата на против-
пожарниците и приправниците ја пропишува, во 
границите определени во чл. 8 и 9 од оваа уредба, 
според положајот односно раббтното место општин-
скиот односно околискиот народен одбор на сед-
ница на обата собора. 

IV. Посебен додаток на службата 
Член И 

За противпожарниците во извршната служба 
што дежураат и учествуваат во гаснење на пожар 
и во други интервенции се установува, за ненорми-
рано работно време (работа вон работното време, 
работа во деновите на неделен одмор и деновите на 
државни праскттцч) и за посебни усилби и опасност 

за животот и здравјето на кои се изложени при 
гаснењето на пожар и при други интервенции, по-
себен додаток на службата во износ до 14.300 ди-! 
нари месечно. 

Височината на додатокот на службата ја про-
пишува во границите од претходниот став, според 
работното место, должината на ненормираното ра-
ботно време, бројот на интервенциите на против-
пожарната единица и степенот на опасноста за ж и -
вотот и здравјето на противпожарниците со оглед на 
видот на објектите што треба да се штитат од по-
жар, општинскиот односно околискиот народен од-
бор на седница на обата собора. 

Член 12 
Додатокот на службата од претходниот член 

му се определува на противпожарникот при назна-
чувањето на определено работно место и му при-
паѓа до крајот на месецот во кој е разрешен од 
должноста на тоа работно место. 

Кога е противпожарникот распореден на место 
за кое е предвиден додаток на службата во пого-
лем или помал износ, при назначувањето на ново 
работно место се определува и нов износ на дода-
токот на службата. 

Додатокот на службата се исплатува месечно 
однапред заедно со платата. 

V. Стручна обука 
Член 13 

Стручната обука на лицата што во противпо-
жарната служба се примаат без претходна стручна 
спрема за оваа служба, се врши, и тоа за звањето 
противпожарник во текот на подготвителниот стаж, 
а за звањето противпожарен техничар и против-
пожарен инспектор во текот на приправничкиот 
стаж. 

Подготвителниот стаж односно приправничкиот 
стаж трае 2 години. 

Член 14 
Противпожарникот подготвителниот стаж го по-

минува на стручна практична обука во противпо-
жарната единица и на куре за противпожарни ци. 

Приправникот за звањето противножарен те-
хничар првата година од приправничкиот стаж ја 
поминува на стручна практична обука во против-
пожарната единица, а втората година во стручно 

. противпожарно училиште. 
Приправникот за звањето противпожарен ин-

спектор приправничкиот стаж го поминува на 
стручна практична обука во противпожарната еди-
ница. 

Член 15 
Стручните испити предвидени за противпожар-

ниците се полагаат пред испитна комисија што ја 
определува републичкиот државен секретаријат за 
внатрешни работи, а според програмата која, по 
прибавено мислење од Противпожарниот сојуз на 
Југославија, ја донесува сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи. 

Приправниците од претходниот став кои спо-
ред одредбите од оваа уредба стручната обука ја 
добиваат и во стручното противпожарно училиште 
или на противпожарен курс, стручниот испит го 
полагаат по завршетокот на наставата во учили-
штето односно на курсот. Завтзшниот испит во учи-
лиштето односно на курсот се смета како стручен 
испит во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 16 
На противпожарникот од И класа за време на 

подготвителниот стаж му припаѓа основна плата од 
XVIII платен разред. 

На приправникот за звањето противпожарен 
техничар му припаѓа основна плата од XV платен 
разред; на приправникот за звањето противпожарен 
инспектор со виша стручна спрема — основна пла-
та од XIV платен разред, а на приправникот за 
звањето противпожарен инспектор со висока струч-
на опрема — основна плата од ХИ платен разред. 
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По положениот стручен испит противпожарни-
кот бд II класа се унапредува во XVII платен ра-
зред, а приправниците за звањата противпожарен 
техничар и противпожарен инспектор се назначу-
ваат во соодветното звање и го добиваат следниот 
платен разред. 

VI. Напредување 
Член 17 

Во звањето противпожарник од I класа може 
да биде унапреден противпожарник од II класа кој 
во тоа звање поминал најмалку 6 години, кој за по-
следните две години добил најмалку оценка: „се 
истакнува" и кој* го положил испитот за звањето 
п р о т и в п о ж а р н а од I класа. 

Испитот од претходниот став се полага пред 
5*спитна комисија што ја определува. републичкиот 
државен секретаријат за внатрешни работи, а спо-
ред програмата која, по прибавено Мислење од Про^ 
тивпожарниот сојуз на Југославија, ја пропишува 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Член 18 
Противпожарникот од I класа што ќе заврши 

едногодишно училиште за противпожарници може 
да напредува до IX платен разред заклучно. 

Член 19 
Во звањето противпожарен техничар може да 

биде унапреден противпожарник од II и I класа 
што ќе заврши средно противпожарно училиште 
или ќе положи посебен стручен испит за призна-
вање на средната стручна спрема за звањето про-
тивложарен техничар. 

Член 20 
Во звањето противпожарен инспектор може да 

биде унапреден противпожарен техничар што ќе 
заврши виша школа за цивилна заштита или ќе 
положи посебен стручен испит за признавање на 
вишата стручна спрема за звањето противпожарни 
инспектор. 

Член 21 
Противпожарен инспектор со виша стручна 

спрема односно со висока стручна спрема може да 
биде унапреден во IX односно VIII платен разред 
ако во X односно IX платен разред поминал 8 го-
дини и ако за последните 2 години добил оценка: 
„се истакнува". 

Противпожарен инспектор со виша стручна 
спрема односно со висока стручна спрема кој осо-
бено се истакнува во работата и кој како таков 8 
години едноподруго добил најдобра оценка, се уна-
предува во IX односно VIII платен разред незави-
сно од условите предвидени во претходниот став, 
ако има најмалку 2/3 стаж потребен за редовно на-
предување во IX односно VIII платен разред. 

Член 22 
Во звањето виши противпожарен инспектор 

може да биде унапреден противпожарниот инспек-
тор кога ке ги исполни условите предвидени со За -
конот за јавните службеници за унапредување во 
звањето ооветник-службеник на државната управа, 

VII. Други одредби 
Член 23 

На противпожарникот му се смета во работниот 
стаж за напредување во службата времето што 
како активен професионален противпожарник го 
поминал во противпожарно училиште или на курс 
заради стручно усовршување. 

За време на посетувањето на противпожарно 
училиште односно курс на противпожарникот му 
припаѓа платата и другите права од службенич-
ките односи како да се наоѓа на редовна должност. 

Член 24 
Народниот одбор, установата и стопанската ор-

ганизација што ја основале професионалната про-

тивпожарна единица се должни ка ј Државниот 
осигурителен завод да го осигурат животот на се-
кој противпожарник најмалку на сумата од 300.000 
динари. 

VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 25 

Преведувањето на противпожарниците во зва-
њата предвидени t со оваа уредба ќе се изврши спо-
ред стручната спрема и годините на службата на 
противпожарниците, земајќи го предвид и распоре-
дот на постојните звања во платните разреди. 

Поблиски прописи за распоредот на противпо-
жарниците во звањата предвидени со оваа уредба 
донесува сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа. 

Член 26 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат и 

на противпожарниците што како професионални 
противпожарници се запослени во оперативна про-
тивпожарна единица организирана од доброволно 
противпожарно друштво, а на кои општинските или 
околиските наводни одбори им ја определуваат пла-
тата од своите средства според членот 30 став 2 од 
Основниот закон за заштитата од пожар. 

Член 27 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престанува да важи Уредбата за зва-
њата и платите на службениците на противпожар-
ната служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/53). 

Член 28 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето ао „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 349 

Ѕ ноември 1958 година 
Белград 

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

772. 
Врз основа на членот 419 а во врска со членот 

417 точ. 5 од Законот за работните односи, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЧЛЕНОТ в ОД УРЕДБАТА 
ЗА МАТЕРИЈАЛНОТО. ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА 
ДРУГИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН 

РАБОТЕН ОДНОС 
Член 1 

Во членот 6 од Уредбата за материјално обезбе-
дување и за другите права на работниците и слу-
жбениците што се наоѓаат времено вон работен од-
нос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52 и 1/56) на 
крајот се додава нов став, кој гласи: 

„На работниците и службениците на кои им 
престанал работниот однос пред 1 октомври 1958 
година а кои имаат право на паричен надоместок, 
нето износите на паричниот надоместок што им 
припаѓа според одредбите од ст. 1 и 2 на овој член, 
се зголемуваат за 8°/о од 1 октомври 1956 година * 

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

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

Р. п. бр. 351 
3 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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773. 
Врз основа на членот 134 од Законот за сред-*, 

ствата на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57) и точката IV од Одлуката за 
утврдуваше кои прописи престанале да важат со 
влегувањето во сила на Законот за придонесот од 
доходот з а стопанските организации и на Законот 
за средствата на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРОБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Одлуката за пробното производство на 

стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/57) точката 17 се менува и гласи: 

„17. Загубата во пробното производство се по-
крива од средствата на стс ганската организација 
што врши пробно производство или од средствата 
на општествените инвестициони фондови од кои 
се обезбедени обртните средства за пробно произ-
водство. 

Кредитите (заемите) одобрени за покривања 
загубите- во пробното производство се враќаат на 
начинот пропишан во точката 6 од Одлуката за 
кредитите за освојување ново производство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/57)." 

2. Договорите за кредитите за покривање за-
губите во пробното производство, склучени до де-
нот на влегувањето во сила на оваа одлука, треба 
да се сообразат со одредбите од точката 1 на оваа 
одлука во срок од 60 дена од денот на нејзиното 
влегување во сила. 

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

P. п. бр. 354 
4 октомври 1ЅСЗ година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 8 ст. 2 и 3 од Уредбата 
за изработка и одобрување на инвестиционите про-
грами и за полагање депозит за обезбедување 
исплатата на инвестиционите работи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54, 36/55, 54/56, 2/56, 29/56 и 
34/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДЛЕ-
ЖНОСТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ИНВЕСТИ-
ЦИОНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА ОБЈЕКТИТЕ ОД ОПШТ 
ИНТЕРЕС ЗА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕ-

ПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 
1. Во Одлуката за надлежноста за одобрување 

на инвестиционите програми за објектите од општ 
интерес за Федеративна Народна Република Југо-
славија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55 и 2/56) 
во точката 2 по ставот 3 се додаваат нови ставови 
4 и 5, кои гласат: 

„Ако инвестиционите работи се однесуваат на 
-капацитети што произведуваат стоки што не се на -
менети исклучиво за потребите на Југословенската 
народна армија, ревизијата на инвестиционата 
програма ја врши комисијата чии членови се име-
нувани од Секретаријатот на С~'узниот извршен 
совет за индустрија во согласи е г со Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, и 
истата ја одобрува Секретаријатот на Сојузниот 
•извршен совет за индустрија во согласност со Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Прописите за постапката за одобрување на ин-
вестиционата програма од претходниот став и за 
поднесувањето на податоци наместо и Бестидност а 
програма ги донесува Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за индустрија во согласност со Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана." 

Досегашните ст. 4 и 5 стануваат ст. 6 и 7. 
2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 
P. п. бр. 355 

4 октомври 1958 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р̂  

775. 
Врз основа на членот 23 став 4 од Законот за 

здравственото осигурување на работниците и слу-
жбениците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НАМЕСТО ЛИЧЕН ДОХОД ЗА РА-
БОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ШТО ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГО ПЛАЌААТ ВО 
ПАУШАЛЕН ИЗНОС 

1. Како паушален основ за определување на-
доместок наместо личен доход во случаите на спре-
ченост за работа предвидени во членот 22 од Зако-
нот за здравственото осигурување на работниците и 
службениците, како и за време на отсуството по-
ради бременост и породување, за работниците на 
стопанските организации кои Брз основа на чл. 
23—33 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/57) го плаќаат придонесот од доходот на сто-
панските организации во паушален износ, ќе се з е -
маат, ако за работниците од определени стопански 
организации со посебни одлуки не се определени 
други ос гх ОБИ, паушалните месечни износи кои спо-
ред посебни прописи се земаат како основи за пре-
сметување на придонесот за социјално осигурување 
на овие работници, по одбивање нћ придонесот за 
социјално осигурување и на придонесот за станбена 
изградба. 

2. Износите пресметани според претходната точ-
ка од оваа одлука се заокружуваат на цели стотини 
така што износите од 1 до 99 динари се земаат како 
100 динари. 

3. Ако во смисла на точката 3 од Одлуката за 
месечните паушални износи што се земаат Kaiio 
основи за пресметување на -придонесот за социјално 
осигурување на работниците на стопанските орга-
низации што придонесот од доходот на стопанските 
организации го плаќаат во паушален износ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/58) за работниците на 
одделни стопански организации со паушална пре-
сметка паушалните основи за пресметување на при-
донесот за социјално осигурување се наголемени 
или се намалени за определен процент, паушалниот 
основ за определување на надоместок наместо ли-
чен доход од точката 1 на оваа одлука се наголе-
мува односно се намалува за истиот процент. 

4. Паушалните основи за определувале на на-
доместоците од точката 1 на оваа одлука ќе се при-
менат на осигурените случаи што ќе настанат од 
прзиот ден на наредниот месец по влегувањето во 
сила на оваа одлука, од кој ден престанува да важи 
Одлуката за паушалните основи за определување 
надоместокот наместо плата за работниците во^ по-
мали занаетчиски и помали угостителски дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/55). 

