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С л УЛ 
НА ФЕДЕРАТИВНА 

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
иу потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. - Огла-
си по тарифата. - Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
ала! а и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т.221 

Среда, 30 јануари 1957 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 5 ГОД. XIII 

Цена овом броју Је 80.— дин. - Прет-
плата за 1957 година изнесува 1760.— 
дин., а за странство 2500.— динари. -
Редакција: Улица Краљевиќ^ Марка 
бр. 9. - Телефони: Редакција 28-838,. 
Администрација 26-276, Продажно од-
деление 22-619, Тел. централа 28-010. 

39. 
Врз основа на членот 20 став 3 од Уредбата за 

организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), а во 
врска со точката 8 од Одлуката за именување прет-
седатели и членови на одборите и комисиите на Со-
јузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бјр. 27/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОШИРУВАЊЕ СОСТАВОТ НА ОДБОРОТ 
ЗА ОРГАНИЗАЦИОНО-УПРАВНИ ПРАШАЊА 

1. Составот на Одборот за организационо-управ-
ни прашања на Сојузниот извршен совет се про^ 
ширува на тој начин што за нови членови се име-
нуваат и членовите на републичките извршни со-
вети одговорни за организационо-управни прашања. 

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

Р. п. бр. 25 
24 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

40. 
Врз основа на одделот 4 главата XVI на Со-. 

јузниот општествен план за 1957 година, Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗ-
НИОТ ДРЖАВЕН СЕКРЕТАР ЗА РАБОТИ НА 
ФИНАНСИИТЕ ДА ДОНЕСУВА ПРОПИСИ ЗА 
НОРМИТЕ НА ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧ-
НИТЕ КРЕДИТИ И ЗА НОРМИТЕ НА ИНТЕРЕ-

СОТ НА СРЕДСТВАТА ВЛОЖЕНИ КАЈ 
БАНКАТА 

I. Се овластува сојузниот државен секретар за 
вработи на финансиите да може, по претходно при-
бавено мислење од управниот одбор на Народната 
банка, да пропишува: 

1) пониски интересни норми од интересната нор-
ма пропишана во ставот 1 одделот 2 главата XVI 
на Сојузниот општествен план за 1957 година за 
краткорочните кредити што се даваат: 

а) за финансирање на селскостопанската деј-
ност, на снабдувањето на селското стопанство и на 
откупот на селскостопански производи; 

б) за промет на стоки на големо и на мало и 
за потрошувачки цели на граѓаните; 

в) о а политичкотериторијалните единици врз 
основа на членот 72 од Основниот закон за буџети-
те, како и на установите со самостојно финансира-
ње и на здравствените установи; 

г) на заводите за социјално осигурување; 
д) на одделни категории стопа-нски организа-

ции, кога е тоа неопходно со оглед на посебните 
услови на нивната работа; 

2) височината на инте,ресните норми за одделни 
видови вложени (депонира.ни) средства. 

И. Интересните норми пропишани врз основа 
на оваа одлука задолжителни се за сите банки и 
штедилници. 

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

Р. п. бр. 34 
26 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, 

41. 

с. р. 
Потпретседат ел, 

Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Врз основа на членот 47, во врска со членот 142 
од Уредбата за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ4% 
бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПЛАТИТЕ ОД ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИ-

ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1956 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за утврдување платите од до-

бивката на стопанските организации за 1956 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56 и 44/56) во 
точката VII под б) текстот под 7) се менува и гласи: 

„7) за износот на курсната разликг^ што прет-
пријатијата од членот 104 на Уредбата за распо-
делба на вкупниот приход на стопанските органи-
зации ја постигнале меѓу пресметковниот курс и 
курсот остварен при продажбата на странски сред-
ства за плаќање во 1955 година на девизните пре-
сметковни места, како и за износот на курсната ра-
злика меѓу пресметковниот курс и просечниот курс 
на ФНРЈ од редовните состаноци на девизните пре-
сметковни места за 1955 година за странските сред-
ства за плаќање што на тие претпријатија им се 
оставени на слобод,но располагање, а со кои во 1955 
година тие ги платиле увезените стоки;". 

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

Р. п. бр. 26 
26 јануари 1957 тодина 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

Потпретседател, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

42. 
Врз основа на одделот 3 главата XV на Сојуз-

ниот општествен план за 1957 година, Сојузниот из-
вршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОНИСКАТА ИНТЕРЕСНА НОРМА НА СРЕД-
СТВАТА ОД ФОНДОТ НА ОБРТНИТЕ СРЕДСТВА 
И НА ПОСЕБНИТЕ КРЕДИТИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ВИДОВИ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
I. По исклучок од одредбите на оделите 1 и 2 

од главата XV на Сојузниот општествен план за 
1957 година, интерес на средствата и а фондот на 
обртните средства на стопанските организации и на 
посебните кредити одобрени врз основа на сојузните 
прописи за фондот на обртните средства на сто-
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палежите организации, плаќаат по нормата од 2,5%, 
годишно следните стопански организации: 

1Ј) и.здавачките и новинските претпријатија', 
2) претпрлј ати јата на филмската индустрија, 
Вј) стопанските организации специјализирани: за 

производство на учшга, 
4) услужните занаетчиски претпријатија и ду-

ќани, 
6) селскостопански^ апотеки основани како сто-

пански претпријатија, 
в) стопанските организации специјализирани за 

промет на семенски стоки, 
7) стопанските организации следиј ал избрани за 

снабдување на селското стопанство, 
8) кснзумните млекари. 
II. Ова,а одлука влегува во сила со денот на 

одјавувањето во „Службен лист н,а ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. П. бр. 30 
26 јануа-ри 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Велико Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

43. 
Врз основа на ставот 4 одделот 7 главата XVIII 

лгЈ Сојузниот општествен план за 1957 година, Со-
јузниот (извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ОД НЕКОИ СТРУКИ ОД ОБВРСКАТА 
ДА ИЗДВОЈУВААТ ВО ОПШТИНСКИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ДЕЛ ОД СРЕДСТВАТА ЗА 

САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ 
1. Специјализираните трговски претпријатија ре-

гистрирани за промет на нафта и нафтени дерива-
ти, жита, сурова кожа, волна и памук или за от-
куп и промет ана отпадоци, се ослободуваат од обвр-
ската пропишана во ставот 3 одделот 7 главата 
/ , У Ш на Сојузниот општествен план за 1957 гадна а 
; а уплатуваат во корист на општинскиот инвести-
ционен фонд 50% од средствата^ за самостојно ра-
сполагање што ќе ти формираат тие претпријатија 
во 1957 година. 

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 31 
2б- јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

44. 
Врз основа на членот 56 став 2 од Уредбата за 

расподелба на вкупниот приход на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ДОБИВКАТА НА САМОСТОЈНИТЕ ПОГОНИ 
РЕГИСТРИРАНИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ЛУЧКО-ТРАН-

СПОРТНАТА ДЕЈНОСТ 
1. Во Одлуката за расподелба на добивката на 

самостојните погони регистрирани за вршење на 
лучко-транспортната дејност („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/56) во точката 1 место зборовите „за 
1956 годино" се ставаат зборовите: „за Ш 7 година", 
л наместо зборовите: „Сојузниот општествен план 
за 1956 година44 се ставаат зборовите: „Сојузниот 
општествен план за 1957 година". 

2. Во точката 2 место зборовите: „во смисла! на 
одделот главата XVII на Сојузниот општествен 
план за 1956 година" се ставаа.т зборовите: „во сми-
сла на одделот 3 главата XVIII на1 Сојузниот опште-
ствен план за 1957 година". 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. П. бр. 33 
26 јануари 1967 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

45. 
Врз основа на членот 135 став 1 точка 5 од 

Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ"! 
бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

ЗА ПРИКАЖУВАЊЕ НА ФИЛМОВИ 
1. Во Одлуката за расподелба на вкупниот при-

ход на стопанските претпријатија за прикажување 
на филмови („Службен лист ста ФНРЈ", бр. 21/58) 
точката 1 став 2 се менува и гласи: 

„Износот што му одговара на сојузниот данок 
на добивка претпријатијата јза прикажување на 
филмови го внесуваат во своите инвестициони фон-
дови." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 28 
26 јануари 1957 година ' 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател,. 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р, 

46. 
Брз основа на членот 135 став 1 точка б од 

Уредбата за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

ЗА ПРОМЕТ НА ФИЛМОВИ 
1. Во Одлуката за расподелба на (вкупниот при-

ход на (претпријатијата за промет на филмови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 21/56) во точката 4 став 
2 наместо зборовите: „во ставот 2 одделот б главата 
XVII од Сојузниот општествен план за 1(966 го-
дина" се стават зборовите: „со сојузниот општествен 
план за односната година". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Р. п. бр. 27 
26 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, По того етоед ат е л, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светоза,р ВуЈшановгаќ, с. р, 
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47. 
Врз основа на членот 135 став 1 точка 5 од 

Уредената за. расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации („Службен л-ист на ФНРЈ", 
бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПОДЕЛБА 
НА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА СНИМАЊЕ НА ФИЛМОВИ И НА ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА ЗА ТЕХНИЧКА ИЗРАБОТКА И ОБ-

РАБОТНА НА ФИЛМОВИ 
1. Во Одлуката за расподелба на вкупниот при-

ход на претпријатијата за снимање на филмови и 
на иретприј ати јата за техничка изработка' и обра-
ботка на фил-мови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/56) во точката 4 став 2 наместо зборовите: „во 
ставот 2 одделот 5 главата XVII од Сојузниот оп-
штествен план за 1966 година" се ставаат зборови-
те: „со сојузниот општествен план за односната го-
дина". 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
Прим шуна од 1 јануари 1957 година. 

' Р. п. бр. 29 
26 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р; 

48. 
Врз основа на ставот 1 одделот 1 главата XXIV 

на Сојузниот општествен план за 1956 година, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА 

ЛЕКОВИТЕ ВО ПРОДАЖБА НА МАЛО 
1. Им се определуваат нови највисоки цени во 

продажба на мало на лековите и на лековитите 
супстанции наведени во Ценовникот за лекови, што 
е објавен во (посебен д,одаток на „Службен лист на 
ФНРЈ" и е составе,н дел на оваа одлука. 

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

Р. бр. 422 
21 декември 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Велимир Стојниќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

49. 
Врз основа на одредбите од одделот 1 главата 

XIX на Сојузниот општествен план за 1957 година 
Сојузниот извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ 
СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Стопанските организации ќе го зголемат ни-

вото на тарифните ставови и ќе ги утврдат новите 
износи на тарифните ставови во своите тарифни 
правилници според одредбите од ова упатство. 

2. Зголемувањето на нивото нѕГ тарифните ста-
вови стопанските организации ќе го извршат одво-
ено за работните места на висококвалификувани и 
квалифицирани работници, на виши и средни струч-
ни службеници и за раководните работни места, а 
одвоено за работните места на полуквалифицирани 
и неквалифицирани работници и на нижи стручни 
II помошни службеници. 

Тар-ифните ставови за работните места на ви-
согсоквалифицирани и квал ифицирани работници, 
на виши и средни стручни службеници и за рако-
водните работни места, стопанските организации 
ќе ги утврдат во границите на нивото на тарифните 
ставови според досегашниот тарифен правилник 
зголемено за 10%, а за работните места на полуква-
лифицирани и иеквалифицирани работници и на 
лижи стручни и помошни службеници — во грани-
ците на нивото на тарифните ставови според досе-
гашниот тарифен правилник зголемено за 5%?. 

Стопанските организации во трговијата, угости-
телството и селското стопанство и стопанските ор-
ганизации за вршење административни и интелек-
туални услуги ќе го извршат зголемувањето на ни-
вото на тарифните ставови според одредбите од о^аа 
точка врз основа на износот на тарифните ста-
вови од 1955 година што важеле пред з.големуваното 
поради воведувањето на (посебниот придонес за бу-
џетите од платите, а стопанските организации осно-
вани во тие области во 1953 година — врз основа на 
износот та тарифните ставови од кои претходно е 
одбиен износот што отпаѓа на посебен придонес за 
буџетите од платите. 