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

P. п. бр. 359 
4 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,^ 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. р. 
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776. 
Брз основа на точката 3 од Одлуката за нор-

мите на придонесот за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАКАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ВОЕ-

НИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ 
1. Во Одлуката за пресметување и плакање на 

придонесот за социјално осигурување на воените 
осигуреници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56) 
во точката 1 место: „14%" се става: „10,5%". 

Во истата точка се додава нов став 2, кој гласи: 
„Придонесот за инвалидско и пензиско осигу-

рување се пресметува по нормата од ставот 1 од 
основицата што ја сочинува исплатениот личен до-
ХЈД на воените осигуреници по одбивање на при-
донесот за буџетите од личниот доход." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Р. п. бр. 361 
4 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

777. 
Врз основа на членот 23 став 3 од Законот за 

воените инвалиди од војните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/57), Сојузниот .извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕЈСТВОТО ОД ЗГОЛЕМУ-
ВАЊЕТО НА ПЛАТИТЕ, ПЕНЗИИТЕ, ИНВАЛИД-
НИНИТЕ, НАГРАДИТЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТО-
ПАНСТВОТО И ДОДАТОКОТ НА ДЕЦА ВРЗ ИН-

ВАЛИДСКИОТ ДОДАТОК 
1. При определувањето на правото на инвалид-

ски додаток на уживателите на лична и фамили-
јарна инвалиднина и на правото на посебен инва-
лидски додаток, до донесувањето на нови прописи 
за инвалидскиот додаток нема да се зема предвид 
зголемувањето на платите, пензиите, инвалидни-
ните, наградите на учениците во стопанството, ин-
валидскиот додаток и додатокот на деца настанато 
на 1 октомври 1958 година во врска со спроведува-
њето на мерките за зголемување на личната потро-
шувачка. 

2. Исплатата на зголемувањето на инвалидскиот 
додаток според Уредбата за инвалидските прина-
длежности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52, 
53/56 и 39/58), на посебниот инвалидски додаток 
според Уредбата за посебниот инвалидски додаток 
за деца од паднати борци („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/58 и 39/58) и на додатокот на деца на кори-
сниците на инвалиднина според Уредбата за дода-
токот на деца („Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55, 
1/56 и 39/58) ја вршат органите на управата на око-
лискиот народен одбор надлежни за работите на 
социјална заштита без донесување на формални 
решенија. 

Решение за исплатата на зголемувањето од 
претходниот став се издава само по барање од ужи-
вателот, заради користење на правото на жалба. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавз^вањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 октомври 1968 година. 

Р. п. бр. 362 
4 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

778. 
Врз основа на членот 41 став 3 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СМЕТАЊЕ ВО ПЕНЗИСКИ СТАЖ НА ВРЕ-
МЕТО ПОМИНАТО ВО ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈ-

НИ ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЈНОСТИ 
1. Со оваа одлука се определува кои слични 

дејности се сметаат како самостојни професионални 
дејности покрај дејностите наведени во членот 41 
став 1 точ. 1—4 и 6 од Законот за пензиското оси-
гурување, како и под кои услови времето поми-
нато во тие слични дејности ќе се смета во пензи-
ски стаж. 

Со оваа одлука се определуваат и случаите во 
кои се смета во пензиски стаж времето поминато 
во самостојните професионални дејности наведени 
во членот 41 став 1* точ. 2—6 од Законот за пензи-
ското осигурување и во сличните дејности опреде-
лени во оваа одлука. 

2. Покрај времето поминато во својство на 
уметник, книжевник, филмски уметник и новинар, 
што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 
1 од Законот за пензиското осигурување, како вре-
ме поминато во својство на културен работник, за-
ради сметање во пензискиот стаж под условите од 
точката 7 ст. 1 и 2 на оваа одлука, се смета и вре-
мето што осигурениците го поминале порано вр-
шејќи самостојна дејност како: научни работници; 
публицисти на научни и стручни работи; преведу-
вачи на научни и книжевни дела;- музички педа-
гози и други педагошки работници што ја имале 
стручната спрема пропишана за звањето наставник 
или професор; балетски педагози што имале балет-
ска односно музичка спрема со рангот на средна 
стручна спрема или повисока, или за тоа звање се 
оспособиле- како балетски уметници; музичари на 
симфониски и театарски оркестри, истакнати му-
зичари — изведувачи на инструментална или во-
кална забавна музика; артисти кои според квали-
тетот на своите артистички изведби ги исполнувале 
условите што денеска се бараат за признавање на 
својството артист. 

Како време поминато во својство на уметник 
во смисла на членот 41 став 1 точка 1 од Законот 
за пензиското осигурување и ставот 1 од оваа точка 
се смета времето што осигурениците го поминале 
порано вршејќи самостојна професионална дејност 
како: ликовни уметници, композитори, истакнати 
музички уметници — изведувачи на инструментал-
на или вокална музика, драмски уметници и балет-
ски уметници. 

Како време поминато во својство на филмски 
уметник во смисла на членот 41 став 1 точка 1 од 
Законот за пензиското осигурување и ставот 1 од 
оваа точка се смета времето што осигурениците го 
поминале порано вршејќи ги како самостојна про-
фесионална дејност работите наведени во пропи-
сите донесени според членот 105 став 3 од Законот 
за пензиското осигурување. 

Како дејност на публицист на научни и струч-
ни работи во смисла на ставот 1 од оваа точка се 
смета дејноста која се состои во личната работа на 
културен работник на составување односно обра-
ботка и приготвување за објавување на научни и 
стручни работи, а не претприемачката издавачка 
дејност на печатење туѓи работи. 

Времето што осигурениците го поминале порано 
во вршење на самостојна професионална дејност 
во својство на културен работник во смисла на 
претходните ставови го признава, заради сметање 
во пензиски стаж, посебната комисија од членот 42 
на Законот за пензиското осигурување по предлог 
од соодветната професионална организација. 

3. Покрај времето поминато во својство на ад-
вокат и јавени бележник што изречно е наведено во 
членот 41 став 1 точка 2 од Законот за пензиското 
осигурување, како време поминато во својство на 
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л:л,е што професионално се занимавало со заста-
пување, заради сметање во пензискиот стаж под 
условите од точката 7 став 2 и во случаите од точ-
ката 8 став 1 и точката 9 став 1 од оваа одлука, се 
смета и времето што осигурениците го поминале 
порано вршејќи самостојна професионална дејност 
како: овластени финансиски застапници; овластени 
стопански советници; овластени царински посред-
ници; овластени берзански сензали; овластени суд-
ски толкувачи, проценувачи и извршители. 

4. Покрај времето поминато во својство на ле-
кар, ветеринар, аптекар, дентист, забен техничар и 
бабица, што изречно е наведено во членот 41 став 
1 точка 3 од Законот за пензиското осигурување, 
како време поминато во својство на здравствен 
работник, заради сметање во пензискиот стаж под 
условите од точката 7 став 2 и во случаите од точ-
ката 8 став 1 од оваа одлука, се смета и времето 
што осигурениците го поминале порано вршејќи са-
мостојна професионална дејност како негователи 
на болни или како масери, ако имале соодветна 
стручна опрема за таа работа. 

5. Покрај времето поминато во својство на 
овластен архитект, инженер, геометар и техничар, 
што изречно е наведено во членот 41 став 1 точка 4 
од Законот за пензиското осигурување, како време 
поминато во својство на технички стручњак, заради 
сметање во пензискиот стаж под условите од точ-
ката Т став 2 и во случаите од точката 8 став 1 на 
оваа одлука, се смета и времето што осигурениците 
го поминале порано вршејќи самостојна професио-
нална дејност во лаборатории како хемичари што 
немале стручна спрема на инженер туку стручна 
спрема пропишана за професор или наставник или 
стручна спрема на фармацеут. 

6. Покрај времето поминато во својство на ули-
чен носач, носач на патнички багаж, уличен чи-
стач на обувки и колпортер' на печатот, што из-
речно е наведено во членот 41 став 1 точка -6 од 
Законот за пензиското осигурување, како време 
поминато во својство на лице што се занимавало 
со вршење на услужни дејности, заради сметање 
во пензискиот стаж под условите од точката 7 став 
2 и во случаите од точката 8 став 1 и точката 9 
став 2 на оваа одлука, се смета и времето што оси-
гурениците го поминале порано вршејќи самостојна 
дејност како: лица што на јавни места вршеле 
транспортни услуги (превезување на патници, како 
и превезување и пренесување на стоки, натовару-
вање и стоварување на вагони, бродови, шлепови 
и ел.) со своја лична работа; малопродавачи на мо-
нополски артикли што дозволата за дуќан ја до-
биле како воени инвалиди од војните, инвалиди на 
трудот или4 слепи, или како членови на потесната 
фамилија (брачен другар и деца) на таквите лица; 
чувари на јавни санитарни уреди. 

7. Времето што осигурениците го поминале по-
рано во вршење на самостојна професионална деј-
ност во својство на уметници, филмски уметници, 
книжевници и новинари, како и времето што го по-
минале во својство на научни работници, публици-
сти на научни и стручни работи и преведувачи на 
научни и книжевни дела, се смета во пензискиот 
стаж под условите и на начинот што се определени 
во членот 42 од Законот за пензиското осигурување. 

Времето што осигурениците го поминале пред 
15 мај 1945 година во вршење на други самостојни 
професионални дејности наведени во точката 2 од 
оваа -одлука, како и на сите самостојни професио-
нални дејности наведени во точ. 3—6 на оваа од-
лука што не се изречно наведени во членот 41 став 
1 точ. 1—6 од Законот за пензиското осигурување, 
се смета во пензискиот стаж под условите и на на-
чинот што се определени во членот 44 од Законот 
за пензиското осигурување и под услов вршењето 
на самостојната професионална дејност да било 
единствено или главно занимање и основен извор 
на приходите на односното лице. 

8. Времето што осигурениците го поминале по-
рано во вршење на самостојните професионални 

дејности наведени во членот 41 став 1 точ. 2—6 од 
Законот за пензиското осигурување и во точ. 3—6 
од оваа одлука се смета во пензискиот стаж во 
следните случаи: 

1) кога според тогаш важечките прописи врше-
њето на таква дејност било прописно регистрирано 
ка ј надлежните органи или организации, Односно 
кога за вршење на таква дејност била издадена 
пропишана редовна дозвола односно овластеше од 
надлежниот орган; 

2) кога осигуреникот таквата дејност ја вршел 
лично; 

3) ако ја имал пропишаната односно признае-
ната . стручна спрема кога таа за вршење на одно-
сната дејност била предвидена со прописи; 

4) кога осигуреникот во вршењето на односната 
дејност не запослувал просечно во одделна година 
повеќе од 5 лица што работеле на стручни или те-
хнички работи во деловна едЈШица односно дуќан, 
не сметајќи го во овој број брачниот другар и де-
цата на осигуреникот што биле запослени ка ј него 
на такви работи. 

Кога во случаите од -претходниот Став е во 
прашање времето поминато во занаетчиска дејност, 
во пензискиот стаж се смета времето поминато во 
таква дејност што се смета како занаетчиска деј-
ност според прописите што важеле во времето на 
вриењето на односната дејност или се смета како 
занаетчиска дејност според важечките прописи, без 
оглед дали е занаетчиската дејност вршена на по-
стојано деловно место или без такво место. Под 
исти услови се смета како време поминато во за-
наетчиска дејност и времето поминато на работа во 
занаетчиски задруги. Како време поминато во за-
наетчиска дејност се смета во пензискиот стаж и 
времето што лицата кои немале свој занаетчиски 
дуќан го поминале во самостојно вршење на с т а -
нарска дејност или во самостојно вршење на ме-
сарски работи на кланици, ако таквите работи ги 
вршеле врз основа на посебно овластување. 

9. Времето што осигурениците го поминале во 
вршење на самостојна професионална дејност како 
овластени финансиски застапници, стопански со-
ветници, царински посредници, берзански сензали, • 
судски толкувачи, проценители и извршители се 
смета во пензискиот стаж ако вршењето на таквата 
дејност пред 15 мај 1945 година траело вкупно нај-
малку пет години. 

Времето поминато во вршењето на услужни 
дејности на јавни места во својство на лицата на-
ведени во членот 41 став 1 дочка 6 од Законот за 
пензиското осигурување и во точката 6 од оваа 
одлука, како и во вршењето на занаетчиска деј-
ност без постојано деловно место односно врз осно-
ва на ЛОсебно овластување, се смета а о пензискиот 
стаж ако вршењето на таква дејност пред 15 мај 
1945 година траело вкупно најмалку пет години, со 
тоа што за сметање во пензискиот стаж се земаат 
предвид само оние периоди во кои таквата дејност 
е вршена најмалку седум месеци во една календар-
ска година. 

10. Во пензискиот стаж не се смета времето на 
самостојна професионална дејност од членот 41 
став Д точ. 2—в од Законот за пензиското осигуру-
вање и точ. 3—6 од оваа одлука што осигурениците 
го поминале порано вршејќи таква дејност во соп-
ствени трговски дуќани или претпријатија од ин-
дустриско значење, или како сосопственици (ком-
пањони) во такви дуќани односно претпријатија. 

Во пензискиот стаж не се смета ниту времето 
што осигуреник како селскостопански стручњак го 
поминал работејќи на сопствен имот или на имот 
од родителите или од членовите на потесната ф а - -
милија, или-на имот чиј сосопственик бил осигуре-
никот или наведените членови на^ фамилијата. 

Како дејност во. трговски дуќан во смисла на 
ставот 1 од оваа точка, се смета дејноста во дуќан 
што е воден и регистриран како самостоен трговски 
дуќан, а не се смета како таква дејност^ на занает-
чија кој покрај својот занаетчиски дуќан имал и 
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продавница на готови производи произведени во 
својата занаетчиска работилница. 

11, Одредбите од тон. 8—10 на оваа одлука во 
поглед на случаите во кои се смета во пензиски 
стаж времето поминато во вршење на самостојна 
професионална дејност во својство на лицата изреч-
но наведени во членот 41 став 1 тон. 1—6 од Законот 
за пензиското осигурување, ќе се применат од 1 ја-
нз^ари 1958 година. 

Одредбите од тон. 2—7 на оваа одлука со кои 
се определуваат новите самостојни професионални 
дејности слични на дејностите наведени во членот 
41 став 1 тон. 1—4 и 6 од Законот за пензиското 
осигурување и условите за признавање во пензи-
ски стаж на времето поминато во тие дејности, 
како и одредбите од точ. 8—10 од оваа одлука во 
поглед на случаите во кои тоа време се смета во 
пензиски стаж, ќе се применуваат од денот на вле-
гувањето во сила на оваа одлука. 

12 Одредбите од тон. 2—11 на оваа одлука ќе 
се применат и на уживателите на пензија што под-
несло односно што ќе поднесат барање за призна-
вање во пензиски стаж на времето поминато во вр-
шење на самостојна професионална дејност. Права-
та врз основа на периодот на пензиски стаж спо-
ред точ. 2—7 од оваа одлука им припаѓаат на у ж и -
вателите на пензија од првиот Ден на наредниот 
месец по поднесувањето на барањето, но најрано 
од денот на влегувањето во сила на оваа одлука. 
На уживателите на пензија на кои пензијата им е 
определена според поранешните прописи ^ и е пое-
ведена според Законот за пензиското осигурување 
признавањето во пензиски стаж на времето поми-
нато во вршење на самостојна професионална л е -
ност и определувањето на новиот и^нос па пензи-
јата , се врши со примена на чл. 216 и 221 од тој 
закон. 

% 

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

P. п. бр. ?<58 
4 ноември 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

779. 

Врз основа на членот 36 од Уредбата за спро-
ведување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 55/54), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
НАДОМЕСТОК НАМЕСТО ЛИЧЕН ДОХОД ЗА 

ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВО РИБАРСТВОТО 

1. Како паушален основ за определување надо-
месток. наместо личен доход во случаите на спре-
ченост за работа предвидени во членот 22 од Зако-
нот за здравственото осигурување на работниците и 
службениците, како и за време на отсуството пора-
ди бременост и породување, ќе се земаат за члено-
вите на рибарските задруги што се занимаваат со 
поморско рибарство, за работниците што како ри-
бари се запослени во рибарските стопански органи-
зации на поморското, речното и езерското рибарство, 
во стопанските организации што се занимаваат со 
преработка (конзервирање) на риби, како и за ра -
ботниците запослени ка ј рибари — приватни рабо-
тодавци, паушалните месечни износи што, според 
посебни прописи се земаат како основ за пресмету-
вање на придонесот за социјално осигурување на 
рибарите запослени во рибарските стопански орга-
низации, по одбивање на придонесот за социјално 

осигурување и на придонесот за станбена изградба, 
а потоа намален за една осминка од тој остаток. 

2. Износите пресметани според претходната точ-
ка од оваа одлука се заокружуваат на цели сто-
тини така што износите од 1 до 99 динари се земаат 
како 100 динари. 

3. Ако во смисла на точката 2 од Одлуката за 
паушалните основи за пресметување на придонесот 
за социјално осигурување за членовите на рибар-
ските задруги што се занимаваат со поморско ри-
барство и за работниците на рибаоските стопанска 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/57) за 
рибарите на одделни задруги и стопански органу-
зации од точката 1 на оваа одлука паушалните осно-
ви за пресметување на придонесот за социјално 
о с и г р у в а њ е се натолемени или се намалени ''•а 
определен процент, паушалниот основ за опреде-
лување надоместок наместо личен доход од точката 
1 на оваа одлука се наголемува односно сз намалува 
за истиот процент. 

4. Паушалните основи за определување на на-
доместоците од точката 1 на оваа одлука ќе се при-
менат на осигурените случаи настанати од 1 јули 
1Ѕ57 година. 

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука пре-
станува да важи Одлуката за паушалните основи за 
опледелување надоместокот наместо плата за оси-
гурениците во рибарството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 33/55). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. ЗОО 
4 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

780. 
Врз основа на одредбите од ставот 2 точка 2 

одделот 1 главата XIX и одделот 1 главата XXV 
на Сојузниот општествен план за 1958 година и 
членот 18 став 3 од Законот за средствата на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОСТВАРЕНИ 
ВО ПРОМЕТОТ НА ШЕЌЕРНА РЕПКА ОД РОДОТ ч 
ИЛ 1959 ГОДИНА — ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ШЕЌЕРНА 

РЕПКА 

1. Земјоделските задруги, деловните сојузи и 
селс^остопанските производ ите леки организации се 
должни во корист на своите фондови на основните 
средства да уплатат најмалку 0,30 динари за секој 
продаден килограм шеќерна репка од родот на 1959 
година. 

Средствата од претходниот став ќе се употре-
буваат првенствено за издатоци за унапредување 
на производството и прометот на шеќерна репка. 

% Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на финансиите да може во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет и со секретаријатите на 
Сојузниот извршен совет за селскостопанство и шу-
марство и за индустрија, да го определи делот на 
средствата од претходната точка, заради формира-
ње на заеднички средства што здружените органи-
зации на земјоделските задруги, на деловните со-
јузи, на селскостопанските производителот орга-
низации и на фабриките за шеќер ќе ги употребу-
ваат за унапредување на производството и проме-
тот на шеќерна репка. 
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3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

.P. п. бр. 353 
4 ноември 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељ^о Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

781. 
Врз основа на членот 31 од Уредбата за кни-

говодството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55) и членот 2 оддел I под 
а) точка 39 алинеја 1 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републи-
чките органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/58), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ПРИМЕНА НА КОНТНИТЕ ПЛАНОВИ 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Правилникот за примена на контните пла-
нови на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/58) во членот 18 се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) по синтетичкото конто 011 — Пресметана 
и уплатена амортизација, се додава нова група на 
конта 02, која гласи: 

„02 — Заеднички основни средства 
020 — Заеднички основни средства"; 
2) по синтетичкото конто 046 — Средства на 

заедничката потрошувачка во изградба или изра-
ботка, се додава ново синтетичко конто 047, кое 
гл аси: 

„047 — Заеднички средства на средствата на 
заедничката потрошувачка"; 

3) по синтетичкото конто 101 — Банка — жиро 
сметка, се додава ново синтетичко конто 102, кое 
гласи-. 

„102 — Банка — заеднички парични средства"; 
4) по синтетичкото конто 134 — Побарувања од 

задругарите за дадените заеми од штедните вло-
гови, се додава ново синтетичко конто 135, кое 
гласи: 

„135 — Побарувања по основот на заедничко 
вложување обртни средства"; 

5) по синтетичкото конто 142 — Пресметани и 
исплатени лични примања што паѓаат на товар на 
материјалните трошоци, се додава ново синтетичко 
конто 143, кое гласи: 

„143 — Пресметани и исплатени лични при-
мања што паѓаат на товар на средства-
та на заедничката потрошувачка"; 

в) по синтетичкото конто 172 — Удели на за-
другите к а ј сојузите, се додаваат нови синтетички 
конта 173 и 179, кои гласат: 

„173 — Хартии со вредност 
119 — Други разни средства";4 

7) синтетичкото I^OHTO 236 — Обрвски за при-
донеси и членарини по основот на здружување во 
стопанството, се менува и гласи: 

„236 — Обврски за придонеси и членарини"; 
8) синтетичкото конто 237 — Обврски за при-

донесот за кадрови, се менува и гласи: 
„237 — Обврски по основот на заедничко вло-

жување обртни средства"; 
9) по синтетичкото конто 313 — Канцелариски 

материјали, се додава ново синтетичко конто 314, 
кое гласи: 

.314 — Материјали по основот на заедничко 
вложување обртни средства"; 

10) по синтетичкото конто 352 — Материјали 
во манипулација,, се додава ново синтетичко конто 
353, кое гласи: 

. „353 — Материјали по основот на заедничко 
вложување обртни средства во манипу-
лација"; 

И) по синтетичкото конто 904 — Интерно ф и -
нансирање на основните средства, се додава ново 
синтетичко конто 905, кое гласи: 

„905 — Финансирање по основот на заедничко 
вложување во основни средства"; 

12) по синтетичкото конто 944 — Интерно ф и -
нансирање на средствата на заедничката потрошу-
вачка, се додава ново синтетичко конто 945, кое 
гласи: 

„946 — Финансирање по основот на заедничко 
вложување во средствата на заеднич-
ката потрошувачка". 

Член 2 
На крајот од членот 19 место точка се с^ава 

точка и запирка и се додаваат три нови точки, кои 
гласат: 

7) парични средства по основот на заедничко 
вложување основни средства; 

8) побарувања по основот на , заедничко вло-
жување во основни средства; 

9) заеми дадени на општествениот инвести-
ционен фонд.". 

Член 3 
По членот 20 се додава нов член 20а, кој гласи: 
„На синтетичкото конто 020 — Заеднички 

основни средства, се искажува вредноста на основ-
ните средства набавени од заедничките парични 
средства на стопанските организации во смисла на 
одредбите од Уредбата за заедничкото вложување 
на основни и обртни средства на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3! '53). 

На ова синтетичко конто стопанската организа-
ција ја води вредноста на основните средства сраз-
мерно со височината на вложените средства 

Ова конто задолжително се расчленува на по-
требен број аналитички конта според видот на 
основните средства (земјишта, градежни објекти, 
итн.). 

Пресметката и уплатата на амортизацијата и 
на интересот на основните средства, како и исправ-
ката- на вредноста на заедничките основни средства, 
се вршат на начинот предвиден за другите основни 
средства." 

Член 4 
Во членот 22 на крајот од ставот 9 (објаснение 

на синтетичкото конто 048 — Парични средства ка 
заедничката потрошувачка) се става точка и за-
пирка и се додаваат три нови точки, кои гласат: 

„3) другите парични средства на заедничката 
потрошу в ачк а; 

4) паричните средства к а ј банката од заедничко 
вложување во смисла на членот 48 од За -
конот за средствата на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57); 

5) односот на главното книговодство со посебно-
то книговодство на средствата на заеднич-
ката потрошувачка.". 

Член 5 
Во членот 24 во ставот 4 (објаснение на кон-

тото 101 — Банка — жиро сметка) се додава нов 
став 5, кој гласи: ! 

„Синтетичкото конто 102 — Банка — заеднички 
парични средства, се задолжува за вложените заед-
нички парични средства на стопанските организа-
ции кои од тие средства заеднички набавуваат ма-
теријали, а се одобрува за исплатите ва фактурите 
на добавувачите за испорачаните материјали, како 
и за враќањето на неискористените заеднички па-
рични средства." 

Досегашните ст. 5—9 стануваат ст. 6—10. 
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Член б 
Во членот 27 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„Синтетичкото конто 135 — Побарувања по 

основот на заедничко вложување обртни средства, 
се задолжува за вложените парични средства за 
заедничка набавка на материјали, а се одобрува за 
вредноста на набавените односно примените мате-
ријали, како и за примените непотрошени парични 
средства." 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
Член 7 

На крајот од членот 28 се додава нов став 8, кој 
гласи: 

„Синтетичкото конто 143 — Пресметани и 
исплатени лични примања што паѓаат на товар на 
средствата на заедничката потрошувачка, се за-
должува за исплатите на сите форми на лични при-
мања што ги товарат средствата на заедничката 
потрошувачка, а се одобрува за пресметаните нето 
износи на овие примања (личните доходи на ра-
ботниците на стручно образование, стипендиите, 
дневниците за службени патувања и другите лични 
издатоци што се исплатуваат на товар на сред-
ствата на заедничката потрошувачка).". 

Член 8 
На крајот од членот 31 место точка се става 

точка и запирка и се додаваат две нови точки, кои 
гласат: 

„3) на синтетичкото конто 173 — Хартии со 
вредност, сите видови хартии од вредност; 

4) на синтетичкото конто 179 — Други разни 
средства, меници и друго.". 

Член 9 
На крајот од членот 37 се додаваат два нови 

става, кои гласат: 
„Синтетичкото конто 2i36 — Обврски за придо-

неси и членарини, се задолжува за износот на пла-
тените, а се одобрува за износот на пресметаните 
придонеси и членарини. Аналитичкото расчлену-
вање се врши според видовите на придонесот одно-
сно членарината, како: придонес за кадри, придо-
нес за стручното здружение, членарини за комо-
рите, сојузите ити. 

Синтетичкото конто 237 —- Обврски по основот 
на заедничко вложување обртни средства, се одо-
брува за примените износи од стопанските органи-
зации на име заедничко вложување на обртните 
средства за набавка на материјали, а се задолжува 
за набавените односно предадените материјали, ка -
ко и за вратените непотрОшени парични средства/' 

Член 10 
Во членот 39 во ставот 2 на крајот од точката 

2) се брише точка и запирка и се става точка, и во 
продолжувањето се додава текстот; 

„Синтетичкото конто 251 — Остварени лични 
доходи над реализираните минимални лични до-
ходи, задолжително се расчленува на две анали-
тички конта, и тоа: 

2510 — Остварени лични доходи над реализи-
раните минимални лични доходи од чистиот приход, 

2511 — Остварени лични доходи од придонесот 
од доходот на стопанските организации". 