Тарифните ставови што служат за утврдување 
нивото според претходните ставови се земаат со 
состојбата на 31 октомври 1956 година. 

Нивото на тарифните ставови утврдено според 
одредбите од претходните ставови стопанските ор-
ганизации: ќе го зголемат за износот на зголемува-
њето на платите од 500 динари за секое запослено 
лице според одредбите од Уредбата за зголемување 
на платите, на наградите на учениците во стопан-
ството, на инвалидските) принадлежности, на пен-
зиите, на инвалиднините и на додатокот на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/55), што е досега 
пресметувано посебно. ч 

3. Во границите на нивото утврдено според прет-
ходната точка одвоено за работните места на висо-
кокзалифицирани и квалифицирани работници, на 
виши и средни стручни службеници и за раковод-
ните работни места, а одвоено за работните места 
на по л ухвал ифицир ани и неквалифицирани работ-
ници и на нижи стручни и помошни службеници 
стопанските организации ќе ги определат новите 
износи на тарифните ставови за работните места и 
за работниците и за службениците на тие работни 
места. 

Стопанските организации можат нивото на та-
рифните ставови за работните места на висококва-
лифицирани и квалифицирани работници, на виши 
и средни стручни службеници и за раководните ра-
ботни места, утврдено на начинот предвиден во 
точката 2 од ова упатство, да го зголемат за сметка 
на износот што и припаѓа на стопанската органи-
зација з-а зголемување нивото на тарифните ставови 
за работните места на полуквалифицирѕни и ло-
ква лиф ицир ани работници и на нижи стручни и 
помошни службеници. 

Органите што донесуваат тарифен правилник 
можат да се согласат во одделни стопански органи-
зации, кога го бараат тоа посебни услови на рабо-
тата и работењето, нивото на тарифните ставови за 
работните места на полуквалифицирани и неквали-
фицирани работници и на нижи стручни и помошни 
службеници, утврдено на начинот предвиден во 
точката 2 од ова упатство, да се зголеми за сметка 
на износот што и припаѓа на стопанската органи-
зација за зголемување нивото на тарифните ста-
вови за работните места на висококвалифицирани 
и кза лифицирани работници и на виши и средни 
стручни службеници и за раководните работни ме-
ста. 

4. Зголемување на нивото на тарифните ста-
вови според одредбите од ова упатство нема да 
вршат стопанските организации^ на подрачјето од 
бившите околии Вује и Копер, 
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Стопанските организацш од претходниот став 
можда, но потреба, да извршат шмеки на тарифните 
ставови во границите на сегашното ниво, вклучу-
вајќи го и (зголемувањето од 500 динари за се-кое 
зашилено лице според Уредбата за зголемување ни 
плат,ите., на наградите на учениците во стопанство-
то, на инвалидските приеадлежности, на пензиите, 
на инвал иднините и на додатокот на деца. 

Селско сто п анските организации што вовеле 
плаќање по единица производ, нема да вршат зго-
лемување на нивото на тарифните ставови според 
одредбите од ова упатство. За нив важат одредбите 
од дон калта 3 на Одлуката за расподелба, на делот 
од доходот за платите, за аконтациите на плата и 
за пресметување Јна посебниот придонес за буџетите 
од платите на работниците и службениците на сел-
скостопанското организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/56). 

5. Стопанските организации во индустријата на 
гума, во индустријата на кожа и во индустријата 
не обувки и стопанските организации на поморскиот 
сообраќај и на поморското стопанство ќе го утврдат 
нивото на тарифните ставови според одредбите од 
точката 2 на ова упатство откога претходно ќе го 
зголемат сегашното ниво на тарифните ставови, и 
тоа: 

а) во индустријата на гума — за 10%; 
б) во индустријата на кожа — само претприја-

тијата за изработка на кожа — за 15%; 
в) во индустријата на обувки — само претпри-

јатијата што во производниот процес користат тех-
ничка лента — за 5%; 

г) стопанските организации на поморскиот со-
обраќај и на поморското стопанство — само за укр-
цаниот персонал - за 15%; 

д) претпријатијата на луките и складовите и 
поморските агенции — само за извршниот персонал 
па надворешната служба и на отпремата на бро-
довите — за 7%; 

Зголемување ца нивото на тарифните ставови 
според одредбите од оваа точка нема да вршат сто-
панските организации на подрачјето од бившите 
околии Бује и- Копер. 

6. Како основ за утврдување нивото според точ-
ката 2 на ова упатство треба да се земе бројот на 
работните места во тарифниот правилник на сто-
панската организација за 1955 година, бројот на ра-
ботниците и службениците на тие работни места и 
тарифните ставови определени на работниците и 
службениците-, одвоено за работните места на ви-
сококвалифи1Ш.рани м квадефинирани работници, 
на виши и средни стручни службеници и за рако-
водните работни места, а одвоено за работните ме-
ста на полуквалифицирани и нерв а л иф ицир ани ра-
ботници и на нижи стручни и помошни службеници. 

Кај новооснованите стопански организации се 
земаат за основ работните места според тарифниот 
правилник за 1956 година, 

Новите работни места воведени по донесува-
њето на тарифниот правилник, ќе се земат во обѕир 
само ако секретаријатот за трудот на народниот 
одбор на околијата не ставил приговор против ви-
сочината на тарифниот став, односно ако е тари-
фниот став за ново работно место ускладел, со 
тарифните ставови за другите работни места — по' 
Барање од секретаријатот за трудот на народниот 
одбор на околијата. 

Стопанските организации од точката 5 на ова 
упатство, при претходното зголемување на нивото 
на тарифните ставови, ќе го земат како основ за 
утводтвзње к а нивото според таа точка бројот на 
работните места во тарифниот прашалник на сто-
панската организација за 1Ѕ55 односно 1956 година, 

/ бројот на работшизите и службениците на тие ра-
ботни места и тарифните4 ставови определени на 

и с"^'зениците, а кортгге работни ме-

ста ќе ги земаат како основ под условите од прет-
ходниот став. 

За утврдување нивото според одредбите од оваа 
точка 1реба да се земат во обѕир само работните 
места што биле пополнети на 31 октомври 1956 го-
дина, односно бројот на работниците и службени-
ците на тие работни места, и височината на та-
рифните ставови определени за тие работни-места 
на работниците и службениците со состојба на 31 
октомври 1956 годиш. 

По исклучок, ако на 31 октомври 1956 година 
некое работно место само привремено не било по-
полнете, ќе се земе и тоа во обѕир ако го определи 
тоа секретаријатот за трудот на народниот одбор на 
околијата, врз основа на доказот од стопанската' 
организација дека односното работно место пред тој 
ден било исполнето и дека не е укинато. 

Ако смета дека секретаријатот за трудот на на-
родниот одбор на околијата неосновано и одбил 
право според одредбите од претходниот став, сто-
панската организација може да бара републичкиот 
секретаријат за трудот да донесе за тоа свое ре-
шение. 

Ако по 31 октомври 1956 година е намален бро-
јот на работните места и на запослените лица, за 
утврдувана нивото на тарифните ставови ќе служи 
како основ состојбата на работните места, на запо-
слените лица и височината на тарифните ставови 
во времето на донесувањето измени на тарифните 
ставови. 

Новооснованите стопански организации чиј та-^ 
рифен правилник е донесен по 31 октомври 1956 го-
дина, ќе извршат зголемување на нивото на та-
рифните ставови во тарифните правилници земајќи 
ја како основ состојбата на работните места и бро-
јот на лицата на тие работни места на денот еа 
поднесувањето на новата табела на тарифните ста-
вови. 

7. Во границите на нивото утврдено според од-
редбите од ова упатство, стопанските организации: 
ќе ги утврдат новите износи на тарифните ставови 
во тарифниот правилник според постапката за до-
несување на тарифен правилник. 

а Измените на тарифните правилници на стопан-
ските организации извршени во врска со утврду-
вањето на новите износи на тарифните ставови ќе 
се сметаат како конечни, иако се донесени пред до-
несувањето на Сојузниот општествен план за 1957 
година, под услов да се донесени по постапката за 
донесување на тарифни правилници и да се усвоени 
од надлежните органи. 

8. Како документација за нивото на тарифните 
ставови на стопанската организација служи: 

а) табелата на тарифните ставови од тарифниот 
правилник на стопанската орган-изација за 1955 го-
дина односно за новооснованите стопански органи-
зации за 1956 година; 

б) одлуката на управниот одбор и на работ-
ничкиот совет на стопанската организација за во-
ведување нови работни места и потврдата од се-
кретаријатот за трудот на народниот одбор на око-
лијата за приемот на извештајот за воведување 
нови работни места; 

в) платениот список за месец октомври 1956 го-
дина. , 

Стопанската организација е должна кое доку-
ментацијата од претходниот став да приложи и 
пресметка на износот што го утврдила за нивото 
на тарифните ставови, и тоа одвоено за работните 
места на високсжв а л иф ицирани и квалифицирани 
работници, на виши и средни стручни службеници 
и за раководните работни места, а одвоено за ра-
ботните места на полу кодифицирани и ноќвали-
фицирани работници: и на нижи стручни и помошни 
службенине, според образецот што ќе го пропиша 
секретарот за трудот на Сојузниот извршеа совет. 
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Стопанските организации од точката 5 на ова 
упатство ќе го внесат во пресметката според прет-
ходниот став и посебното зголемување на нивото 
на тарифните ставови предвидено во таа точка. 

9. Документацијата од точката 8 на ова упат-
ство стопанската организација ја составува во пет 
примероци, од кои по еден приложува кон предло-
гот на табела на новите износи на тарифните 
ставови, што им го доставува ма органите надлежни 
оа донесување на тарифен правилник, еден едно-
времено со предлогот на т-абела му доставува на 
секретаријатот за трудот на народниот одбор на 
околијата, а еден задржува за себеси. 

Ако секретаријатот за трудот на народниот од-
бор на околијата утврди неточности или неправил-
ности во пресметката на износот за нивото на та-
рифните ставови или во документацијата, ќе и обр-
не внимание на стопанската организација за тоа. 
Ако стопанската организација смета дека забеле-
шката од секретаријатот !3а трудот на народниот 
одбор на околијата е неоснована!, може да бара 
републичкиот секретаријат за трудот да донесе з-а 
тоа свое решение. 

10. Тарифните ставови утврдени според одред-
бите оја ова упатство, ќе се применуваат од 1 јану-
ари 1957 година. 

П. Се овластува секретарот за трудот на Со-
јузниот извршен совет да издава поблиски упатства 
за спроведување на ова упатство. 

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

Р. и. бр. 24 
22 декеашри - 1956 годела 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, ^ 
Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р. 