На крајот од истиот член се додава нов став 3, 
кој гласи: 

„Синтетичкото конто 259 — Покритие на ми-
нималните лични доходи, задолжително се расчле-
нува на следните аналитички конта, и тоа: 

2590 — Покритие на минималните лични доходи, 
2591 — Покритие на 25% над минималните 

лични доходи, 
25<92 — Покритие на додатокот кон личниот до-

ход на работниците." 
Член 11 

На крајот од членот 43 се додава нов став 3, кој 
гласи: 

„Во рамките на оваа група на конта се води 
и материјалот набавен од заедничкото вложување 
на обртни средства." 

Член 12 
На крајот од членот 44 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Во рамките на оваа група на конта се води 

и материјалот набавен од заедничкото вложување 
на обртни средства, ако таков материјал се наоѓа 
во манипулација ка ј други стопански организации." 

Член 13 
в На крајот од членот 78 се додава нов став 9, 
кој гласи: 

„Синтетичкото конто 905 — Финансирање по 
основот на заедничко вложување во основни сред-
ства, се одобрува за износот на паричните средства 
вложени од страна на стопанските организации за 
заедничка набавка односно изградба — изработка 
на основни средства. Ова конто се задолжува за 
вредноста на набавените односно завршените основ-
ни средства во височина на извршеното вложување 
како и за износот на вратените непотрошен®! па-
рични средства." 

Член 14 
На крајот од членот 79 се додава нов став 2, 

кој - гласи: 
„Во рамките на оваа група на конта се иска-

жува финансирањето на набавката или изградбата 
на објекти од средствата на заедничката потрошу-
вачка што се врши во заедница со други стопански 
организации согласно со одредбите од членот 48 
на Законот за средствата на стопанските органи-
зации." » 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 14—21400/1 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 

782. 
Врз основа на членот 6 став 3 од Уредбата за 

посебните услови за расподелба на доходот на не-
кои видови стопански организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58), во согласност со Секретари-
јатот. на Сојузниот извршен совет за просвета и 
култура, сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИДОНЕ-
СОТ ОД ПРОМЕТОТ НА ФИЛМОВИ, ЗА ОПРЕ-
ДЕЛУВАЊЕТО НА ОСНОВИТЕ ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА СРЕДСТВАТА ОД ТОЈ ПРИДОНЕС И ЗА 
РАСПОРЕДОТ НА ТИЕ СРЕДСТВА НА ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ 
1. Стопанските и задружните организации чија 

дејност е прикажување на филмови, како и уста-
новите и општествените организации што прика-
жуваат филмови и од продажбата на влезни билети 
остваруваат приходи (во натамошниот текст: прет-
пријатијата за прикажување н а филмови), се дол-
жни придонесот од прометот на филмови да го 
пресметуваат и да го уплатуваат според нормите 
определени во членот 5 од Уредбата за посебните 
услови за расподелба на доходот на некои видови 
стопански организации (во натамошниот текст: 
Уредбата). 

Претпријатијата за џрикажување на филмови, 
на кои прикажувањето на филмови им спаѓа во 
редовна дејност, се должни до петтиот ден на секој 
м°?ец да уплатат за изминатиот месец аконтација 
на придонесот од прометот на филмови. 
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Аконтацијата на придонесот според претходниот 
став се пресметува и се уплатува според нормата 
што му одговара на годишниов износ на прометот 
постигнат во претходната година. Новите претпри-
јатија за прикажување на филмови плаќаат акон-
тација во текот на првата година по нормата што 
му одговара на годишниот промет за 80% користе-
ње на капацитетот за предвидениот број претстави. 
Привремената норма ја утврдува општинската у-
права за приходи надлежна за седиштето на прет-
пријатието. 

Конечното пресметување на придонесот се 
врши според завршната сметка по нормата што му 
одговара на вкупниот промет остварен во измина-
тата година. 

2. Средствата што, согласно со одредбата од 
членот 6 став 1 на Уредбата ќе се издвојат во ќо-
риот на претпријатието за снимање на филмови, 
Народната банка ги распоредува, и тоа: 

1) 70% — за унапредување на домашниот 
игран филм; 

2) 30% — за унапредување на домашниот крат-
ком ̂ тражен филм. 

3. Средствата определени за унапредување на 
домашниот игран филм Народната банка, во текот 
на I тримесечје секоја година, ги распоредува на 
претпријатијата за снимање на филмови, според про-
метот остварен во изминатата година со прикажу-
вање на домашни играни филмови во земјата и во 
странство, и тоа така што секое од тие претпри-
јатија да добие дел од средствата срезмерен со 
прометот остварен во изминатата година со при-
кажување на домашните играни филмови што ги 
произвело тоа. 

Како основ за распоредување на средствата од 
претходниот став служи извештајот од Здружени-
ето на филмските производители на Југославија 
за остварениот промет на домашните играни филмо-
ви во изминатата година, и тоа по претпријатијата 
за снимање на филмови што ги произвеле тие до-
машни филмови. 

Како промет остварен со прикажување на до-
машни играни филмови во земјата, кој во смисла 
на претходните два става влегува во основот за 
распоред на средствата за унапредување на до-
машниот игран филм, се подразбира бруто приходот 
што претпријатијата за прикажување на филмови 
го оствариле со прикажување на домашни играни 
филмови во изминатата година. Овој бруто приход 
на претпријатијата за прикажување на филмови 
го утврдува Здружението на филмските производи-
тели на Југославија врз основа на податоците од 
претпријатијата за промет па филмови за прометот 
на домашните играни филмови постигнат преку 
претпријатијата за прикажување. на филмови, а 
кои преку односните претпријатија за промет на 
филмови се "ставени во експлоатација, врз основа 
на извештаите од претпријатијата за прикажување 
на филмови, како и на податоците од претприја-
тијата за снимање на филмови за прометот на до-
машните играни филмови што тие самите ги ста-
виле во експлоатација. 

Претпријатијата за промет на филмови односно 
прфгприј ати јата за снимање на филмови се должни 
т!6датоците за прометот на домашни играни фил-
мови во изминатата година што се ставени преку 
нив во експлоатација односно што тие самите ги 
ставиле во експлоатација, да му ги достават на 
Здружението на филмските производители на Ју -
гославија најдоцна до 31 јануари наредната година. 

Како промет остварен со прикажување на до-
машни играни филмови во странство, кој во сми-
сла на ст. 1 и 2 од оваа точка влегува во основот 
за распоред на средствата за унапредување на. до-
машниот филм,- се подразбира: 

1) прометот остварен во изминатата годила со 
продажба на домашни играни филмови во стран-
ство. Износот на овој промет го утврдува Здруже-
нието на филмските производители на Југославија 
врз основа на странските средства за плаќање вне-
сени во изминатата година, што претпријатијата за 
снимање на Филмови ги оствариле со продажба на 

домашни играни филмови во странство. Внесените 
странски средства за плаќање при тоа се пресме-
туваат по исклучок (само заради утврдување на 
основот за расподелба на средствата за унапреду-
вање на домашниот игран филм) според званичниот 
курс; 

2) прометот остварен во изминатата година со 
размена на домашни играни филмови за странски 
играни филмови. Износот на овој промет го утвр-
дува Здружението на филмските производители на 
Југославија врз основа на договорот за размена на 
играни филмови, пресметувајќи ја договорената 
вредност во странски средства за плаќање според 
званичниот курс. При утврдувањето на износот на 
овој промет се земаат предвид само договорите за 
размена на играни филмови врз основа кои во из-
минатата година е извршен извозот на домашни и 
увозот на странски играни филмови. 

Претпријатијата за снимање на филмови се 
должни податоците за пресметката на .странските 
средства за плаќање остварени со продажба односно 
со размена на домашни играни филмови во изми-
натата година во смисла на претходниот став, да 
му ги достават на Здружението на филмските про-
изводители на Југославија најдоцна до 31 јануари 
наредната година. 

4. Во прометот остварен во изминатата година 
со прикажување на домашни филмови во земјата 
и во странство се засметува само прометот остварен 
со прикажување на домашните играни филмови 
што од страна на комисијата надлежна за преглед 
на филмови се одобрени за јавно прикажување по 
1 јануари 1956 година. 

Прометот остварен со прикажување на филмови 
произведени во копродукција на домашни про-* 
изводители се дели меѓу тие производители сраз« 
мерно со нивното учество во производството утвр* 
дено GO договор. 

Прометот остварен со прикажување на игран 
филм што претпријатијата за снимање на филмови 
го произвеле во копродукција со странски произво-
дители не се засметува во основот за расподелба 
на средствата за унапредување на домашниот игран 
филм. 

5. Средствата за унапредување на домашниот 
краткометражен филм Народната банка ги расло* 
редува во I тримесечје секоја година на претурија-г 
ти јата за снимање на филмови на следниот начин! 

1) 70% од тие средства распоредува на претпри-
јатијата за снимање на филмови, според прометот 
остварен во изминатата година со прикажување на 
домашни краткометражни филмови во земјата, со 
тоа што под овој промет да се подразбира просечни-
от промет остварен со прикажување на домашните 
краткометражни филмови што од страна на коми-
сијата надлежна за преглед на филмови се одобрени 
за јавно прикажување по 1 јануари 1956 година. 
Притоа просечниот промет се пресметува посебно 
за црно-бел краткометражен филм, посебно за 
краткометражен Филм во боја, а посебно за кратко^ 
метражен цртан филм. 

Како основ за распоредување на овие средства 
служи извештајот од Здружението на филмските 
производители на Југославија за прометот остварев 
со прикажување на домашни краткометражни 
филмови, и тоа по претпријатијата за снимање на 
филмови што ги произвеле тие домашни кратко-
метражни филмови. 

Просечниот промет остварен со прикажување 
на домашни краткометражни филмови го утврдува 
Здружението на филмските производители на Ју -
гославија врз основа на договорите за купопродаж-« 
ба на домашни краткометражни филмови склучени 
во изминатата година меѓу претпријатијата за про-
мет на филмови и претпријатијата за снимање на 
филмови што ги произвеле тие филмови. 

2) 10% од тие средства служат за доделување 
награди на претпријатијата за снимале на (Ј)^лш>ви 
за најдобрите краткометражни ФИЛЈЛОВЕЃ ^троизве-
дени во изминатата година. 

• Условите што треба да ги исполнат одделни 
краткометражни филмови за гз можат претприја-
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фијата за снимање на филмови што ги произвеле 
нив да добијат за нив награда, и постапката за 
.доделување на овие награди ќе се пропишат со 
посебен правилник, што го донесува Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за просвета и кул-
тура по предлог од Здружението на филмските про-
изводители на Југославија; 

3) 20% од овие средства распоредува на прет-
пријатијата за снимање на филмови што добиле 
награди за најдобри краткометражни филмови 
произведени во изминатата година, и тоа така. што 
секое од тие претпријатија да добие дел од сред-
ствата сразмерен со просечните производни тро-
шоци на производството на наградените краткоме-
уражни филмови. 

6. Како краткометражни филмови, во смисла 
на оваа наредба, не се сметаат рекламните филмови 
и филмовите работени по порачка од установи, 
стопански комори, сојузи на стопански комори и 
стопански, задружни и општествени организации. 

По исклучок, претпријатијата за снимање на 
'филмови можат да се наградуваат и за филмови 
работени по порачка од установи, стопански комори, 
сојузи на стопански комори и стопански, задружни 
и општествени организации, имајќи Ја предвид 
уметничката вредност и содржината на овие фил-
мови. Наградувањето на тие филмови може да се. 
врши само од средствата од придонесот од точката 
5 под 2 од оваа наредба, без право на учество во 
расподелбата на средтвата на придонесот означени 
во истата точка под 1 и под 3. 

7. Со цел за расподелба на средствата на 'при -
донесот на претпријатијата за снимање на филмо-
ви Здружението на филмските производители на 
југославија е должно да и достави на Народната 
банка извештаи за прометот остварен со прикажу-
вање на домашни играни филмови и за прометот 
остварен со прикажување на домашни краткоме-
рражни филмови, секоја година до 15 февруари. 

Кон извештаите од претходниот став Здруже-
нието на филмските производители на Југославија 
е должно да fa достави на Народната банка и пре-
глед на средствата на придонесот распоредени на 
одделни претпријатија за снимање на филмови, 
како и вирмански налози за исплата по кои ќе им 
te исплатат тие средства на претпријатијата. 

8. Средствата од точ. 3 и 5 на оваа наредба, 
вклучувајќи ги тука и средствата на наградите за 
најдобри краткометражни филмови, претпријатијата 
за снимање на филмови можат да ги употребат 
за покривање на негативните разлики меѓу цената 
на чинењето и продажната цена на филмовите што 
ќе ги произведат во текот на истата година. 

По покривањето на негативните разлики од 
претходниот став, претпријатијата за снимале на 
филмови можат 1% од вкупниот из^ос на средства-
та примени од ггр^доне^ѓ за унапредување на 
'домашниот филм да употребат и за давање премии 
на својот работен колектив за поголемо и поква-
литетно производство на филмови, како и за нама-
лување трошоците на производството. 

Делот од средствата од точ. 3 и 5 на оваа на-
редба што ќе им остане по покривањето на нега-
тивните разлики од ставот 1 на оваа точка и по 
издвојувањето на определениот дел за давање на 
премиите од претходниот став, претпријатијата за 
снимање на филмови можат да го употребат само 
за финансирање на своето производство во наред-
ната година. 

9. Управниот одбор на Здружението на филм-
ските производители на Југославија може да од-
лучи од средствата што им се доделени во смисла 
на точката 3 од оваа наредба на претпријатијата 
за снимање на филмови, пред покривањето на не-
гативните разлики и пред издвојувањето на опре-
делениот дел за давање премии од претходната 
точка, да се издвои определен дел за доделување 
награди на претпријатијата за снимање на филмо-
ви за најдобри произведени играни филмови во 
текот на годината. 

Височината на средствата што во смисла на 
претходниот став можат да се издвојат за награ-

дување на претпријатијата за снимање на филмови 
за најдобри произведени играни филмови во текот 
на годината, начинот на доделувањето на тие на-
гради, као и височината на наградите Што можат 
да се доделат, ги определува управниот „одбор на 
Здружението на филмските производители на 
Југославија во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за просвета и култура. 

Исплатата на наградите доделени на претприја-
тијата за снимање на филмови за најдобри произ-
ведени играни филмови може да се изврши и во 
текот на годината при самото прогласување на 
овие филмови на југословенски филмски фестивал 
за најдобри играни филмови на годината, т. е. пред 
дефинитивната пресметка и расло делба на сред-
ствата на придонесот за една година. 

Исплатата на наградите од претходниот став 
ќе ја изврши Народната банка врз основа на од-
лука и в и р м а н о н налози од Здружението на филм-
ските производители на Југославија. 

10. Претпријатијата за снимање на филмови до-
делената награда од претходната точка можат да 
ја употребат за покривање на негативните 
лики меѓу цената на чинењето и продажната цеча 
на филмовите што ќе бидат произведени во текот 
на таа година и за финансирање на своето про-
изводство на филмови во наредната година. 

11. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба престанува да важи Наредбата за начинот 
на уплатување на придонесот за унапредување на 
домашниот филм, за определување основите за 
расподелба на средствата од тој придонес и за 
распоред на тие средства на претпријатијата за 
снимање на филмови („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 5/58). 

12. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на Уредбата за по-
себните услови за расподелба на доходот на некои 
видови стопански организации врз основа на која 
е донесена. 

Бр. 12-21122/1 
23 октомври 1958 година 

Белград 
- Државен секретар 

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

783. 
~ Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката 
за пресметување разликата во цените при увозот 
и извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/58, 
6/58 и 23/58), во врска со членот 7 оддел I став А 
под а) точка 3 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58), 
со согласност од сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите и од сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, Ко-
митетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 13/58) во точката I оддел 
А во гранката 127 — Прехранбена индустрија, тек-
стовите на редните броеви 17 и 18 се менуваа*? 
и гласат: 

„17. Десертни вина — — — — 1,50 
18. Индустриско вино — — — 1,50". 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето ао „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 



Среда, 12 ноември 19<58 Број — Страна 1031 

се применува на работите на извоз склучени од 
Тој Јен. 

П. Ор. 970 
1 ноември 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Љубо Бабиќ, е. p. 

784. 
Врз основа на членот 25 од Уредбата за звања-

та и платите на професионалните противпожарни-
ци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/56), сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, со со-
гласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ 
П Р О Т И В П О Ж А Р Н И ^ ВО НОВИТЕ ЗВАЊА СПО-
РЕД УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИЦИ 
1. За професионалните противпожарни^ , за 

кои важат одредбите од Уредбата за звањата и пла-
тите на професионалните противпожарници, а кои 
се затекнале во службен однос на 31 декември 1957 
година, ќе се донесат решенија со кои ќе се опреде-
ли нивното звање и платниот разред согласно со 
одредбите од Уредбата за звањата и платите на 
професионалните противпожарници. Решение ќе се 
донесе без оглед на тоа дали со Уредбата се извр-
шени измени во поглед на називот на досегашното 
звање или во поглед на распоредувањето во платни-
от разред. Донесувањето на решенија за поене ду-
вање и оценувањето законитоста на решенијата за 
преведување ќе се врши според одредбите од Упат-
ството за спроведување на одредбите од четвртиот 
дел на Законот за јавните службеници („Службен 
лист иа ФНРЈ", бр. 56/57). 

2. Службеникот во звањето противпожарни^ 
вклучувајќи го тука и приправникот за тоа звање, 
кој на 31 декември 1957 година имал помалку од 
две години служба, се преведува како приправник 
за звањето противпожарник од И класа. Службе-
никот во звањето противпожарник, вклучувајќи го 
тука и приправникот за тоа звање, кој на 31 де-
кември 195*7 година имал две години служба, се пре-
ведува во звањето противпожарник од И класа и 
се распоредува во платниот разред со периодски 
покачувања според годините на службата што му 
се признаваат за напредување, сметајќи две години 
за подготвителен стаж, а за секој следен златен 
разред односно периодско покачување — по три 
години. 

Службеникот што според претходниот став би 
добил понизок платен разред, се распоредува во 
платниот разред што го имал дотогаш. 

3. Службеникот што се затекнал во звањето по-
стар противпожарник или виши противпожарник, 
се преведува во звањето противложарник од I кла-
са и се распоредува во платниот разред според го-
дините на службата што му се признаваат за на-
предување во звањето противпожарник од II и I 
класа. 

Службеникот што според претходниот став до-
бил понизок платен разред, се распоредува во плат-
ниот разред што го имал дотогаш. 

4. Службеникот во звањето нижи противпожа-
рен техничар, вклучувајќи го тука и приправникот 
за тоа звање, кој на 31 декември 1957 година имал 
помалку од две години служба, се преведува како 
приправник за звањето противпожарен- техничар, 
ако има средна стручна спрема или спрема на ква-
лификуван работник или ако активно учествувал 
во организирана работа во Народноослободителната 
борба од 1941, 1942 или 1943 година. 

Службеникот од претходниот став кој има над 
две години служба се преведува во звањето против-
пожарен техничар и се распоредува во платен ра-

зред според годините на службата што му се при-
знаваат за напредување во ова звање. Ако ваквиот 
службеник би добил понизок платен разред, се ра-
споредува во платниот разред што го имал дотогаш. 

Службеникот во звањето нижи противпожарен 
техничар што ја нема опремата од ставот 1 на оваа 
точка се преведува во звањето противпожарник од 
I класа и се распоредува во платен разред според 
точката 3 од ова упатство. 

5. Службеникот што се затекнал во звањето 
противпожарен техничар или виши противпожарен 
техничар се преведува во звањето противпожарен 
техничар, ако е според досегашните прописи за тоа 
звање барана средна стручна спрема. На ист на-
чин се преведува и службеникот во звањето про-
тивпожарен техничар или виши противпожарен 
техничар, ако има спрема на квалификуван ра-
ботник или активно учествувал во организирана 
работа во Народноослободителната борба од 1941, 
1942 или 1943 година. 

Службеникот од претходниот став се распоре-
дува во платниот разред според годините на слу-
жбата што му се признаваат за напредување во 
ева звање. 

Службеникот што според претходниот став би 
добил понизок платен разред, ќе се распореди во 
платниот разред што го имал дотогаш. 

Службениците на кои за звањето противпожа-
рен техничар и виши противпожарен техничар спо-
ред досегашните прописи не им се барала средна 
стручна спрема, и кои ја немаат таа спрема ниту 
спремате на квалификуван работник, ниту активно 
учествувале во организирана работа во Народно-
ослободителната борба од 1941, 1942 или 1943 година, 
се преведуваат во звањето п р о т и в п о ж а р н у од I 
класа според точката 3 од ова упатство. 

6. Службеникот што на 31 декември 1967 годи-
на се затекнал во звањето помлад противпожарен 
инженер или противпожарен инженер, се преве-
дува во звањето противпожарен инспектор и добива 
два платни разреди повеќе односно соодветно пери-
о д а ^ покачување. Службеникот во звањето втнни 
противпожарен инженер, се преведува во звањето 
виши противпожарен инспектор и добива два пла-
тни разреди повеќе односно соодветно периодско 
покачување. 

7. Службениците на професионалните единици 
што не би можеле да бидат преведени во нови зва-
ња според одредбите од ова упатство, ќе се преведат 
според дополнителното упатство што за такви слу-
чаи ќе го дава сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи со согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа. 

8. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавбвањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

II/4 бр. 22-015 
31 октомври 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светослав С т е ф а н о в ^ , е. р. 

785. 
Врз основа на членот 11 од Законот за печатот 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 56/48) и членот 2 
став 2 од Законот за измена на Законот за печатот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 105/48), сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРА-

ЊЕТО НА КНИГАТА „LAND WITHOUT 
JUSTICE" 

1. Се забранува внесувањето во Федеративна 
Народна Република Југославија и растурањето во 
земјата на книгата »Land without Justice — Ап 
tobiography of his Youth by Miloyan Djilas«, обја-
вена во 1958 година БО Њујорк, во издание на 
»Harcourt, Brace and Company, Inc.«. 
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2. Се забранува внесувањето во земјата и р а -
стурањето на сите весници, списанија и други печа-
тени работи кои, во целина или во изводи, го пре-
несуваат текстот на книгата од точката 1 на ова 
решение. 

Бр. 81 
3 ноември 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар з а / в н а т р е ш н и 
работи 

Државен потсекретар, 
Ѓуро Станковиќ, е. р. 

786. 
Врз основа на членот 8 став 2 од Уредбата за 

користењето на општествените средства за патни-
чки авто^збили („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
14/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за селско стопанство и шумарство, во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
сообраќај и врски и со сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИ-
ЛИ ЗА СПЕЦИЈАЛНИ ПОТРЕБИ ВО СЕЛСКОТО 

СТОПАНСТВО И ШУМАРСТВОТО 
Член 1 

Со одредбите од овој правилник се регулираат 
условите и начинот за користење на превозните 
средства за специјални потреби доделени на орга-
ните на управата и установите во селското стопан-
ство и шумарството. 

Органи на управата и установи од претходниот 
став што можат да ги користат превозните средства 
за специјални потреби според одредбите од оној 
правилник се: 

а) во областа на селското стопанство: 
1) селскостопаноќите станици; 
2) ергелите; 
3) селекостопаиските заводи и институти (за 

земј одел ство и овоштарство и др.); 
4) органите на управата надлежни за работите 

на селското стопанство; 
5) управите за водостопанство; 
б) хидротехничките и водостопанските оддели 

и секции на народните одбори; 
7) Дирекцијата на каналот Дунав—Тист—Дунав; 
8) Дирекцијата за изведување мелиорациони 

работи во НР Македонија; 
9) Опитниот центар за проучување електрифи-

кацијата на селското стопанство и на селото во 
Јарменовцч; 

10) Институтот за млекарство; 
11) заводите и институтите за сточарство; 
12) Сојузната комисија за водостопанство; 
6) во областа на ветеринарството: 
1) ветеринарните станици; 
2) станиците и центрите за вештачко осемену-

вање; 
3) дијагностичките станици; 
4) ветеринарните заводи и институти; 
5) управите за ветеринарна служба и ветери-

нарните инспекторати; 
в) во областа на заштитата на растенијата: 
1) станиците за заштита на растенијата; 
2) заводите и институтите за заштита на ра -

стенијата; 
3) органите на управата надлежни за работите 

на заштитата на растенијата; 
г) во областа на шумарството: 
1) шумските управи и секции; 
2) шумските стопанства ( ш у м а р и т е ) ; 
3) управите на ловиштата и ловните стопан-* 

ства; 
4) заводите, управите и секциите за уредување 

на шумиЅз; 

5) институтите за научни истражувања; 
6) дирекциите, управите и" секциите за заштита 

на земјиштето од ерозија и за уредување на ^гто-. 
ронге; 

7) службите на шумарската инспекција; 
8) органите на управата надлежни за работите 

на шумарството. 
Член 2 

Превозните средства за специјални потреби ор-
ганите, на управата и установите можат да ги ко -
ристат за извршување на следните службени де ј -
ствуј а: 

а) во областа на селското стопанство: 
1) одбирање на парцели за производство на се-

менски стоки; 
2) вршење стручна контрола на производството, 

квалитетот и прометот на семенски стоки; 
3) земање, атестирање и пломбирање мостри 

к а ј производителите на семе; 
4) вршење производство на семе: елита, ориги-

нално семе и семе од I I репродукција; 
5) склучување договори за производство на се-

менски стоки; 
б) давање стручна и техничка помош на произ-

водителите во однос на производството и на по-
трошувачите во однос на правилната употреба на 
семенските стоки; 

7) вршење опити на опитни парцели; 
8) испитуваше на физичките и хемиските осо-

бини на земјиштата; 
9) изработка и разработка на програми за по-

дигање нови овоштарници и лоз ја ; 
10> контрола на производството и прометот на 

овошен и лозов посад очен материјал; 
11) контрола на прометот на вештачки ѓубриња; 
12) контрола на производството и прометот на 

вино; 
13) контрола на подигањето на лозја од ди-

ректно родни хибриди; 
14) контрола на управувањето и користењето на 

пасиштата од општонародниот имот; 
15) контрола на спроведувањето на реонизаци-

јата на овоштарството и лозјарството; 
16) обиколка на одгледувалиштата на подмла-