Врз основа на членот 135 став 3 од Основниот 
закон за буџетите („Службен лист на ,ФНРЈ", бр. 
13/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХО-
ДИ НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

I. Долу наведените приходи ќе се уплатуваат 
кај Народната банка на следните сметки: 

1) данокот на промет: 
а) на сметката бр. 329011 - Данок на промет 

од стопанските организации; 
б) на сметката бр. 320012 - Данок на промет 

на заеми; 
в) на сметката бр. 329013 - Данок на промет 

при увозот — од стопанските организации; 
г) на сметката бр. 329014 - Данок на промет 

при увозот - од другите увозници, освен од сто-
панските организации; 

д) на сметката бр. 329015 - Данок на промет 
од задругите и задружните организации; 

г) на сметката бр. 329716 - Данок на промет од 
киќо-претставите; 

е) на сметката бр. 329117 — Данок на промет на 
природно вино и ракија од производството на при-
ватните производители; 

ж) на сметката бр. 329118 - Данок на промет 
на природно в ш о и ракија од производството на 
другите производители, освен приватните; 

з) на сметката бр. 329319 - Данок на промет од 
даноч-ните вредносници; 

ѕ) на сметката бр. 329320 — Данок на промет од 
стопанските занаетчиски дуќани; 

и) на сметката бр. 329321 - Данок на промет 
од приватните самостојни занимања -и другите при-
ватни лица, освен од приватните занаетчиски ду-
вани и приватните сопственици на патни возила; 

ј) на сметката бр. 338790 - Данок на промет од 
транспортните услуги на приватните сопственици 
на патни возила; 

к) на сметката бр. 329322 - Данок на промет 
од недвижностите и правата; 

2) данокот на добивка: 
на сметката бр. 329031 — Данок на добивка; 
3) придонесот за буџетите од добивката на сто-

панските организации: 
а) на сметката бр. 329032 — Дел од придонесот 

за сојузниот буџет од добивката на стопанските 
организации; 

б) на сметката бр. 329132 — Дел од придонесот 
за републичкиот буџет од добивката на стопански-
те организации; 

в) на сметката бр. 329332 — Дел од придонесот 
за буџетот на околијата од добивката на стопанските 
организации; 

г) на сметката бр. 329432 - Дел од придонесот 
за буџетот на општината од добивката на стопан-
ските орагнизации; 

4) посебниот придонес за буџетите од платите: 
а) на сметката бр. 329333 — Дел од посебниот 

придонес за буџетот на околијата од платите; 
б) на сметката бр. 329433 — Дел од посебниот 

придонес за буџетот на општината од платите; 
5) царините: 
на сметката бр. 3-29064 — Царини; 
6) разликите во цените во работењето со стран-

ство: 
на сметката бр. 329059 - Разлики во цените 

во работењето со странство; 
7) данокот на доход: 
а) на сметката бр. 329470 — Данок на доход од 

селското стопанство; 
б) на сметката бр. 329471 — Данок на доход 

на приходи од занаетчиска дејност: 
в) на сметката бр. 329472 — Данок на доход 

од други самостојни занимања и имот; 
г) на сметката бр. 329435 — Данок на употреба 

на туѓа работна сила од индивидуалните селско-
стопански производители: 

д) на сметката бр. 329436 — Данок на употреба 
на туѓа работна сила од други лица, освен од инди-
видуалните селскостопански производители; 

ѓ) на сметката бр. 329473 — Даноќ на доход: во 
постојан износ, во процент од бруто приходот, во 
процент од прометот и на повремени приходи; 

е) на сметката бр. 329474 — Данок на доход на 
приходи од превозничка дејност како споредна деј-
ност во селското стопанство: 

ж) на сметката бр. 329475 — Данок на доход 
на приходи од дополнителен работен однос и на 
хонорари; 

з) на сметката бр. 329476 — Данок на прргход!! 
од работниот однос на лицата во служба на орга-
ните на странски држави, на странски и меѓуна-
родни организации на територијата на Југославија; 

Г!) земјарината: 
сметката бр. 328434 — Земјарина; 

Ѕ) таксите: 
а) на сметката бр. 329365 — Приходи на околи-

јата од државни такси; 
б) на сметката бр. 338066 — Такси во готово 

во постапка пред стопанските судови; 
в) на сметката бр. 338084 — Такси на моторни 

патни возила; 4 

г) на смеа ката бр. 338085 — Такси на запрежни 
возила; 

д) на сметката бр. 338086 — Такса на работен 
(запрежен) добиток; 

ѓ) на сметката бр. 338087 — Такси за држање 
кучиња; 

е) на сметката бр. 338088 — Такси на орудија за 
производство; 

ж) на сметката бр. 338089 — Такси на хибридна 
лоза; 
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з) на сметката бр. 338095 Такса на мелење 
од приватните сопственици на мелници и воденици; 

в) на сметката бр. 338096 - Такса на мелење 
од другите сопственици на мелници и воденици, 
освен приватните сопственици на мелници и воде-
ници; 

10) данокот на наследства и данокот на пода-
роци: 

на сметката бр. 329478 - Данок на наследства 
и данок на подароци; 

11) општинските такси: 
а) на сметката бр. 329437 - Општински такси 

на имот; 
б) па сметката бр. 329438 - Други општински 

такси; 
12) општинскиот данок на промет: 
а) на сметката бр. 329439 — Општински данок 

па промет од приватните занаетчиски дуќани; 
б) на сметката бр. 329440 - Општински данок на 

промет од приватните занимања и лица, освен од 
приватните занаетчиски дуќани; 

в) на сметката бр. 329441 — Општински данок 
на промет" од стопанските организации, освен од 
трговските претпријатија и дуќани; 

г) на сметката бр. 329442 — Општински данок 
на промет од трговските претпријатија и дуќани; 

13) општинскиот локален данок: 
а) на сметката бр. 329443 — Општински лока-

лен данок на приходи од селското стопанство; 
б) на сметката бр. 329444 — Друг општински 

локален данок; 
. 14) приходите на државните органи и установи: 

а) на сметката бр. 329067 — Приходи на држав-
ните органи и установи што се финансираат од со-
јузниот буџет; 

б) на сметката бр. 329167 — Приходи на држав-
ните органи и установи што се финансираат од 
републичкиот буџет; 

в) на сметката бр. 329267 — Приходи на др-
жавните органи и установи што се финансираат од 
буџетот на Автономна Покраина Војводина односно 
од буџетот на Автономната Косовско-метохиска 
Област; 

г) на сметката бр. 329367 — Приходи на држав-
ните органи и установи што се финансираат од 
окслскиот буџет; 

д) на сметката бр. 329467 — Приходи на држав-
ните органа и установи што се финансираат од 
општинскиот буџет; 

15) непотрошените буџетски средства од порале-
шдагте години: 

а) на сметката бр. 329068 — Непотрошени сред-
ства на сојузниот буџет од поранешните години; 

б) на сметката бр. 329168 — Непотрошени сред-
ства на републичкиот буџет од поранешните го-
дини; ^ 

в) на сметката бр. 329268 — Непотрошени сред-
ства на буџетот од поранешните години на Авто-
номна" Покраина Војводина односно на Автономната 
Ќосов ско-метохиека Област; 

г) на сметката бр. 329368 — Непотрошени сред-
ства на околискиот буџет од поранешните години; 

д) на сметката бр. 329468 — Непотрошени сред-
ства на општинскиот буџет од поранешните години; 

16) вонредните приходи: 
а) на сметката бр. 329069 - Сојузни во,нредни 

приходи; 
б) на сметката бр. 329169 - Републички вонред-

ни приходи; 
в) на сметката бр. 329269 - Вонредни приходи 

Јза Автономна Покраина Војводина односно на Авто-
номната Косов-ско-метохиска Област; 

г) на сметката бр. 329369 - Вонредни приходи 
на околијата; 

д) на сметката бр. 329469 - Вонредни приходи 
на општината. 

IX Установите со самостојно финансирање, др-
жавните органи и општествените организации да-

нокот на промет го уплатуваат на сметката бр. 
329011 - Данок на промет од стопанските органи-
зации, а при увозот на производи — во корист на 
сметката бр. 329014 — Данок на промет при увозот 
— од другите увозници, освен од стопанските орга-
низации. 

Запрениот данок ма промет од присатните ду-
ќани и приватните лица се уплатува на сметките 
на кои односните приватни лица се должни да го 
уплатуваат данокот на промет според точката I од 
оваа наредба. 

Стопанските организации што произведуваат 
вештачки вина и ракии, освен задружните стопан-
ски организации, данокот на промет го уплатуваат 
на сметката бр. 329011 — Данок на промет од сто-
панските организации, а задругите и задружните 
организации — на сметката бр. 329015 — Данок на 
промет од задругите и задружните организации. 

Стопанските организации и задругите што се 
должни при купувањето на природно вино И ракија 
да платат данок на премет, овој данок го уплату-
ваат на сметката бр. 329117 — Данок на промет на 
природно вино и ракија од производството на при-
ватните производители. 

Стопанските, задружните и општествените ор-
ганизации и државните органи и установи што од 
приватни лица ги купуваат производите од тар. 
број 100 на делот А од Тарифата за Данокот на 
промет (дрвно-шумски производи), овој данок го 
плаќаат на сметката бр. 329321 - Дапбк Џа промет 
од приватните самостојни занимања ога од другите 
приватни лица, освен од приватните занаетчиски 
дуќани и приватните сопственици на адтди ,возила. 

Стопанските, задружните и о п а м е т е н и т е ор-
ганизации, државните органи и установи што од 
приватни лица ги купуваат производите од тар. 
број 101 на делот А од Тарифата за данокот на 
промет (т. е. моторни возила, нивни главни делови, 
машини, уреди и слично), овој данок го плаќаат па 
сметката бр. 329011 - Данок на промет од стопан-
ските организации, а кога им ги продаваат тие про-
изводи на приватни лица — данокот го плаќаат на 
сметката бр. 329321 - Данок на промет '-од при-
ватните самостојни занимања и од другите 'при-
ватни лица, освен од приватните занаетчиски ду-
ќани и од приватните сопственици на патни возила; 

III. На сметките на данокот 'на доход на прихо-
ди од занаетчиската дејност вршат ^нл^Цѕ; ; 
даночни обврзници на данокот па доход р% ' 
стојни занимања и од имот чиј претежен дел на 
приходите произлегува од занаетчиската дејност. 

IV. Приходите што произлегуваат од обврските 
на стопанските организации спрема буџетите на по-
литичкотериторијалните единици за 1956 година, а 
што ќе бидат наплатени до 31 март 1957 година, ќе 
се уплатуваат на сметките на коп се уплатувале 
тие приходи во 195Ѕ година. 

Другите пригоди од поранешните4 години се 
уплатуваат на сметките определени со оваа наредба 
за уплата на тие видови приходи за 1957 година, а 
приходите од поранешните години за кои со оваа 
наредба не е определена посебна сметка за упла--
та, поради тоа што тие видови приходи не се пред-
видени во 1957 година, ќе се уплатуваат на смет-
ката на вонредните приходи на соодветните буџети. 

V. Даночните обврзници при уплатувањето на" 
приходите на односните сметки се должни на 
уплатницата (образец на Народната банка бр. 141) 
односно на вирманскиот налог (образец на Народ-
ната банка бр. 174) задолжително да ја назначат? 
општината кај која се водат нивните даночни 
сметки. 

VI. Државните органи и установи ќе ги озна-
чат на грбот од уплатницата партиите и шзјчех-
ите на буџетот во корист на кои вршат у,плата нЅ 
приходите. 
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VII Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 770 
32 јануари 1957 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Ав-до Хума, с. р. 

г 

Врз основа на ставот 2 точката 9 одделот 5 
главата XXVI на Сојузниот општествен план за 
1957 годиш, издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЈУ-
ЗНИТЕ БУЏЕТСКИ ФОНДОВИ ВО 1957 ГОДИНА 

1. До одобрувањето на пресметките на со-
јузниве буџетски фондови за 1957 година од стра-
на на Сојузната народна скупштина, сојузните 
буџетски фондови можат да ги трошат месечно 
своите средства до височина од 84% од износот на 
потрошувачката на средствата, предвидени со 
одобрените пресметки за 1956 година, а за неоп-
ходните издатоци во склад со предложените про-
грами односно пресметки За 1957 година. 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 1412 
18 јануари 1967 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 
Зоран Поли% с% р. 

52. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/50), сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, на предлог од Југословенската 
инвестициона банка, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНЕН ЕЛАБО-
РАТ ОД СТРАНА НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 

; ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ 
I. Претпријатијата на јавниот патен сообраќај 

кон барањето за инвестиционен заем за набавка на 
патни моторни возила можат да и поднесуваат на 
Југословенската инвестициона банка упростен инве-
стиционен елаборат наместо инвестициониот ела-
борат предвиден ЕО членот 18 став 1 од Уредбата 
за заемите за инвестиции. 