док к а ј ергелите; 
17) контрола на користењето на ергелеќите па -

стуви дадени на нега и во закуп; 
18) испитување квалититот на алкохолните 

и безалкохолните пијачки; 
19) земање, атестирање и пломбирани мостри 

на алкохолни и безалкохолни пи јачки ; 
20) извршување на работите на уредување на 

водните текови; 
21) теренски снимања за извршување на рабо-

тите на заштита, одбрана, одводнување и наводну-
вање на земјишта; 

22) изведување на работите за одбрана од мраз; 
23) хидрометриски и хидролошки мерења на 

водите; 
24) надзор над извршувањето на работите за 

заштита и одбрана на земјиштата од поплави; 
25) надзор над наводнувањето и одводнувањето 

на земјиштата; 
26) надзор над извршувањето на работите на 

уредување на водните текови; 
27) изведување на работите во р е ж и ј а за за-

штита и одбрана на земјиштата од поплави; 
28) изведување на работите во р е ж и ј а на на-

воднување и одводнување на земјишта; 
29) изведување хидролошки, хидрометриски, гео-

детски и педолошки снимања; 
30) геомеханички и геотехнички испитувања; 
31) извршување на работите во режија на об-

јектите и на ископувањето на канали; 
32) надзор над извршувањето на работите на 

објектите и каналите што ги изведуваат претпри-
јати јата ; 

33) обиколка на собирните станици за присоби-
р а н а млеко; 

34) обиколка на конзумните и преработувачките 
млекари; 
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35) проучување на прашањата на производство-
то, прометот и транспортот на млеко; 

Зв) проучавање на условите за производство на 
млечни производи од хигиенско, техничко и еко-
номско гледиште; 

37) избор на локација за изградба на млекареки 
објекти; 

38) надзор над извршувањето на градбата на 
мл екавски објекти; 

39) проучување за подобрување технологијата 
на изработката на млечни производи; 

40) контрола на одржувањето на млекарската 
опрема; 

41) давање упатства за правилно ракување со 
млекарската опрема; 

6) во областа на ветеринарството: 
1) работа на превентива — вакцинирање и ле-

кување добиток; 
2) работа на лиценциран^ добиток; 
3) итни ветеринарни и санитарни интервенции; 
4) отстранување стерилитетот на домашни жи-

вотни ; 
5) отстранување на паразитарните болести; 

вештачко осеменување на говедата и овците; 
7) присобирале и разнесување на семе од при-

плодњаци за вештачко осеменување; 
8) работа на агитација и пропаганда за вешта-

чко осеменување; 
9) работа ва дијагностика на заразни и пара-

зитарни оболувања кај добитокот; 
10) бактериолошки преглед на прехранбените 

продукти од животинско потекло: 
11) научни истражувања во областа на ветери-

нарството; 
12) обиколка на терени со цел за контрола и 

спречување ширењето на заразните болести ка ј до-
битокот, а особено на опасните заразни болести, 
како и за спроведување на ветеринарно-санитар-
ните мерки; 

13) обиколка на карантинот на увезениот до-
биток со цел за контрола на спроведувањето на 
карантинските мерки; 

14) контрола на граничните ветеринарни ста-
ници; 

15) контрола на дејноста на рлужбите на вете-
ринарните инспекции; 

16) контрола на работата на индустриските и 
индустриските експортни кланици; 

17) контрола и инспекција на дејностите на от-
странување и изопачување на паразитадшите обо-
лувања; 

18) ветеринарна инспекција над прометот на 
добиток, производи од добиток, суровини и отпа-
доци, вклучувајќи ги тука и прехранбените про-
дукти од животинско потекло; 

19) контрола на сите собиралиште на добиток, 
добиточни саеми, пазари и изложби; 

20) контрола на работата на ветеринарните ста-
ници, на пунктовите и центрите за вештачко осе-
менување, на дијагностичките станици и центри, 
на ветеринарните институти и заводи, како и на 
производните ветеринарни заводи надвор од седи-
штето на службата на ветеринарната инспекција; 

в) во областа на заштитата на растенијата; 
1) преглед на терените со цел за утврдување 

состојбата, појавите и распространетост« на разни 
растениски болести и штетници што ги напаѓаат 
селркостопанските и шумските култури; 

2) организирање и спроведување на разни ак-
ции сб цел за ©стравување на растениски болести 
и штеппници; 

3) надзор (инспекција) над спроведувањето на 
разни прописи и наредени мерки за заштита на ра-
стенијата; . 

4) организирање и спроведување на разни кур-
севи, семинари и слично, со цел за подигање нивото 
на знањето за заштита на растенијата ка ј сел-
скостопатаските производители и стручњаци; 

5) постав ање научни опити; 

6) вршење научни истражувања од областа на 
заштитата на растенијата; 

7) контрола на граничниот појас од страна на 
мешани комисии по прашањето на појавите и от-
странувањето на растениски болести и штетници, 
а според склучените меѓународни конвенции; 

8) контрола на здравствената состојба на сите 
видови расадници (лозови, овошни, шумски, за 
украсно растение) и на друг посадочен материјал; 

9) контрола на складовите и на складираните 
селскостопански, растениски и шумски производи, 
во поглед на присуството на растениски болести 
и штетници; 

10) контрола на здравствената состојба на пар-
целите за производство на семенски стоки; 

11) спроведување карантински мерки; 
12) контрола на здравствената состојба на сел-

скостопанските и шумските производи и растенија 
во внатрешен и надворешен промет: 

13)"работа на изведувачка и прогнозира служба 
со цел за благовремено отстранување на растени-
с к и ^ болести и штетници: 

14) вршење инспек-ттита за заштита на расте-
нијата; 

г) во областа на шумарството: 
1) обележување на стеблата за сечење; 
2) контрола на извршувањето на дознаки; 
3) организирање, изведување и контрола на 

шумско-одгледните и градежните работи; 
4) колаудација на 4шумско-одгледните и граде-

жните работи, и колаудација на работите за за-
штита на земјиштата од ерозија и за уредување 
на пороите; 

5) организирање, 'изведување и контрола на 
сечењето, изработката, привлечувањето и транспор-
тот на дрва; 

6) контрола на прометот на дрва; 
7) заштита, спречување и борба.против шумски 

болести и штетници; 
8) заштита, спречување и гаснење на шумски 

пожари; 
9) организирање, изведување и контрола на 

работите за уредување на шумите; _ 
10) организирање, изведување и контрола на 

работите за заштита на земјиштата од ерозија и за 
уредување на пороите; 

И) одгледување, заштита и користење на ди-
вечот; 

12) уредување на ловишта; 
13) подигање на ловно-одгледни и ловно-техни-

чки објекти. 
Член 3 

Органите на управата и установите од членот 
1 на овој правилник можат да ги користат прево-
зните средства за специјални потреби и за: 

1) превоз на работници и службеници од на-
селбата до установата, и назад, ако установата се 
наоѓа надвор од населбата, а нема превозни сред-
ства на јавниот сообраќај што би можеле да се ко-
ристат за редовен превоз на работниците и службе-
ниците до установата; 

2) превоз на работници, службеници и болни, 
ако нема други можности за нивен превоз ло л~т^р, 
амбуланта и ел.; 

3) превоз на странски стручњаци, комисии и де-
легати што ја посетуваат нашата земја во врска 
со унапредувањето на селското стопанство и шу-
марството, или што ја посетуваат нашата зелија 
врз основа на меѓународни договори и конвенции. 

Член 4 
Како превозни средства за специјални потреби 

во селското стопанство и шумарството, во смисла 
на овој правилник, можат да се користат сите ти-
пови на теренски автомобили од домашно произ-
водство и соодветните типови од странско произ-
водство. 

Член б 
Превозните средства од претходниот член, врв 

основа на патен налог, можат да ги користат само 
лицата стручни за вршење на определените работи 
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наведени во членот 2 од овој правилник (агрономи, 
ветеринари и др.). 

Патните налози за*возење на стручните лица од 
претходниот став ги издава старешина! ; на органот 
на управата и установата или лицето што ќе го 
овласти тој за тоа. 

Член 8 
Патниот налог мора да содржи; 
1) службено дејствие за кое се користи мотор-

ното возило; 
2) име на возачот на моторното возило; 
3) име и функци ја на службеникот што jce упа-

тува заради извршување на службеното дејствие; 
4) време за кое треба да се изврши службе-

ното дејствие; 
5) место односно подрачје на кое треба да се 

изврши службеното дејствие. 
Член 7 

Во текот на патувањето возачот на моторното 
возило е должен да води контролен лист,, во ко ј 
се запишуваат податоците за извршеното патување 
при заминувањето и враќањето, а особено: 

1) датумот, часот и местото на тргнувањето на 
патување и ознаката на состојбата на поминатата 
километража на бројачот на патничкиот теренски 
автомобил; 

2) датумот и часот на завршетокот на патува-
њето и ознаката на состојбата на поминатата кило-
метража на бројачот на патничкиот теренски авто-
мобил. 

Контролниот лист го потпишуваат возачот на 
моторното возило и службеникот што го извршил 
службеното патување. 

Член 8 
Возачот на моторното возило е должен по завр-

шеното возење да му поднесе на органот односно 
на установата, покра ј контролниот лист, и извешта ј 
за потрошувачката на гориво и мазиво во текот 
на патувањето. 

Член 9 
Органот односно установата на која и* е да -

дено моторно возило на употреба е должна да 
установи евиденција за користењето на моторното 
возило и за потрошувачката на гориво и мазиво, 
а сметководството на органот односно установата 
ќе ги ликвидира сметките за потрошувачката на 
гориво и мазиво врз основа на патните налози, 
контролните листови и извештаите за потрошува-
чката на гориво и мазиво, заверени од стареши-
ната на установата. 

Член 10 
Патнички теренски автомобили што немаат 

исправен бројач на километража не смеат да се 
користат за вршење на службени дејствија. 

Член 1L 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

селска стопанство и шумарство во срок од 15 дена 
од денот на влегувањето во сила на овој правил-
ник ќе издаде обрасци на патниот налог, на кон-
тролниот лист и на извештајот за потрошувачката 
нп гориво и мазиво. 

Член 12 
Превозните средства за специјални потреби во 

селското стопанство и шумарството ќе ги користат: 
1) општинските органи на управата и устано-

вите под надзор на општинските органи — на по-
драчјето на општината; 

2) околиските органи на управата и установите 
под надзор на околиските органи — на подоачјето 
на околи јата; 

3) органите на управата на автономните еди-
ници и установите под надзор на органите на ав-
тономните единици — на подрачјето на автономната 
единица; 

4) републичките органи на управата и устано-
вите под надзор на републичките органи — на те-
риторијата на народната република; 

5) сојузните органи на управата и установите 
под надзор на сојузните органи — на територијата 
на федерацијата. 

По исклучок, управите за водостопанство од-
носно хидротехничките оддели и водните заедници 
можат да ги користат, во исклучителни прилики, 
превозните средства за специјални потреби и над-
вор од своето подрачје, кога го бараат тоа специ-
јални разлози на службата, како што е одбраната 
од поплави и слично. 

Член 13 
Превозните средства што служат за потрес- е 

наведени во чл. 2 и 3 на овој правилник мораат 
да имаат од двете страни на годно место со вид-
ливи букви напишан натпис кој содржи назив на 
установата на ко ја и припаѓа превозното средство, 
како и место во кое се наоѓа ^стаиовата (на пр.: 
„Ветеринарна станица, Белград"). 

Член 14 
Превозот на службеници и стручњаци, осв^н 

случаите предвидени во чл. 2 и 3 на овој правил-
ник, може да се врши само со редовни превозни 
средства, на начинот и под условите пропишани во -
Уредбата за користењето на , општествените сред-
ства за патнички автомобили („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 14/58) и прописите донесени врз основа 
на неа. 

Член 15 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 06—1757/1 

27 октомври 1958 година 
Белград 

Секретар 
за селскостопанство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

. 787. 
Врз основа на членот 38 од Законот за д р ж а в -

ната управа („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56) 
и членот 22 од Законот за сојузните органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56), Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА ПРЕГЛЕДОТ НА ПРОСЕ-
НИТЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ ДОХОДИ НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ 
1. Стопанските организации се должни да со-

стават преглед на просечните месечни износи на 
минималните лични доходи на своите работници и 
службеници. Прегледот се составува според катего-
риите на стручната спрема на работниците и слу-
жбениците на стопанската организација, според 
бројната состојба на 31 октомври 1958 година. 

Ако стопанската организација има погон за кој 
се врши самостојно пресметување според одредбите 
од правилата на стопанската организација, тогаш 
ќе состави за тој погон посебен преглед на просеч-
ните месечни износи на минималните лични доходи. 

Сезонските угостителски и- туристички стопан-
ски организации чие работење е ограничено само за 
времетраењето на сезоната, прегледот на просечни-
те месечни износи на минималните лични доходи 
го составуваат според бројната состојба на работни-
ците на 31 август 1958 година, 

Стопанските - организации што своите обврски 
спрема општествената заедница ги плаќаат во пау-
шален износ, не составуваат преглед на просечните 
месечни износи на минималните лични доходи. 

2. За утврдување на бројната состојба на работ-
ниците од претходната точка се земаат сите работ-
ници што со стопанската организација биле во по-
стојан работен однос на денот спрема кој се утврду-
ва бројната состојба, без оглед дали некои од нив 
тој ден од кои и да било причини биле отсутни од 
работа, на пример поради болест, платено или не-
платено отсуство, прекин на работата, притвор или 
истражен затвор, отстранување од работата врз 
основа на решение на стопанската организација 
ити. 
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3. Стопанските организации ќе ги пресметаат 
просечните месечни износи на минималните лични 
доходи на работниците врз основа на износите опре-
делени на работниците со решение на стопанската 
организација. 

Просечните месечни износи на минималните 
лични доходи за работниците чии минимални лични 
доходи се определени по час-, се пресметуваат со 
множење на износот по час со 208 односно со бројот 
на часовите на редовното работно време, ако е спо-
ред членот 168 од Законот за работните односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) определено 
скратено редовно работно време. 

4. Селскостопанските организации и општите 
земјоделски задруги ги пресметуваат и ги искажу-
ваат во одделен преглед просечните месечни изно-
си на минималните лични доходи според катего-
риите на стручната спрема за работниците на сел-
скостопански дејности, а одделно за работниците на 
други дејности 

Во селскостопанските организации и во општите 
земјоделски задруги за работниците на работи на 
селскостопанека дејност на кои не им се издадени 
решенија за минималниот личен доход бидејќи ми-
нималниот личен доход им се утврдува според ра-
ботите што ги вршат, просечните месечни износи 
на минималните лични доходи според категориите 
на стручната спрема се утврдуваат врз основа на 

износиите на минималните лични доходи определе-
ни за тие работи. Во тој случај за утврдување на 
просечниот месечен износ не служи бројната состој-
ба на работниците на тие работи, туку просекот се 
пресметува со собирање на месечните износи на ми-
нималниот личен доход за секоја работа и со деле-
ње на збирот со бројот на работите. Месечниот износ 
на минималниот личен доход за работата се пре-
сметува според одредбите од точката 3 став 2 на 
оваа наредба. 

5. Просечните месечни износи на минималните ; 
лични доходи треба да се искажат според следните ј 
категории на стручната спрема: а) за работниците i 
— висококвалификувани, квалификувани, полуква- \ 
лификувани и неквалификувани; б) за службени— 1 
ците — со виша стручна спрема, со средна стручна 
спрема, со нижа стручна спрема и помошни службе-
ници. 

За лицата распоредени на раководни места, коич 
како такви се определени во тарифниот правилник \ 
на стопанската организација, просечните месечни I 
износи на минималните лични доходи се искажуваат / 
во прегледот на просечните минимални лични дехо- ! 

ди во групата на службениците со виша стручна 
опрема. 

Просечните месечни износи на минималните 
Лични доходи се искажуваат според следниот 
образец: 

Р а б о т н и о н С л у ж б е н и ц и 

Ред 
бре Н А З И В Вкупно Сѓ на 

сѓ 

Високо-
квали« 
фику-
вани 

Квали-
фику-
вани 

Полу-
квала-
ф и ку-
вани 

Неква-
лифику-

ван л 

Ci на 
сб 

Виша Средна Нижа 
стручна стручна стручна 
спрема спрема спрема 

10 11 12 13 

1 Вкупен износ на мини-
малните лични доходи 

Бројот на работниците од-
2 носно службениците на 

31. X. 1958 година 

Просечен износ на мини-
малниот личен доход 

У 6. Во категориите на стручната спрема работни-
ците се распоредуваат според стручната спрема 
предвидена за работните места (работите) во тари-
фниот правилник на стопанската организација. Во 
стопанските организации каде што во тарифниот 
правилник не е предвидена стручна спрема за ра-
ботните места (работите), по исклучок распоредува-
њето во категории се врши според стручната спрема 
од персоналната евиденција на стопанската орга-
низација според која таа ги групира своите работ-
ници. 

7. Стопанските организации се должни прегле-
дот на просеците на минималните лични доходи спо-
ред категориите на стручната спрема и на бројната 
состојба на работниците и службениците да го со-
стават до 15 ноември 1956 година и во истиот срок 
да му го достават во три примерка на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и на работните ^односи. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на трудот и на работ-
ните односи зема два примерка од овој преглед, а на 
третиот примерок ft го потврдува приемот на стопан-
ската организација со заверка со печат. Органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и на работните односи еден 
примерок од прегледот примен од стопанската ор-
ганизација му доставува на органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите на 
трудот и на работните односи во срок од три дена 
по приемот од стопанската организација. 

8. Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на трудот и на работни-
те односи ќе состави преглед на пресеците на ми-
нималните лични доходи и на бројната состојба на 
работниците за секоја стопанска организација спо-

ред образецот од точката 5 на оваа наредба и ќе 
му го достави на секретаријатот на републичкиот 
извршен совет за трудот најдоцна до 20 ноември 
1958 година. 

Во прегледот на просеците на м и н и м а л ^ т е 
лични доходи на работниците треба да се групи-
раат стопанските организации по стопански гранки 
односно стопански дејности. 

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

Бр. 06-2987 
3 ноември 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р* 

788. 
Врз основа на членот 419 од Законот за ра* 

ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
и Одлуката за овластување на Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет за донесувања 
Наредба за постапката за утврдување на минимал-
ните лични доходи на работниците ,на стопанските „ 
организации („Службен лист на ФНРЈ"., бр. 11/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за труч 
дот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ . 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ШТО ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ОП< 

ШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ГИ ПЛАЌААТ ВО 
ПАУШАЛЕН ИЗНОС v 

1. Минималните адчни доходи на работниците 
на стопанските организации што своите ббвр^-^ѕг 
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20.500 

— — — 14.500 

12.400 

спрема општествената заедница ги плаќаат во па-
ушален износ, се определуваат според стручната 
спрема предвидена за работното место и изнесуваат 
месечно: 

Динари 
1) за работниците на работните места за кои 

е потребна стручна спрема на висококва-
лификуван работник односно на службе-
ник со висока односно виша стручна 
спрема — — — — — — — — — 

2) за работниците на работните места за кои 
е потребна стручна спрема на к в а л и ф и к у -
ван работник односно на службеник со 
средна стручна спрема — 

3) за работниците на работните места за кои 
е потребна стручна спрема на полуквали-
фикуван работник односно на службеник 
со нижа стручна спрема — — — — 

4) за неквалификуваните работници и помо-, 
шиите службеници — — — — — — 11100 

Минималните лични доходи од претходниот 
став го содржат соодветниот износ на придонесот 
за буџетите од личниот доход, на придонесот за 
социјално осигурување и на придонесот за станбена 
изградба пресметан според паушалните основици 
од Наредбата за височината на п а у ш а л н и х основи-
ци на придонесот од личниот доход на работниците 
на стопанските организации со паушалЕга пресметга 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 14/58) и од Одлука-
та за месечните паушални износи што се земаат 
како основи зл пресметување на придонесот за со-
цијално осигурување на работниците на стопански-
те организации што придонесот од доходот на сто-
панските организации го плаќаат во паушален из -
нос („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 9/58). 

? Минималните лични доходи од претходната 
• точт:а служат како основица за утврдување на 

вкупниот износ на минималните лични доходи на 
работниците кој при склучувањето на договорот за 
плаќање на придонесот од доходот во паушален-из-
нос мора да и се обезбеди на стопанската организа-
ција во смисла на членот 30 од Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 52/57). 

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

Бр. 06-3053/1 
7 ноември 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

789. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

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

ОТПОРНИ МАТЕРИЈАЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните стандарди: 
Огноотпорни материјали. Дефи-

ницша. Општа поделба на стандардите JUS B.D6 100 
Огноотпорни материјали. Видови 

огноотпорни материјали. К л а с и ф и -
кација — — — — — — — — JUS B.D6.209 

Огноотпорни материјали. Шамотни 
кисели производи, обликувани. К л а -
сификација . Технички услови — — JUS B.D6.?50 

Огноотпорни материјали. Ш а -
мотни нехурални производи, обли-
кувани. Класификација . Технички 
услови — — — — — — — — JUS B.D6.252 

Огноотпорни материјали. Шамот-
ни базни производи, обликувани. К л а -
сификација . Технички услови — — 

Огноотпорни материјали. Магне-
з и ј и , хром-магнезитни и хромит-
ни производи, обликувани. Класи-
фикаци ја . Технички услови — — 

Огноотпорни материјали. Шамот-
ни кисели производи, зрнести. Мал-
т е р ^ брашна и маси. К л а с и ф и к а ц и ј а . 
Технички услови — — — — — 

Огноотпорни материјали. Шамот-
ни неутрални производи, з р н е с т , 
Малтери, брашна и маси. К л а с и ф и -
кација . Технички услови — — — 

Огноотпорни материјали. Шамот-
ни базни производи, зрнести. Малте-
р у брашна и МРСИ. К л а с и ф и к а ц и ј а . 
Технички ус пови — — — — — 

Огноотпорни материјали. Магне-
з и ј и , х^ЈМ-магнезитни и хромитни 
производи, зрнести. Б р а ш н а и маси. 
Класификаци ја . Технички услови — 

Огноотпорни материјали. Озна-
чувгње на обликуваните производи. 
Основни одредби * — — — — — 

Огноотпорни материјали. Изливци 
Огноотпорни материјали. Чепови 
Огноотпорни материјали. Школки 
Огноотпорни материјали. Зема-

ње и обработка на мостри. Основни 
одредби. Технички услови — 

Огноотпорни материјали. Општи 
технички услови и испитувања на 
формите, мерките, изгледот и ел. — 

Огноотпорни материјали. Хемиски 
испитувања. Основни одредби — — 

ОГНООТПОРЕН* материјали. Физи-
кални испитувања. Основни одредби. 
Преглед — — — — — — — 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување на огноотпорноста 

Огноотпорни материјали. Методи 
за определување на специфичната 
тежина, впивањето на вода и пороз-
носта — — — — — — — — 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување на омекнувањето 
под притисок на високи температури 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување на притисната цвр-
стина на собна температура — '— 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување на дополнителното 
собирање и дополнителното ширење 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување постојаноста при 
брзи промени .на температурата — — 

Огноотпорни материјали. Метода 
за определување свиткувачката цвр -
стина на собна температура — — 

Огноотпорни материјали. Огно-
отпорни глини и каолини. Класифи-
кација . Технички услови — 

Огноотпорни материјали. . Горени 
огноотпорни глини и као лини. Класи-
фикација . Технички услови — — 

Огноотпорни материјали. Кварцит. 
Класификаци ја . Технички услови — 

Огноотпорни материјали. Боксит. 
Класификаци ја . Технички услови — 

-Огноотпорни материјали. Магне-
зит. Класификаци ја . Технички услови 

Огноотпорни материјали. Хромит. 
Класификаци ја . Технички услови — 

JUS B.D6.254 

JUS B.D6.350 

JUS B.D6.430 

JUS B.D6.432 

JUS B.D6.434 

JUS B.D6.470 

JUS B.D6.510 
J U S B.D6.571 
JUS B.D6.572 
JUS B.DS 573 

— JUS B.D8.100 

J U S B.DS.150 

JUS B.D8.200 

J U S B.D8.300 

JUS B.D8.301 

J U S B.DS.302 

JUS B.DS.303 

JUS B.D8.304 

JUS B.DS.305 

J U S B.DS.306 

J U S B.D8.307 

— JUS B.F1.010 

JUS B.F1.030 

JUS B.F1.050 

JUS B.G5.010 

JUS B.G5.020 

JUS B.G1.050 
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2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во издание на Сојузната комисија за стандарди-
зација, кое е составен дел .од ова решение. 

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

Бр. 03-4563 
1 ноември 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за здо-
бивањето и признавањето на звањата на членовите 
на трговската морнарица, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 42/58, се п о т п а д н а л а долу наведе-
ната грешка, 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 42, во првиот ред од точката 3), на-

место зборот: „отслужил" треба да стои зборот: 
„служел". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот и од Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за сообраќај * врски, Белград, 24 октом-
ври 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, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ Ц ОЦОЛНОМОШЕИ АМБАСАДОР НА 
ФЛРЈ ВО СССР И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ^ В О Н -
РЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 

ФНРЈ ВО СССР 

I 
Се отповикува 
Вељко Миќуновиќ од должната на извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Сој узда1 Ѕ& 
Советските Социјалистички Републики. 

- И 
Се назначува 
Лазар Мојсов, досегашен амбасадор во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Оојузот на Со-
ветските Социјалистички Републики. 

H I 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 25 
28 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, €. р. 

Претседателот на Републиката^ врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот загови, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО НР МОНГОЛИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ 
ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР 

НА ФНРЈ ВО НР МОНГОЛИЈА 
I 

Се отповикува 
Вељко Миќуновиќ од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во' Народна 
Република Монголија. 

II 
Се назначува 
Лазар Мојсов, досегашен амбасадор во Држав-

ниот секретаријат за надворешни работи, за извон-
реден и ополномошен амбасадор на Федеративна 
Народна Република Југославија во Народна Репу-
блика Монголија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 26 

28 октомври 1958 година 
Белград 

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

Претседателот 'на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

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

ФНРЈ ВО БЕЛГИЈА 
I 

Се отповикува 
Михајло Јаворски од должноста на извонреден 

и ооолномошен амбасадор на ФНРЈ во Белгија. 
И 

Се назначува 
Вјекослав Прпиќ, досегашен ололномошен ми-

нистер во Државниот секретаријат за кадворен!ни 
работи, за извонреден и ополномошен амбасадор 
на Федеративна Народна Република Југославија 
во Белгија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр, 27 

29 октомври 1958 година 
Белград 

Престедател на Републиката, 
Јосип Броз Тито, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 42 од 18 октомври * 1958 година објавува: 
Одлука за определеување процентот за уплата 

во Републичкиот и во околиските фондови за уна-
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предзнање на рибарството од надоместоците за из -
дадените риболовни дозволи во 1958 година; 

Решение за основување Дирекција за уреду-
вање сливот на Велика Морава, како установа со 
самостојно финансирање; 

Решение за измена на Решението за основува-
ње Ловно стопанство како установа со самостојно 
финансирање; 

Наредба за обврската на општинските народни 
одбори за донесување прописи за регулирање це-
ните во продажбата на мало. 