И. Упростениот инвестиционен елаборат од прет-
ходната точка мора да содржи податоци: 

1) за називот и седиштето на околијата и оп-
штината на чие подрачје засмобарате лот има се-
диште; - 'егаг 

2) за бројната состојба и техничката исправност 
на возниот парк за 1956 година, и тоа: 

а) за бројот на возилата по видови и марки, со 
ознака на нивната носивост, со напореден преглед 
на состојбата на возниот парк од 1951 до 1956 го-
дина и со образложение на порастот односно на-
малувањето на бројот на возилата; 

б) за процентот на исправните возила во однос 
на вкупниот број на возилата; 

в) за процентот на искористувањето на исправ-
ките возила; 

г) за процентот на искористувањето на носи-
воста; 

д) за процентот на искористувањето на помина-
тиот нат; 

3) за остварениот обем на работата во 1956 го-
дина, и тоа: 

а) за бројот на поминатите километри; 
б) за бројот на остварените тонски и патнички 

километри; 
в) за количината на превезените стоки во тони 

и за бројот на превезените патници; 
г) за остварениот среден пат на една тона стока 

односно на еден патник; 
4) за бројот и ознаката на возилата за чија 

набавка се бара заем, а особено: 
а) колку и какви возила се бараат; 
б) од кои марки и типови возила; 
в) кои се главните карактеристики на тие возила; 
г) колкава е цената и трошоците на транспор-

тот до местото на заемсбарателот; 
5) за количината на стоки и за бројот на пат-

ниците што заемобарателот ќе може на подрачјето 
на кое ја врши својата превозничка дејност да ги 
преземе на превоз по набавката на возилата за кои 
бара заем; 

6) за можноста на сместување и за одржувањето 
на возилата за чија набавка се бара заем, особено 
за опременоста и состојбата на работилниците и га-
ражите и за стручните кадрови; 

7) за основицата за амортизација и за сегашната 
вредност на возилата пред и по инвестирањето; 

8) за потребните обртни средства пред и по ин-
вестирањето; 

9) за рентабилноста на инвестиционото вложу-
вање и за „можноста за отплата на заемот, и . тоа: 

а) приказ на сметката на рентабилноста пред 
и по инвестирањето; 

б) височина 'на остварениот бруто продукт на 
претпријатието за 1956 година и височина на го-
дишниот бруто продукт што може да се очекува по 
инвестирањето. 

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист ка ФНРЈ". 

Бр. 896 
15 јануари 1957 година 

Белград 

53. 
Врз основа на одделот 3 главата XVI на Соју-

зниот општествен план за 1957 година, издавам 
Н А Р Е Д Б А 

ЗА ЗАТЕЗНИТЕ ИИИ,РЕСИ 
I. Должникот што не ќе го намини долгот во 

срок на доверителот му плаќа затезен интерес, и тоа: 
1) на банката или штедилница-та: на кратко-

рочните кредити, на пречекорувањето на кратко-
рочните кредити и на ануитетите по зимите за ин-
вестиции — во височината што ќе ја определи у-
правниот одбор на банката (штедилницата), со тоа 
нормата на затезниот интерес да не може да биде 
поголема од 6%? годишно. Затезниот интерес дол-
жникот и го плаќа на банката (штедилницата) по-
крај редовниот интерес; 

2) на стопанските, задружните и општествените 
организации — во височината што ќе биде утврдена 
со договорот, со тоа нормата на затезниот интерес 
да не може да биде поголема од 12% годишно, а ако 
височината на затезниот интерес не е договорена — 
по нормата од 8% годишно; 

3) на другите доверители — во височината што 
ќе биде утврдена со договорот, со тоа нормата на 
затезниот интерес да не може да биде поголема од 
5% годишно, а ако затезниот интерес или височи-
ната на неговата норма не е договорела — по пер-
ната од 5% годишно. 

Го завенува 
Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, с. р. 
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II. Затезниот интерес на износите по обврските 
спрема буџетите и фондовите што не се намирени 
во сроковите, се плаќа според одделни прописи. 

III. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1957 година. 

Бр. 1211 
16 јануари 1957 

Белград 

54. 
Врз основа на точката 3 од Одлуката за исплата 

на разликата во цената ма производителите што ти 
предале контрахираните количини жита од родот 
н,а 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/56), 
но согласност со државниот секретар за работи 
на стоковниот промет, пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА 
НА ОДЛУКАТА ЗА ИСПЛАТА НА РАЗЛИКАТА 
ВО ПЕНАТА НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ 

ПРЕДАЛЕ КОНТРАХИРАНИТЕ КОЛИЧИНИ 
ЖИТА ОД РОДОТ НА 1956 ГОДИНА 

1. Во Упатството за примена на Одлуката за 
вештата на разликата во цената на производите^ 
Јпите што ти предале контрахираните количини жита 
од родот на 1956 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. Ј50/56) точката V се менува и гласи: 

.,\г. Исплати на надоместоци на производите-
лите според ова упатство можат да се вршат до 
15 февруари 1957 година. 

Барања за регрес овластените претпријатија 
8а промет на жита и овластените мелници можат 
да поднесуваат најдоска до ?3 февруари 1957 то-
дева." 

2. Ова упатеше влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Служоен лист на ФНРЈ". . 

Бр. 403 ' ' 
18 јануари 1967 година 

Бел-град 
Го заменува Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 
Зоран Полич, с. р. 

55. 
Бре основа на ставот 2 одделот 1 главата XXIV 

на Сојузниот општествен план за 1956 година, во 
врела со чле-нот 11 оддел I под а) точна 4 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежн-ост на 
Сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретари-
јатот за сообраќај и врски па Сојузниот извршев 
совет, со согласност од сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ, БАГАЖ И ЕКСПРЕСНИ СТОКИ НА 
ПРУГИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превоз г:а ,патници, багаж и 
експресни стоки на пругите на Југословенс,ките же-
лезниц-и редовните возни цени за превоз па патни-
ци се мечуваат: 

А. За патничките возови 
1. Едноличниот став за еден патнички километар 

оа II класа на одделни отстојанија изнесува, и тоа: 

до 5 км 
10 „ 
20 „ 
30 „ 
40 „ 

П П 
80 „ 
90 „ 

100 „ 
150 „ 
200 „ 
250 „ 
300 „ 
400 „ 
500 „ 
воо „ 

над 600 „ 

Возните цени за I класа се определуваат во 
р а з м е р 1,5,спрема! 1 во одкоо на II класа. 

3. Пресметувањето на возните цшѕи ќе се врши 
според тарифните зони, и тоа: 

а) Ш 5 км за отсто јани ја до 100 километри; 
б) по 10 км за. отстранија од 101 др 500 кило^ 

метр-и; 
в) по 26 км за отстранија над 500 километри, 
При пресметувањето на редов ките возни цени 

според тарифните зони заокружувањето ќе се врши! 
наич)ре ма динарски износи деливи со 4. 

В. За брзите и експресни^ возови 
Возната цена за брзите и експресните возови 

се Состои од редовна возна, цена за патничките во^ 
зови под А и од дополнителна цена од 300 динара 
ка ј брзите возови, а од 600 динари ка ј експресни^ 
возови, без оглед на отстојанкето и класата. 

2. Дополнителната цена за брзиот и експресниот 
воз при користење на повластица се плаќа во висо-
чина на односната повластица. 

II. Срокот на важењето обичните возни 
исправи за отсто јани јата до 50 км изнесува 1 ден. 

III. За државните (празници Нова година, Навод-
ниот празник Први мај и Дваесет деветти ноември 
повластицата за неделните повратни патувања ва-
ж-и на отстојакија до 600 км. 

Кога на овие празници не,посредно ади' со от-
сто ј ание од еден работен ден им претходи или сле-
дува недела, ќе се применува оваа повл-астица и на 
тој работен ден и! недела. 

-IV. Генералната дирекција на Југословенските 
железници според овој правилник ќе ги усогласи 
тарифните одредби во Тарифата за превоз на пат^ 
лици, багаж и експресни стоки на (пругите на Ју^ 
гос л освен ските железници и ќе изработи потребни: 
т арифови таблици за внатрешниот и меѓународниот 
сообраќај. 

V. Со влегувањето во сила на овој правилник 
престануваат да важат, и тоа: одредбата од точката 
1 оддел I под а) алинеја 1 на Одлуката за измена 
на тарифите во железничкиот, поморскиот и реч-
ниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) 
и одредбите од точката I под 1 и 2 на Решението 
за измена ча Тарифата за превоз на п г ш ш и , ба-
гаж и експресни стоки на пругите на Југословен-
ските железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/55). 

VI. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 март 1957 година 

Бр. 856 
22 декем,ври 1956 година 

Белград 
Сек,ретар 

за сообраќај и врски -,а 
Сојузниот извршен совету 
; Милорад Зориќ, с. р, . 

година 

Го заменува 
Државниот секретар 

за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

4,80 динари 
4,40 „ 
4,20 „ 
4 Д 4 
4Д0 
4,10 
4,00 
4,0(5 
4,00 
3,96 
3,88 
3,70 
3,42 
3,23 з,ое 
2,99 
2,94 
2,92 „ 
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56. 
Врз сонот на. ставот 2 одделот 1 главата XXIV, 

Ш Сојузниот општествен п л ш за 1956 година, во 
врска со членот 11 оддел I под а) точка 4 од Уред-
бата ^за пренесување работите во надлежност на со-
јузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист иза ФНРЈ", бр. ^6/58), Секретаријатот за 
сообраќај ш врски на Сојузниот извршен совет, со 
согласност од сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗ НА 

ПАТНИЦИ ВО РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 
I. Редовните цени за превоз па патници во реч-

ниот сообраќај се менуваат и изнесуваат: 
1) за II класа во височина од 70% од железнич-

ката ,редов-на патничка тарифа за II класа на пат-
нички воз на истите отстојакија; 

2) за I класа во срезмер 1,25 спрема 1 во однос 
ца II класа на речниот сообраќај. 

II. Досегашните возон цени на постојните ло-
кални линии, како и цените на месечните работнич-
ки, службенички и детски претплатнички карти, 
Остануваат непроменети. 

III. Претпријатијата на речното бродарство ќе 
извршат потребна измена во својата тарифа за пре-
воз на пашици во речниот сообраќај. 

IV. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престануваат да важат одредбите од ,точката 1 оддел 
I под в) ст. 1 и 3 од Одлуката за измена на тари-
фите во железничкиот, поморскиот м речниот соо-
браќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53). 

V. Оваа наредба влегува во сила со денот ѕ а 
објавувањето во „Службен ли-ст на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 март 1957 година. 

Бр. т 
22 декември 1956 родан? 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет, 

Милорад Зориќ, с. р. 

Л . 
Врз основа на точ. 3 и 4 од Одлуката за спро-

ведување аналитичка проценка на работните места 
Во стопанските организации („Службен лист на 
'ФНРЈ", бр. 53/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПОПИСОТ И ОПИСОТ НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО СТОПАНСКИТЕ ОРГА-
НИЗАЦИИ НА ИНДУСТРИЈАТА И СООБРАЌАЈОТ 

1. Стопанските организации во индустријата и 
сообраќајот се должни да извршат попис и опис на 
работните места со цел за подготвување докумен-
та-ција за аналитичка^ проценка на работните места. 

2. За извршување на пописот и описот на работ-
ните места стопанските орг-анизации од точката 1 ќе 
'формираат комисија од најмалку три члена, во која 
(Влегуваат: еден инженер или техничар, еден од 
цај опитните работници, како претставник на работ-
ничкиот совет и претставник на синдикалната ор-
ганизација. 

Во поголеми претпријатија комисијата од прет-
ходниот став може, по потреба, да изврши попис и 
Спис на работните места во одделни погони и одде-
ленија преку поткомисии. Во тој случај одговорно-
ста за правилното извршување на работата ја има 
Комисијата. 

3. Работата на извршување пописот и описот на 
работните места ја обединуваат стручните здруже-
нија на стопанските организации за односната сто-
панска гранка. За таа цел стручните^ здруженија ќе 
^формираат посебна комисија што ќе им укажува 
фомош во работата на комисиите на стопанските 
организации 

4. Пописот и описот на работните места во сто-
панските организации; од точката 1 ќе се изврши 
спрема обрасците Ол (за опис на работното место на 
работник) и Ог (за спис на работното место на слу-
жбеник, што се составен дел од оваа наредба. 

5. Попис и опис на роботниге места во смисла 
на оваа наредба стопанските организации на инду-
стријата и сообраќајот се должни да извртат до 30 
јуни 1957 година. 

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

Бр. 84 
12 јануари 1957 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршен совет, 
Франц Ионит, с. р. 

Образец О1 

Организациона единица: Работно место број: 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО НА РАБОТНИК 

1. Назив на работното место: 

2. Делокруг: 

3. Нормален ефект: 

4. Материјали:' 

5. Погонски уреди и алати: 

6. Основа за работа: 

7. Податоци за организацијата: 
а) непосреден р а кова - г) плаќање: 

дител: ? ' д) број на смените: 
б) број на подредените: траење на 1 смена: 
в)систем на работата: 

8. Технолошки процес и тек на работете: 

9. Специјални забелешки: 

(На грбот од образецот) 

V П А Т С Т В А 
ЗА ДОПОЛНУВАШЕ НА ОБ-РАЗЕЦОТ Ох ЗА 
ОПИС НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА РАБОТНИЦИ 

Во рубриката 1 - „Назив на работното место" 
— се внесува називот на работното место, на при-
мер: огнар на парен котел, тсшилничар на к а р п е -
ста печка, зозач на товарно возило од 3 тони. 

Во рубриката 2 - „Делокруг" — се внесува со 
стегнат стил делокругот на работникот, на пример: 
палење парен котел, топење технички маснотии (во 
фабриката на сапун). 

Во рубриката 3 — „Нормален ефект" — се вне-
сува нормалниот ефект, ако работното место е оп-
фатено со индивидуална или групна норма, на при-
м-ер: штанцување 800 рала ѓонови во тек ста една 
смена. Ако се во прашање работни места кај кои 
не постои ниту индивидуална ниту групна норма, 
се наведува редовната работна задача на тоа ра-
ботно место. На пример: ка ј огнарот на парен котел 
— килограми пара што треба да произведе на час 
и со тоа во врска најголемо трошење на јаглен. 

Во рубриката 4 — „Материјали" — се внесуваат 
видовите на материјали и карактеристиките на мал-
тери јал ите со кои ракува работникот на работното 
место, на пример: битумен со густина 25 во лимени 
тапани од 200 кг, крупон, бензин. 

' Во рубриката 5 — „Погонски уреди и алати" -
се внесува видот на машините, уредите и алатите 
што ги употребува работникот при работата, на 
пример: револвер-струг Р1Шег, товарно возило 

^ „ТАМ" од 3 тони, жарач, дурин ја. 
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Во рубриката 6 - „Основа за работа" - се вне-
сува основата спрема која работникот ја врши ра-
ботата, на пример: усна директива од мајсторот, 
писмен работен налог, операционен лист, рецептура, 
договор. 

Во рубриката 7 — „Податоци за организацијата": 
под а) „непосреден раководитеЈЈ" — се вне-

сува функцијава а не името на рако-
водителот, на пример: предработник, 
работоводител, погонски инженер; 

— под б) „број на подредените" — се внесува 
бројот на директно подредените лица; 

— под в) „систем на работата" — се внесува: - -
„поединечен" — „малосериски" - „гс-
лемосериски" или сл.; 

— под г) „плаќање" - се внесува дали е по 
време или по ефект; 

— под д) „број на смените" - се внесува: 1, 2 
или 3 смени; 

— под ѓ ) „трагање на една смена" — се внесува' 
4, 6, 8 часови или сл., спрема тоа кол-
ку трае работата во една смена. 

Во рубриката 8 — „Технолошки процес и тек 
на работите" — се внесува технолошкиот процес и 
текот на работите на работното место. Со описот 
треба да се опфг/гат, најдобро по хронолошки ред, 
сите работи што се вршат на работното место, било 
во тек но една смена или во тек на подолг врв-, 
менески период. Описот треба да биде кус но содр-
жаен. Од него мораат да се добијат сите елементи 
врз основа на кои подоцна, со анализа, ќе се опре-
делат стапените и бодовите, та спрема тоа и оцен-
ката на вредноста на работното место. Овде треба 
да се внесат и околностите — условите за работа — 
под кои се врши работата, на пример: покачена 
температура, силна бучава, непријатна миризба, по-
стои опасност од несреќен случај. 

Во рубриката 9 — „Специјални забелешки" - -
се внесуваат другите моменти што се валани а не 
се опфатени со поранешните точки, на пример: ра-
ботата можна само во куси смени од половина час 
поради силно влијан,ие на покачената температура-, 
работното место претставува грло на производ-, 
СТЕОТО. 

ѓНа посебен лист) 
ОПШТА ЗАБЕЛЕШКА ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА 

ОБРАЗЕЦОТ Ог 
Пополнувањето на рубриките 1, 2 и 8 заЕдаи од 

си с омот на производството и од тоа дали се пре-
ценуваат операциите или делокругот на еден извр^ 
шител на работното место. 

Во големосериското производство, каде што 
Сите операции се вршат секој ден, во рубриката 1 
- „Назив на работното место" се внесува одвоено 
секоја операција што се врши на односното работно 
место. Во малосерисксто производство, каде што 
сите операции не се вршат секој ден, работното 
место претставува делокруг на еден извршител и 
обично опфаќа повеќе операции. 

Како пример се зема работата во една фабрика 
на намештај. Фабриката произведува комплетни 
комбинирани и спални одаи од разни типов-и, потоа 
маси, ормани итн., т. е. делови од одаи. Во органи-
зационата единица „рачна подготовка" се пој д у -
ваат следните операции: 

1) подготовка за фурнир гаве и фурнирање; 
2) чистење на фурнирот; 
3) упасуБЗње делови; 
4) лепење делени; 
5) '"'рѓосување делови; 
6) чистење ппоЛплирапи делови; 
1) чистеле на рампи ма стоил делеви; 
8) г росто чистено на ситни делови; 
9 ) 

итн. 

Наведените операции постојано се повторуваат, 
а само предметот на работата се менува, што значи, 
дека еден ден се врши фурнирање на вратите од 
орманите, другиот ден фурнирање на масите^ итн. 

Системот на производството влијае врз предме-
тот на проценката кој може да биде: 

— операција или работа, " 
- делокруг на еден извршител 

масовно 

Производство 
големосериско малосериско 

поединечно 
случај I случај Д 

Случај I 
Сите наведени операции од 1—20 се вршат секој ден. 
Во рубриките I 2 и 8 од образецот Ох за! опис на 
работното место се внесува следното: 

1) „Назив на работното место": подготовка за 
фурнирање и фурнирање; 

2) „Делокруг": двокрилен орман тип 24 - фѕѕл 
4, 11 . . . 
маса тип 24 - фаза 28, 34 

8) „Технолошки процес и тек на работите": Тен 
чен опис на технолошката постапка на под-
готовката за фурнирање и на самото фурнир 
раање. 

Заклучок: проценката на работното место =з 
'' проценката на операцијата (работата). 

Случај II 
Секој ден не се вршат сите операции, 
Прво ќе се утврди кои работи се вршат на одделни 
работни места. Во врска со ваквиот систем на про-, 
изводството се менува и начинот на пополнување 
на рубриките 1, 2 и 8 од образецот О1 - „Опис на 
работното место на работник". Во свој конкретен 
случај беше потребно да се постават следните ра^ 
ботни места: 
Назив на работното место Делокруг 

столар I операции 1, 3, 17, 19 
столар И " 2, 4, 5 
столар III " в, 9 . . , 
чистач I " 7 . . , 
чистач И " 8 , . , 
Во рубриката 8 - „Технолошки процес и тек 

на работите" — се внесува, спрема тоа, ѕа работното 
место столар опис на технолошкиот процес — 
опера-ција 1, 3, 17 и 19. 

, Заклучок: Проценката на работното место 
проценката на делокругот. 

Образец СК 

Организациона единица: Работно место број:: 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО НА СЛУЖБЕНИК 

1. Назив на работното место (службата): 

2. Делокруг: 
а) текушти работи: 
б) повремени работи: 

3. Средства за работа: 

4. Податоци за организацијата: 
е) непосреден раководител: 
б) број на подреде-ните: 
в) соработка во одделението: 
г) соработка надвор од одделението: 
д) соработка надвор од претпријатието! 

5. Основа за работа: 

(I Специјални забелешки: 
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(На грбот од образецот) 
У П А Т С Т В А 

ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ НА ОБРАЗЕЦОТ Ог ЗА ОПИС 
НА РАБОТНИТЕ МЕСТА НА СЛУЖБЕНИЦИ 

Во рубриката 1 - „Назив на работното место 
(службата)" — се внесува називот на работното ме-
сто, на пример: секретар на претпријатието. 

Во рубриката 2 - „Делокруг" — со внесува со 
стегнат стил делокругот на службеникот, и тоа: 

- под а) „текушта работи" - се внесуваат сзртв 
задачи и работи што редовно се вр-
шат на работното место; 

- под б) „повремени работи" - се внесуваат 
повремените задачи и работи што се 
јавуваат од време на време, а можат 
однапред да се предвидат и набројат. 

Во рубриката 3 - „Средства за работа" - со 
внесуваат сите средства за работа со кои се ракува 
на односното работно место, на пример: телефон, 
железна каса, машина за пишување, машина за 
сметање. 

Во рубриката 4 — „Податоци за организацијата" 
се внесуваат следните податоци: 
- под а) „непосреден раководител" — звањето 

односно функцијата на непосредниот 
раководител, на пример: директор на 
претпријатието, технички директор; 

- под б) „број на подредените" - се внесува 
посебно бројот на директно, а посебно 
бројот на индиректно подредените; 

- под в) „соработка во одделението" — се на-
ведува бројот и функцијата на луѓето 
со кои на односното работно место се 
доаѓа во допир; 

- под г) „соработка надвор од одделението" -
се наведува дали извршителот одр-
жува постојана или повремена врска 
со сите работници и службеници на 
претпријатието или само со определен 
број од нив; / 

- под д) „соработка надвор од прет ,атието" 
— се наведува постојана и.:и повре-
мена врска со други установи и прет-
пријатија и зачестеноста на таа врска. 

Во рубриката 5 — „Основа за работи" - се вне-
сува што сл, жи како основа за работа на односното 
работно место на службеникот, на пример: подробни 
писмени упатства, усна директива, повремени општи 
упатства, план за работа. 

Во рубриката 6 — „Специјални забелешки" - се 
внесуваат другите важни моменти и околности што 
во горните точки не биле опфатени, на пример: се 
бара особена точност, чистота на работата, довер-
ливост. 

58. 
Врз основа на точката 11 од Упатството за по-

стапката за измена на тарифните ставови во тари-
фните правилници на стопанските организации 
^Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УПАТСТВОТО ЗА ПО-
СТАПКАТА ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ СТА-
ВОВИ в о ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТО-

ПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
А. Зголемување на нивото на тарифните ставови и 
утврдување на новите износи на тарифните ставови 

I. Стопанските брганизашш од точката 5 на 
Упатство за постапката за измена на тарифните 
ставови во тарифните правилници на стопанските 
организации најпрво ќе извршат зголемување на 
К-ЈЗОТО на тарифните ставови за сите работни места 
обоено за работните места за кои е определено 
з̂  о -кивање . Така утврденото на таписките 
стапови ќе им служи како состојба на 31 октомври 
195Ф година врз основа на која ќе извршат зголе-

мување на нивото на тарифните ставови според 
одредбите од точката 2 на наведеното упатство. 