Во бројот 43 од 25 октомври 1958 година обја-
вува: 

Програма на испитите за квалификуван работ-
ник од- предметите Државното уредување на ФНРЈ 
и Стопанскиот систем на ФНРЈ; 

Програма на испитите за висококвалификуван 
работник од предметите Државното уредување на 
ФНРЈ и Стопанскиот систем на ФНРЈ; 

Програма на испитите за квалификуван работ-
ник од предметот Економика и организација на 
претпри ј атието; 

Програма на испитите за висококвалификуван 
работник од предметот Економика и организација 
на претпријатието. 

Во бројот 41 од 1 ноември 1958 година објавува: 
Уредба за измена на Уредбата за начинот на 

осигурување дополнителна средства за осигурува-
ње правата на лицата привремено вон работен 
однос и за другите потреби на службата за посре-
дување на трудот/ ; 

Во бројот 45 од 8 ноември 1958 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за оковувањето и територијалната надлежност на 
окружните и околиските судови; 

Одлука за потврда на одлуките на народните 
одбори за измени и дополненија на статутите на 
околиите; 

Одлука за потврда на Статутот на Уметничката 
академија во Белград; 

Одлука за одобрување на Статутот на Занает-
чиската комора на Народна Република Србија; 

Одлука за одобрување на Статутот на Угости-
телската комора на Народна Република Србија; 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судии на окружните судови; 

Одлука за изборот на судии на окружните су-
дови ; 

Одлука за изборот на Одборот за претставки и 
жалби; 

Одлука за измени и дополненија на Правилни-
кот за работа на^ Народното собрание на Народна 
Република Србија; 

Одлука за измени и дополненија на Правилни-
кот за работа на Републичкиот совет на Народното 
собрание на Народна Република Србија; 

Одлука за измени и дополненија на Правилни-
кот за работа на Советот на производителите на 
Народното собрание на Народна Република Србија; 

Решение за основување на Околиска угостител-
ска комора за подрачјето на околиите Нови Пазар 
и Кралево. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ 
РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине", службени лист Народне Ре-
публике Хрватске, во бројот 46 од 17 о к т о б р и 1958 
година об ј аву ва ат; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на репу-
бличките органи на управата; 

Наредба за -измени и дополненија на Наредба-
та за стопанските дејности што се сметаат слични 
на занаетчиските дејности. 

Во бројот 47 од 21 октомври 1958 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 48 од 24 октомври 1958 година немаат 
службен дел. 

Во бројот 49 од 30 октомври 1958 година обја-
вуваат! 

Одлука за именување претседател и членови 
на Одборот за буџет на Извршниот совет на Са-
борот на НР Хрватска; 

Одлука за овластување на самостојните репу-
блички органи на управата спрема кои надзорните 
права ги вршат други републички органи на упра-
вата за донесување на правилници за својата вна-
трешна организација; 

Решение за основување Здравствена станица во 
Триље. 

УРАДИМ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНШЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 36 од 23 октомври 1958 година објавува: 

Наредба за производите за кои општинските 
народни одбори треба да пропишат највисоки цени 
на мало; 

Наредба за почетокот на работењето на Окру-
жниот суд во Мурека Собота и за пренесување ра-
ботите врз Окружниот суд во Мурска Собота. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 39 од 18 октомври 1958 го-
дина објавува: 

Одлука за измени на Одлуката за запишување 
нови студенти на факултетите од Универзитетот во 
Сараево; 

Одлука за височината на таксата што приват-
ните сопственици на шуми за сечење дрва во при-
ватни шуми ја плаќаат во околиските фондови за 
унапредување на шумарството; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за престанок со работа на Заводот за индустри-
ски истражувања во Сараево; 

Решение за разрешување и назначување функ-
ционери на републичките ^органи на управата; 

Наредба за курсевите *зач болничари; 
Решение за измена на членовите на Архивски-

от совет на НР БиХ. 
Во бројот 40 од 25 октомври 1958 година обја-

вува: 
Уредба за бесплатен стан и огрев на настав-

ниот и воспитниот персонал во училиштата и во-
спитните установи во селата. 

Одлука за определување хонорари на хонорар-
ните наставници на Управното училиште, Вишото 
училиште за социјални работници и Вишото те-
хничко училиште од машинска струка во Сараево 
и Вишото техничко училиште од рударска струка 
во Тузла; 

Одлука за рамките за определување на поло-
ж а ј ните плати на службениците од установите во 
областа на културата; 

Одлука за рамките за определување на поло-
ж а ј ните плати на службениците во научните уста-
нови; 

Одлука за видовите на градежните објекти на 
кои инспекциските работи ќе ги вршат исклучиво 
околиските органи на управата надлежни за рабо-
тите на градежната инспекција; 

Одлука за разрешување од должност на сите 
членови на републичките совети; 

Одлука за утврдување бројот на членовите на 
републичките совети; 

Одлука за составот и начинот на избирање на 
членовите на Советот за просвета на НР БиХ; 

Решение за именување членови на републич-
ките совети од редот на граѓаните; 

Решение за именување претседател на Сове-
тот за комунални прашања и урбанизам на Н Р БиХ; 

Решение за разрешување и назначување функ-
ционери на републичките органи на управата. 
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СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 30 од 9 октомври 1958 година 
објавува: 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за лов и фаќање на дивеч; 

Правилник за минималната школска претспре-
ма за учениците во стопанството. 

Во бројот 31 од 25 октомври 1958 година обја-
вува ' 

Указ за прогласување на Законот за урбани-
стичко планирање со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за прогласу-
вање шумските предели на планината Галичица 
за национален парк, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за забранување 
држање кози на територијата на Народна Републи-
ка Македонија, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање и дополнување на Законот за шумите, со 
текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измену-
вање на Законот за Универзитетот во Скопје, со 
текст на истиот закон; 

Одлука за разрешување и избирање на судии; 
Одлука за одобрување статутот на Занаетчи-

ската комора на Народна Република Македонија; 
Одлука за одобрување Статутот на Трговската 

комора на Народна Република Македонија; 
Одлука за одобрување Статутот на Угостител-

ската комора на Народна Република Македонија; 
Одлука за одобрување Статутот на Земјоделско-

шумарската комора на Народна Република Маке-
донртја; 

Решение за висината на хонорарот на настав-
ниот и помошно наставен персонал на Медицински-
от факултет за работа во здравствените установи; 

Објава за членовите на колегијалниот орган, на 
републичкиот Совет за култура делегирани од са-
моуправните установи односно стручни и опште-
ствени организации. * 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 24 од 4 октомври 1958 година објавува: 

Уредба за оеновување Републичка комисија за 
службенички работи; 

Уредба за Историскиот институт на НР Црна 
Гора; 

Уредба за основување Републички завод за 
продуктивност на трудот и за формирање рако-
водни кадри во стопанството; 

Одлука за пренесување правото на основувач 
за Титоградската водна заедница врз народните 
одбори на општините Титоград и Даниловград; 

Решение за измени на Решението за именува-
ње општи изборни комисии за спроведување на из-
борите за одборници на народните одбори на оп-
штините на територијата на НР Црна Гора. 

768. 

770, 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Правилник за работа на Сојузната народ-
на скупштина — — — — — — — 1009 
Уредба за органите и постапката за утвр-
дување на Бремето преминато во работен 
однос и на другите периоди што се запи-
шуваат во работната книшка — — — 1019 
Уредба за посебниот додаток на службе-
ниците. од установите во областа на ну-
клеарната енергија — — — — — — 1020 

1020 

1022 

1023 

— — — 1023 

1023 

1024 

1024 

— — 1024 

1026 

Страна 
771. Уредба за звањата и платите на професи 

оналните противпожарници — — — — 
/772) Уредба за дополнение на членот 6 од 

Уредбата за материјалното обезбедување 
и за другите права, на работниците и слу-
жбениците што се наоѓаат времено вон 
работен однос — — — — — — — 

773. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за пробното производство на стопан-
ските организации — — — — — — 

774. Одлука за дополнение на Одлуката за над-
лежноста за одобрување на инвестицио-
ните програми за објектите од општ инте-
рес за Федеративна Народна Република 
Југославија 

775. Одлука за паушалните основи за опреде-
лување надоместок наместо личен доход 
за работниците на стопанските организа-
ции што придонесот од доходот на сто-
панските организации го плаќаат во пау-
шален износ — — — — — — — 

776. Одлука за измена и дополнение на Одлу-
ката за пресметување и плаќање на при-
донесот за социјално осигурување на во-
ените оси гура ници — — — — — — 

77. Одлука за отстранување дејството од зго-
^ лемувањето на платите, пензиите, инва-

лиднините, наградите на учениците во 
стопанството и додатокот на деца врз 
инвалидскиот додаток — — — — — 

778. Одлука за сметање во пензиски стаж на 
времето поминато во вршење на самостој-
ни професионални дејности 

779. Одлука за паушалните основи за опреде-
лување надоместок наместо личен доход 
за осигураниците во рибарството — — 

780. Одлука за користење на средствата оства-
, рени во прометот на шеќерна репка од 

родот на 1959 година — за унапредување 
на производството и прометот на ше-
ќерна репка — — — — — — — 1026 

'781. п р а в и л н и к за измени и дополненија на 
— П р а в и л н и к о т за примена на контните 

планови на стопанските организации — 
782. Наредба за начинот на уплатување на 

придонесот од прометот на филмови, за 
определувањето на основите за распо-
делба на средствата од тој придонес и 
за распоредот на тие средства на прет-
пријатија за снимање на филмови — — 

^83. Наредба за измени на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги — — 

784. Упатство за преведување на професио-
налните противпожарници во новите зва-
ња според Уредбата за звањата и платите 
на професионалните п р о т и в п о ж а р н и ^ 

785. Решение за забрана на внесувањето и 
растурањето на книгата »Land without 
Justice« — — — — — — — — — 1031 

786. Правилник за користење на патнички-
те автомобили за специјални потреби во 

^ . селското стопанство и шумарството — — 
( 787./Наредба за составување на прегледот на 

просените на минималните лични доходи 
на работниците на стопанските органи-
зации — — — — — — — — — 

788. Наредба за височината на минималните 
лични доходи на работниците на стопан-
ските организации што обврските спрема 
општествената з>аедница ги плаќаат во 
паушален износ — — — — — — — 

789. Решение за југословенските стандарди за 
огноотпорни материјали — — — — 

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

1027 

1028 

1030 

1031 

1032 

1034 

1036 

1037 



Претплатата за 1959 година на додатоците на Службен лист на ФНРЈ 
1) „МЕЂУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ" изне-

сува 1.300 динари, а за странство 2.200 динари; 
2) „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА" изнесува 400 динари, а 

за странство 800 динари. 
Претплатата се уплатува како и за Службен лист на ФНРЈ, на 

жиро сметката 101-11. 
1—30 

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

Белградскиот графички завод, Белград 

Страна 1040 — Број 45 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 12 ноември 1958 

Покана за претплата на 

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т НА Ф Н Р Ј З А 1 9 5 9 Г О Д И Н А 
Врз основа на решението на СИС, P. п. бр, 364 од 10 ноември 1ј)58 
година, претплатата на Службен лист на ФНРЈ за 1959 година изне-
сува 2.000 динари за еден примерок, а за странство 3.000" динари 

Претплатата се прима само за цела година а се уплатува на жиро 
сметката 101-11 кај филијалата на Народната банка на ФНРЈ во Бел-
град. 1—30 

Им се обрнува внимание на досегашните претплатници дека при 
прашањето на претплатата треба на чековната или вирманската уплат-
ница да ги напишат следните податоци: 

а) точна адреса на претплатникот, место, улица и број, пошта 
и број на поштенскиот фах (ако го има); 

б) претплатен број од адресата на која се прима весникот. 
Ако претплатата се уплатува за поведе примероци, и тоа треба 

да се означи; ако претплатата се уплатува за поведе установи, тогаш 
да се наведат и адресите на кои треба да се пракса весникот; ако прет-
платата се прак'а истовремено за весникот, списанија или посебни из-
данија, треба точно да се означи наиме што се праќаат парите. 

КОГА ПРЕТПЛАТАТА СЕ ПОЛАГА ПРВПАТ, ДА СЕ НАЗНАЧИ: 
„НОВ ПРЕТПЛАТНИК". 

Податоците треба да се внесат читко, по можност со машина за 
пишување. Уплата со непотполна, скратена или нечитка, адреса нема 
да се зема во постапка. 

Сите забелешки во врска со п ретплатата достаточно е да се запи-
1 шат на грбот од чековната или вирманската уплатница и со тоа да се 
1 избегне посебна преписка. Ако век'е преписка се врши, потребно е се-
1 когаш да се назначи претплатниот број под кој се прима Службен 
1 лист на ФНРЈ. 

Кон овој број на Службен ли ст на ФНРЈ приложена е чековна 
уплатница. За претплатниците што примаат поведе примероци чеков-
ната уплатница е ставена во примерокот на кој е залепена адресата. 

Ако претплатата не се обнови до 25 декември, исправањето на весни-
кот к'е се запре од 1 јануари 1959 година. 