За зголемување на нивото на тарифните ста-
вови од претходниот став не се зема во обѕир пер-
соналот на продавниците во состав на стопанските 
организации на индустријата на гума, кожа и 
обувки. 

II. За претпријатијата здружени во заедниците 
на електростопанските претпријатија што според 
одредбите од Одлуката за измени и дополненија на 
Сојузнит општествен план за 1955 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/55) извршиле зголемување 
на тарифните ставови во текот на 1956 година, како 
основ за зголемување на тарифните ставови според 
одредбите од Упатството за постапката за измена 
на тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации важат тарифните ста-
вови определени во текот на 1956 година. 

III. Ако ̂ стопанската организација по 31 октом-
ври 1956 година го намалила бројот на работните 
места и бројот на запослените лица, така намале-
ната состојба ќе П служи како основ за утврдување 
нивото на тарифните ставови а кае состојбата на 
31 октомври 1956 година. По исклучок, ако е во 
прашање само привремено намалување на бројот 
на работните места и на запослените лица, сто-
панската организација може да го утврди нивото 
на тарифните ставови врз основа на состојбата на 
31 октомври 1956 година, но и износот на тарифните 
ставови ќе го утврди за бројот на работните места 
и за бројот на лицата спрема состојбата од тој дег. 

Стопанските организации што по 31 октомври 
1956 година го намалиле бројот на работните местг, 

а задржале ист број работници и службеници, 
префрлувајќи ш работниците и службениците ед 
укинатите работни места на работните мести 
што не се укинати, при утврдувањето на нивото 
на тарифните ставови можат да ги земат во обѕир 
за тие лица само износите на тарифните ставови 
што ги имале тие на 31 октомври 1956 година. Ни-
каква промена во височината на тарифните ста-
вови што настапила по 31 октомври 195Ѕ година 
не може да се земе во обѕир. 

При утврдувањето на нивото на тарифните 
ставови не можат да се земат во обѕир лицата шт'-
се примени во работен однос по 31 октомври 19рЈ 
година^ ниту лицата за кои се предвидува дека ќз 
биде потребно да се примат во работен однос во 
текот на 1956 - година. 

IV. Во стопанските организации со сезонско ра-
ботење работните места предвидени во тариф-
ниот правилник, што биле пополнети во сезоната 
но поради завршување порано на сезоната на ра-
ботите не биле пополнети на 31 октомври 1950 ѓо-
ѓи д а, ќе се сметаат како привремено непополнети 
работни места и ќе се земат во обѕир за утврдувања 
нивото на тарифните ставови само ако го определи 
тоа секретаријатот за трудот на народниот одбор 
на околијата во смисла на точката 6 став 6 од Упат-
ството за постапката за измена на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на стопанските 
организации. 

V. При утврдувањето на нивото на тарифните 
ставови на 31 октомври 1956 година не можат да 
се земат во обѕир незаконитите зголемувања на 
тарифните ставови што ги извршиле стопанските 
организации самовласно или врз основа на од лук л 
на државни органи што немаат законски основ. 

За утврдување нивото на тарифните ставови 
на 31 октомври 1956 година не се земаат во обѕир 
додатоците што се пресметуваат според членот 31 
под б) од Уредбата за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10 50) ниту додатните тгфифни ставови. 

VI. Стопанската организација не може во пред-
логот на табела на новите износи на тарифните 
ставови да предвиди поголем број лчца од бројот 
спрема состојбата на 31 октомври 1956 година. Ако 
стопанската организација по 31 октомври 1956 го^ 
дина установила нови работни места, што не по-
стоеле на тој ден, нема да ги зема нив во обѕир за 



Страна 120 Број 5 ^ , ^Јѓ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ I, „ ^ Среда, 30 јануари 195? 

утврдување нивото на тарифните ставови, а та-
рифните ставови за шчв ќе ги определи по доне-
сувањето на нов тарифен правилник според по-
стапката за утврдувања тарифните ставови за 
новите работни места. 

VII. Зголемувањето па нивото на тарифните 
ставови од 10% односно 5% за дуќаните од чл. 33 и 
34 на Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/56) ќе се изврши на следниот 
начин: 

1) за дуќаните, што применуваат единст.вен та-
рифен правилник донесен од месниот одбор на 
соодветниот синдикат, ед соодветната комора и од 
народниот одбор на општината, а не донесувале 
свој тарифен правилник, месниот одбор на синди-
катот, комората и народниот одбор на општината 
ќе ги утврдат новите износи на тарифните ставови 
со зголемување спрема состојбата на работните ме-
ста и на бројот на лицата на 31 октомври 1956 го-
дина во сито дуќани за кои е донесен единствен 
тарифен правилник, земајќи ги во обѕир тарифните 
ставови спрема единствениот тарифен правилник 
што ги имале лицата запослени во тие дуќани на 
тој ден; 

2) за дуќаните, што донесле свој тарифен пра-
вглпак односно што ги утврдиле тарифните ста-
вови во границите на основите утврдени со заед-
ничкиот тарифен правилник (член 34 од Уредбата 
за плативе на роботниците и службениците на 
стопанските организации), месниот одбор на соод-
ветниот синдикат, соодветната комора и народниот 
одбор на општината ќе ги утврдат сосовите основи 

,земајќи го во обѕир зголеменото ниво на тарифните 
'ставови. Во границите на така утврдените основи 
за ѕ аркфнпто ставови дуќаните ќе ги определат 
неврие износи на тарифните ставови во границите 
на пивото утврдено врз основа на состојбата на ра-
ботните места и на бројот на лицата на тие работни 
мег!а, како и Брз основа на износот на тарифните 
ставени што ги имале тие лица на 31 октомври 
1950 година. 

Б. Документација за нивото на тарифните ставови 
VIII. Документацијата за нивото на тарифните 

ста, Ох-.и во тарифните правилници за 1957 година 
ги содржи одвоено податоците за работните места 
на висококвалифицирани и квалифицирани работ-
ници и на виши и средни стручни службеници и за 
раководните работни места, а одвоено за работните 
места па полуквалифицирани и неквалифицирани 
робогници и па нижи стручни и помошни службе-
ниот-, 

IX. Документацијата од претходната точка се 
состои од два дела, со податоци: за сегашната 
состојба и ЗР состојбата спрема предлогот на та-
рифен правилник за 1957 година. 

1) По-датоците за сегашната состојба содржат: 
а) број на работните места: 
— предвидени со тарифниот правилник за 1955 

година. Се зема сотојбата при влегувањето во сила 
на тарифниот правилник за 1955 година; 

— новововедени по влегувањето во сила на та-
рифниот правилник за 1955 година до 31 октомври 
1956 година заклучно; 

— укинати по влегувањето во сила на тариф-
ниот правилник за 1955 година до 31 октомври 1956 
година заклучно; 

— постојано непополнети н,а 31 октомври 1956 
година; — состојбава па 31 октомври 1956 година; 

б) број на запослените работници и службеници 
на тие работни места на 31 октомври 1958 година. 
Во бројот на запослените работници и службеници 
влегуваат и лицата на привремено непополнети ра-
ботни места под условите од точката 6 став 6 на 
Упатството за постапката за измена на тарифните 
ставови во тарифните правилници на стопанските 
организации; 

в) вкупен износ на тарифните ставови во ме-
сечен износ за бројот на лицата под б), и тоа: врз 
ОСТРАЧ н,а нивото утврдено заедно со зголемувањето 
од 500 динари по едно лице според одредбите од 
^у^гд^ата за зголемување на платите, на наградите 
на учениците ѓво стопанството, на инвалидските 
дрина длежнооти, на пензиите, ма лив а л иднините и 
на додатокот на деца („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/55), и без тоа зголемување. Вкупниот износ на 
тарифните ставови се утврдува врз основа на кон-
кретно определени тарифни ставови за секое 
одделно лице; 

г) просечен тарифен став за едно запослено 
лице воз основа на податоците под б) и в). 

2) Податоците спрема предлогот на тарифен 
правилни!: за 1957 година содржат: 

а) број на работните места; 
б) број на работниците и службениците на тие 

работни места; 
в) вкупан износ па тарифните ставови за ли-

цата ,под б), и тоа: врз основа на нивото утврде-
но покрај зголемувањето од 10% односно 5% уште 
и со з големуваа од 500 динари по едно лице спо-
ред одредбите од Уредбата за зголемување на пла-
тите, на наградите на учениците во стопанството, 
на инвалидските принадлежности, на пензиите, на 
инвалиднини!-е и на додатокот на доца, и без 
зголемувањето од 500 динари. Вкупниот износ на 
тарифните ставови се утврдува Брз основа на та-
рифните ставови што се предвидуваат за секое 
поодделно лице на работното место. 

Стопанските организации во трговијата, уго-
стителството и селското стопанство (освен оние што 
вовеле плаќање според приносот) и стопанските 
организации за вршење административни и инте-
лектуални . услуги ќе ги внесат податоците за та-
рифните ставови под 1) (в и г) и 2) (в) од оваа точка 
врз основа на чистите износи на тарифните ,ставови 
во кои не е содржан посебниот придонес за буџе-
тите од платите. 

Податоците за документацијата се даваат на 
обрасците Д-1, Д-2 и Д-3, што се составен дел од 
ова упатство. 

X. Стопанските организации на индустријата 
на гума, на индустријата на кожа и обувки, стопан-
ските организации на поморскиот сообраќај и на 
поморското стопанство и претпријатијата на луките 
и складовите и поморските агенции кои пред зго-
лемувањето на сегашното ниво на тарифните ста-
вови (на 31 октомври 1956 година) ги зголемуваат 
тарифните ставови за процентот определен во 
точката 5 од Упатството за постапката за измена 
на тарифните ставови ЕО тарифните правилници на 
стопанските организации — поднесуваат за троа по-
себна документација. 

Документацијата за зголемувањето на тариф-
ните ставови од претходниот став содржи: 

1) број на работните места според тарифниот 
правилник од 1955 година на 31 октомври 1956 
година; 

2) број на запослените работници и службеници 
на работните места пот 1 од оваа точка на 31 октом-
ври! 1956 година. За број на запослените работници 
доаѓаат во обѕир и лицата на привремено неиспол-
нети работни места, под условот од точката 6 став 
6 на Упатството за постапката за измена на тариф-
ните ставови во тарифните правилници на стопан-
ските организации; 

3) вкупен износ на тарифните ставови, без 
зголемувањето од 500 динари по едно лице, за ли-
цата под 2 од оваа точка на 31 октомври 1956 го-
дина; 

4) вкупен износ на тарифните ставови, без зго-
лемувањето од 500 динари по едно лице, за лицата 
под 2 од оваа точка зголемен за процентот опреде-
лен во точката 5 од споменатото упатство; 

5) просечен) месечен износ на тарифните ста-
вови, без зголемувањето од 500 динари по едно 
лице, за лицата под 2 од оваа точка на 31 октомври 
1956 година; 
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6) просечен месечен износ на тарифните ставо-
ви, без зголемувањето од 500 динари по едно лице, 
за лицата под 2 од оваа точка зголемен за процен-
тот определен во точката 5 од споменатото упат-
ство; 

7) процент на вкупното зголемување. 
Податоците од претходниот став ги доставуваат: 
1) стопанските организации на индустријата на 

гума, на индустријата на кожа (само претпријати-
јата за изработка на? кожа), а од индустријата на 
обувки само претпријатијата што во производниот 
процес користат техничка лента (конвеер), за сите 
работници и службеници запослени на 31 октомври 
1956 година; 

2) стопанските организации на поморскиот соо-
браќај и на поморското стопанство — само за укр-
цаниот персонал запослен на 31 октомври 1956 
година; 

3) претпријатијата на луките и складовите и 
поморските агенции само за извршниот персонал 
на надворешната служба и на отпремата на бродо-
вите во кои влегуваат и лучките транспортни ра-
ботници запослени на 31 октомври 1956 година. 

Стопанските организации на поморскиот сооч 
враќај и на поморското стопанство доставуваат, 
покрај редовната документација според обрасците 
Д-1, Д-2 и Д-3, и посебна документација според 
обрасците Д-1 и Д-2 само за укрцаниот персонал, 
а претпријатијата на луките и складовите и помор-
ските агенции само за извршниот персонал на 
надворешната служба м на отпремата иа бродовите. 
Податоците за состојбата на тарифните ставови на 
31 октомври 1956 година во посебната документа-
ција се искажуваат врз сенова на износот на та-
рифните ставови пред извршеното претходно зго-
лемување според одредбите од точката 5 на Упат-
ството за постапката за измена на тарифните 
ставови во тарифните правилници на стопанските 
организации, 

XI. Податоците за документацијата се земаат 
од тарифниот правилник, од одлуките на управниот 
одбор и на работничкиот совет за воведување нови 
работни места, од платниот список, од книговод-
ствените податоци и од податоците на персоналната 
евиденција. 

Шефот на сметководството, директорот на сто-
панската организација и претседателот на управ-
ниот одбор посебно се одговорни за точноста на 
податоците во документацијата. 

XII. Кон документацијата според точката IX од 
ова упатство стопанската организација прило-
жува: 1) табела на тарифните ставови од тарифниот 
правилник на стопанската организација од 1955 
година, а за новооснованите стопански организации 
— од 1966 година; 2) одлуки на управниот одбор и 
на роботничкиот совет на стопанската организација 
за воведување нови работни места, со потврдото од 
околиската комисија за плати во стопанството за 
приемот на извештаите за воведувањето на нови 
работни места; 3) платен список за месец октомври 
1956 година. Стопанските организации со голем број 
работници (службеници) им го доставуваат на орга-
ните надлежни за донесување тарифен правилник 
и на секретаријатот за трудот на народниот одбор 
на околијата оригиналниот платен список за месец 
октомври 1956 година само на увид. 

В. Внесување податоци во обрасците за докумен-
тација кен предлогот на табела на тарифните 

ставови 
XIII. Стопанските организации ги внесуваат 

податоците во обрасците за документација коп 
предлогот на табела на тарифните ставови на след-
ниот начин: 

1) Образец Д-1 — Состојба на работните места 
според тарифниот правилник на 31 октомври 1956 
година: 

а) под редниот број 1, во колоната 3 односно 4. 
се внесува бројот на работните места предвидени со ( 
тарифниот правилник од 1955 година и тоа одвоено 

'за работните места на висококвалифицирани,и ква-
лифицирани работници и на виши и средни струч-
ни службеници и за раководните работни места, 
а одвоено за работните м е с ^ 'на полуквалифпци-
рани и неквалифицирани работници и на нпи.л 
Стручни и помошни службеници. 

Бројот на работните места по групите од прет-
ходниот став се утврдува според состој-бата! на ра-
ботните места на денот на влегувањето во сила 
(примената) на тарифниот правилник од 1955 го-
дина односно ако е тарифниот правилник донесен 
во 1956 година (кај новооснованите стопански орга-
низации) — на денот кога тој почнал да се приме-
нува во таа година; 

б) под редниот број 2, во колоната 3 односно 4, 
како новововедени работни места по влегувањето 
во сила на тарифниот правилник од 1955 односно 
1956 година до 31 октомври 1956 година се внесуваат 
само новововедените работни места за кои не се 
води постапка за ускладување на тарифните ста-
вови според одредбите на членот 20 ст. 4 и 5 од 
Уредбата за платите на работниците и службени-
ците на стопанските организации било околиската 
комисија за плато во стопанството да не ставила 
забелешка за височи-ната на тарифните ставови, 
било до денот на утврдувањето на нивото да е 
окончена постапката врз основа на забелешките ед 
околиската комисија за плати; 

в) под редниот број 3, во колоната 3 односно 4, 
како укинати работни места се внесуваат работните 
места за кои постои формална одлука на стопан-
ската организација за нивното укинување во вре-
мето од денот на влегувањето во сила на тарифниот 
правилник од 1955 односно 1956 година до 31 октом-
ври 1956 година; 

г) под редниот број 4, во колоната 3 односно 4, 
се внесуваат податоци за постојано непополнетите 
работни места на 31 октомври 1956 година. Покрај 
тоа во посебната забелешка од образецот стопан-
ските организации го искажуваат и бројот на при-
времено непополнетите работни места; 

д) под редниот број 5, во колоната 3 односно 4, 
состојбата на 31 октомври 1956 година се утврдува 
на тој начин што податоците од ред. бр. 1 и 2 ќе се 
соберат и од збирот ќе се одбие состојбата под ред-
диот број 3 и состојбата на постојано непополнетите 
работни места под редниот број 4. 

Во состојбата на 31 октомври 1956 година не се 
внесуваат постојано непополнетите работни места 
туку само привремените. Кои работни места се сме-
таат за привремено непополнети на 31 октомври 
1956 година определува, во смисла на одредбите од 
точката 6 став 8 на Упатството за постапката за 
измена на тарифните ставови во тарифните пра-
вилници на стопанските организации, секретари-
јатот за трудот на народниот одбор на околијата. 

Стопанските организации што бројот на ра-
ботните места и бројот на запослените лица ги 
намалиле по 31 октомври 1956 година податоците ЕО 
колоната 3 односно 4 не ги внесуваат со состојбата 
на 31 октомври 1956 година туку со состојбата н^ 
денот на поднесувањето на табелата на новите та-
рифни ставови. 

2) Образец Д-2 — Податоци за нивото на та-
рифните ставови во предлогот на тарифен пра-
вилник: 

а) под редниот број 1, во колската 4, се внесува 
бројната состојба на работните места од образецот 
Д-1 под редниот број 5; 

— во колоната 5 се внесува бројната состојба на 
работните места утврдена според предлогот на та-
бела на тарифните ставови во тарифниот правилник 
за 1957 година, и тоа: одвоено за работните места 
на висококвалифицирани и квалифицирани работ-
ници и на виши и средни стручни службеници и за 
раководните работни места, а одвоено за работните 
места на полуквалифитшрамл и неквал инициран и 
работници и на н и ш стручни и помошни слу-
жбеници; 

— во колоната 6 индексниот број се пресметува 
на тој начин што бројот на работните места од ко-
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лопата 5 ќе се помножи со 100 и добиениот резултат 
ќе се подели со бројот на работните места од коло-
ната 4; 

б) под редниот број 2, во колоната 4, бројот на 
запослените работници и службеници на 31 октом-
ври 1956 година се однесува на работните места под 
редниот број 1 колона 4. За привремено непополне-
тите работни места што се внесени во таа состојба 
бројот на лицата го определува секретаријатот за 
трудот на народниот одбор на околијата кога во 
смисла на одредбите од точката 6 став 6 од Упат-
ството за постапката за измена на тарифните ста-
вови ЕО тарифните правилници на стопанските 
организации определува дали и кои од тие работни 
места ќе влезат во состојбата што служи за утврду-
вање на нивото. 

Во бројот на лицата врз основа на кој се утвр-
дува нивото на тарифните ставови се земаат и лица 
што на 31 октомври 1956 година се наоѓаат со сто-
панската организација во хонорарен работен однос 
ако им е определена платата според тарифниот став 
на работното место на кое се распоредени и ако 
работниот однос им е од постојан карактер. Во 
основот за утврдување на нивото се зема износот 
на тарифниот став во тарифниот правилник за тие 
лица и во случај кога примаат плата помала од 
износот на нивниот тарифен став поради работата 
со скратено работно време. 

Во бројната состојба на лицата на 31 октомври 
'1956 година не влегуваат лицата распоредени на 
I-овите работни места воведени до 31 октомври 1956 
година за кои до денот кога стопанската 'органи-
зација ја поднела пресметката на износот за нивото 
на та-рифните ставови околиската комисија за 
плати во стопанството не го потврдила приемот на 
извештајот или за кои не е окончана постапката 
по забелешките на комисијата за височината на 
тарифните ставови според одредбите па членот 20 
ст. 4 и 5 од Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации. 

Индексот од колоната 6 се пресметува на тој 
начин што бројната состојба од колоната 5 ќе се 
помножи со 100 и добиениот резултат ќе се поде-
ли со бројната состојба од колоната 4; 

в) под редниот број 3, во колоната 4, вкупниот 
износ на тарифните ставови за бројот на лицата 
под редниот број 2 колона 4 се искажува во месе-
чен износ. Месечниот износ на тарифните ставови 
определени по час се утврдува на тој̂  начин што 
износот на тарифните ставови ио час ќе се помно-
жи со 208. 

Ако претпријатието во својот тарифен правил-
ник предвидело, тарифните ставови за лицата што 
немаат стручна спрема за вршење на работата на 
односното работно место, или поради друга причина, 
на пример за време на приправничкиот стаж и 
слично, да се намалуваат за определен процент, за 
пресметување на вкупниот износ на тарифните 
ставови се земаат во обѕир ^намалените тарифни 
ставови. 

Ако тарифните ставови во тарифниот правил-
ните сг определени во распон, вкупниот износ на 
тарифните ставови се утврдува врз база на кон-
кретно определените тарифни ставови во границите 
на распонот за секое лице. Ако на 31 октомври 1956 
година работното место чиј тарифен став е опре-
делен во распон било привремено непополнето, во 
основот за определување на нивото се влегува со 
конкретно определени тарифни ставови во грани-
ците на распонот што ги имале лицата што биле 
последни на тоа работно место. 

Како конкретни износи на тарифните ставови 
во границите на распонот се земаат износите од 
решението со кое им се определени тарифните ста-
вови на поединци и тоа само ако се движат во 
границите на распонот и ако им одговараат на кри-
териумите за определување височината на тариф-
ните ставови во границите на распонот што се 
определени во тарифниот правилник. Покрај доку-
ментацијата составена според точката 8 од упат-
ството стопанските организации се должни да при-

ложат и преглед на конкретните износи на тариф-
ните ставови определени за лицата на работните 
места со тарифните ставови во распон што се 
земени при утврдувањето на нивото на тарифните 
ставови на 31 октомври 1956 година. 

Тарифните ставови што во тарифниот п.равил-
ник се утвходени во еден износ се докажуваат со 
табелата на тарифните ставови од тарифниот пра-' 
вилник. 

Во колоната 5 од образецот Д-2 вкупниот износ 
на тарифните ставови за бројот на лицата според 
предлогот на табела на тарифниот правилник за 
3957 година се утврдува на начинот изложен за 
колоната 4, во ставовите од 1 до 4; 

г) под (редниот "број 4, нивото на тарифните 
ставови од редниот број 3 зголемено или намалено 
во смисла на точката 3 од упатството го пополну-
ваат само стопанските организации што за сметка 
на износот за зголемување нивото на тарифните 
ставови за работните места од пониски квалифи-
кации го зголемуваат нивото на тарифните ставови 
за работните места од повисоки квалификации, 
односно што во согласност со органите за донесу-
вање тарифни правилници за сметка на износот за 
зголемување нивото на тарифните ставови за ра-ч 
ботните места од повисоки квалификации го зголе-
муваат нивото на тарифните ставови за работните 
места од пониски квалификации. 

Стопанските организации што извршиле зголе-
мување на тарифните ставови за работните места 
од повисоки квалификации за сметка на износот, 
на зголемувањето на тарифните ставови за работ-
ните места од пониски квалификации, односно што 
извршиле зголемување на тарифните ставови за 
работните места од пониски квалификации за 
сметка на износот на зголемувањето на тарифните 
ставови за работните места од повисоки квалифи-
кации ги внесуваат податоците во колоните 4, 5 и 6 
од редните броеви 1, 2 и 3 на образецот Д-2 како 
и другите стопански организации. Во тој случај во 
рубриката 3, во колоната 5 (предлог за 1957 година), 
се искажува износот што на стопанската органи-

Образец Д-1 
СОСТОЈБА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

според тарифниот правилник на 31 октомври 1956 
година 
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1 предвидени со тариф-
ниот правилник за 
1955 година 

2 новововедени по вле-
гувањето во сила на 
тарифниот правилник 
за 19." ̂  до 31 октом-
ври 1956 година 

3 укинати по влегува-
њето во сила на та-
рифниот правилник 
За 1955 до 31 октом-
ври 1956' година 

4 постојано непополне-
ти работни места на 
31 октомври 1956 го-
дина 

5 состојба на 31 октом-
ври 1056 година 
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Образец Д-3 
ПОДАТОЦИ ЗА ОДДЕЛНОТО ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА 
ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ СПОРЕД ОДРЕДБИТЕ ОД 
ТОЧКАТА 5 НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКАТА 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТА-
РИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Ред Состојба 
број О п и с на п о д а т о ц и т е односно 

износ 
^ 1 2 3 

1 Број на работните места според тариф-
ниот правилник на 31 октомври 1956 
година 

2 Број на запослените работници и слу-
жбеници на сите работни места на 31 
октомври 1956 година 

3 Вкупен износ на тарифните ставови за 
бројот на лицата под 2, без зголему-

вањето од 500 динари по едно лице и 
пред зголемувањето според одредбите 
од точката 5 на упатството 

4 Вкупен износ на тарифните ставови за 
бројот на лицата под 2, без зголемува-
њето од 500 динари по едно лице по 
зголемувањето според одредбите од 
точката 5 на упатството 

5 Процент на. вкупното зголемување па 
тарифните ставови (4:3) 

6 Просечен месечен тарифен став за ра-
ботниците и службениците под 2, без 
зголемувањето од 500 динари по едно 
лице и пред зголемувањето според од-
редбите од точката 5 на упатството 

7 Просечен месечен тарифен став за ра-
ботниците и службениците под 2, без 

^ зголемувањето од 500 динари по едно 
" л-ице и по зголемувањето според одред-

бите од точката 5 на упатството 
З а б е л е ш к а 1 Податоците според овој обра-

зец се даваат само за оние работни места на работ-
ниците и службениците за кои се предвидува зго-
лемување според одредбите од точката 5 на Упат-
ството за постапката за измена на тарифните ста-
вови во тарифните правилници на стопанските 
с ^з^аѕнизации. 

занија и припаѓа за нивото на тарифните ставови 
за соодветната група работни места според струч-
ната спрема (квалификацијата). 

Под редниот број 4, колона 4, се внесува истата 
состојба како под редниот број 3 во истата колона, 
а во колоната 5 се внесува вкупниот износ на та-
рифните ставови утврдени во границите на нивото 
зголемено за сметка на износот што на стопанската 
организација и припаѓа за зголемување нивото на 
тарифните ставови за групата работни места од 
повисока односно пониска стручна спрема (квали-
фикација). 

д) -под редниот број 5, просечниот износ на та-
рифните ставови се пресметува на следниот начин: 

— просечниот износ на тарифните ставови за 
лицата на работните места на висококвалифици-
рани и кв а л ифицир ани работници и на виши и 
средни стручни службеници и на раководните ра-
ботни места без зголемувањето од 500 динари по 
едно лице се добива кога вкупниот износ на тариф-
ните ставови без зголемувањето од 500 динари за 
тие лица од редниот број 3, колона 4 односно 5, ќе 
се подели со бројот на запослените лица со иста 
стручна спрема од редниот број 2, колона 4 од-
носно 5; 

просечниот износ на тарифните ставови за 
лицата па работиш е 'места на полуквалифицирани 
Л неквалифпцирашд работници! и на кижи стручни 
и помошни службеници без зголемувањето од 500 

динари по едно лице се добива кога вкупниот износ 
на тарифните ставови без зголемувањето од 500 
динари за тие лица од редниот број 3, колона 41 
односно 5, ќе се подели со бројот на запослените! 
лица со иста стручна спрема од редниот број 2, 
колона 4 односно 5; 

— просечниот тарифен став со зголемувањега 
од 500 динари по едно лице посебно за лицата на' 
работните места па висхжоквалифицирани; и квали-
фицирани работници и на виши м средни стручни 
службеници и на раководните работни места, а по-
себно за лицата на работните места на полуквали-
фицирани и гаеквалифицирадш работници и на еижзл 
стручни и помошни службеници се добива на на-
чинот изложен под т) алинеи 1 и 2 од оваа точка 
— со тоа што вкупниот износ ега тарифните ставови 
со зголемувањето од 509 динари по едно лице од 
редниот број 3, колона 4 односно 5, ќе се подели, 
со бројот на запослените (работници к службеници 
од редниот број 2, колона 4 односно 5. 

Стопанските организации што бројот на работ-
ните места и бројот на запослените лица го нама-
лиле по 31 октомври 1956 година податоците во 
колоната 4 не ги внесуваат со сотојбата на 31 октом-
ври 1956 година туку со состојбата на денот на 
поднесувањето на табелата на новите тарифни 
ставови. 

Ако во образецот Д-2 се пополнува и ред-
ниот број 4 просечниот износ на тарифните ста-
вови под редниот број 5 се утврдува на следниот 
начин: 

— просечниот износ на тарифните ставови за 
работниците и службениците распоредени на ра-
ботните места на висококвалифицирани и квали-
фицирани работници и на виши и средни стручни 
службеници и на раководните работни места без 
зголемувањето од 500 динари по едно лице се до-
бива кога вкупниот износ на тарифните ставови 
без агол смукањето од 500 динари за тие лица од 
редниот број 4 колона 4 односно 5, ќе се подели 
со бројот на запослените лица од соодветна група 
од редниот број 2, колона 4 односно 5; 

— просечниот износ на тарифните ставови за 
работниците и службениците распоредени на ра-
ботните места на полуквалифицирани и неквали-
фипирани работници и !па нишки стручни и помошни: 
службеници без зголемувањето од 500 динари по 
едно лице се добива кога вкупниот износ на та-
рифните ставови без зголемувањето од 500 динари 
за тие лица од редниот број 4, колова 4 односно 5, 
ќе се подели со бројот на запослените лица од 
соодветна група од редниот број 2, колона 4 од-
носно 5; 

— просечниот тарифен став со зголемувањето 
од 500 динари по едно лице посебно за лицата 
распоредени на работните места на висококвалифи-
цирани и квалифицирашг работници и на виши и 
средни стручни службеници и на раководните ра-
ботни места, а посебно за лицата распоредени - на 
работните места на полуквалифицирани и неквали-
фицирани работници и на ники стручни и помошни 
службеници се добива на начинот изложен во али-
неите 1 и 2, делејќи го вкупниот износ на тарич 
фните ставови зголемен за 500 динари по едно ли-
це од редниот број 4, колон-а 4 односно б, со бро-
јот оа запослените работници и службеници од 
редниот број 2, колона 4 'односно 5. 

Индексот под редниот број 4 од колената 6 
се пресметува на тој начин што износот од коло-
ната 5 ќе се помножи со 100 и добиениот резултат 
ќе се подели со износот од колоната 4; 

3) Образец Д-3 - Податоци за посебното зголе-
мување на тарифните ставови според одредбите од 
точката 5 на Упатството за постапката за измена на 
тар-ифните ставови во тарифните правилници на 
стопанските организации. 

- Во овој образец внесуваат податоци претпри-
јатијата на индустријата на гума, на индустријата 
на кожа (само претпријатијата за изработка но ко-
жа) и на индустријата на обувки (само претпријати-
јата што во производниот процес користат техничка 
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л^нта — коиввеер) — за сите работни места односно 
за сите лица запослени во претпријатието на 31 
октомври: 1956 го-дина, претворијатијата иса помор-
скиот собраќај и на поморското стопанство — са-
мо за укр-цаеиот персонал, а претпријатијата на 
луките и складовите и поморските агенции — само 
за извршниот персонал на ^надворешната служба 
л -на отпремата на бродовите во кои влегуваат и 
лучките транспортни работници. 

Како укрцан персонал се сметаат и оние лица 
запослени во својството ед член иа посада што на 
31 октомври 1956 година не се наоѓаат иза брод туку 
со во резерва и слично. 

Во поглед на пополнувањето на образецот Д-3 
важат соодветните /објасненија за обрасците Д-1 
П Д-2. 

Г. Останати одредби 
XIV. Стручните здруженија и заедниците таа 

стопанските сргѕш-взацда, иако и деловните сојузи 
на земјоделските задруги, ако не вршат стошшска 
дејност нема да вршат зголемување иа тарифните 
ставови според одредбите од Упатството за постап-
ката за измена иа тарифните ставови во тарифните 
правилници на стотнските ор/гакиѕации, бидејќи за 
тие организации ќе важи нивото ѕза тарифните ста-
вови утврдено со сојузниот општествен план. Тие 
меѓутоа можат во границите на придонесот да опре-
делат нови износи на тарифни ставови, вклучувај-
ќи го во тие износи и зголемувањето на платите од 
500 динари месечно, што е досега посебно пресмету-
вано. 

XV. Стопанските организации што се наоѓаат под 
присилна управа не вршат зголемување на тари-
фните ставови по постапката за измена на тарифни^ 
те ставови. 

Стопанските организации на кои присилната 
управа им е симната по 31 октомври 1956 година ќе 
го утврдат нивото на тарифните ставови според 
пропишаната постапка спрема состојбата на денот 
на симнувањето на присилната управа. 

XVI. Стопанските организации со паушална пре-
сметка е е ги утврдуваат новите износи на тарифните 
ставови според постапката предвидена со Упатство-
то за постапката за измена на тарифните ставови во 
тарифните правилници на стопанските организации, 
бидејќи на тие стопански организации не се однесу-
ваат одредбите од сојузниот општеств-ен план за ни^ 
вето па тарифните став-ови. Стопанските орга-
низации со паушална пресметаа што има-ат тарифен 
правилник можат, во склад со општото зголемување 
на нивото на тарифните ставови од 10 односно 5%, 
да ги утврдат новите износи на тарифните ставови 
иако според одредбите од споменатото упатство не 
се должни да го сторат тоа. 

XVII. Претпријатијата за воени потреби доку-
ментацијата од точката 9 на Упатството за постап-
ката за измена на тарифните ставови во тарифните 
правилници на стопанските организации му ја под-
несуваат на републичкиот секретаријат за трудот, 
наместо на секретаријатот за трудот на народниот 
одбор на околијата. 

XVIII. Органите надлежни за донесување та-
рифен правилник можат да се согласат со предло-
гот на нова табела на тарифните ставови, откога 
претходно ќе добијат извештај од секретаријатот за 
трудот на народниот одбор на околија, во смисла на 
точката 9 од Упатството за постапката за измена 
на тарифните ставови во тарифните правилници 
на стопанските организации дека документацијата е 
примена и прегледана, односно дека стопанската 
организација постапила по забелешките од секре-
таријатот ако такви биле ставени. 

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

Бр. 194 
22 јануари 1957 година 

Белград 
Секретар за трудот 

на Сојузниот извршеа совет, 
Франц Полит, с. р. 

59. 
Врз основа на членот 46 став 3 од Законот за 

санитарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/56), Секретаријатот за народно здравје на Со-
јузниот извршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА САНИТАРНИТЕ ИН-

СПЕКТОРИ 
- . 1. На санитарните инспектори, ЈШ помошните 
санитарни инспектори, на лицата овластени за вр-
шења санитарен надзор во општините што немаат 
санитарен инспекторат, како и на лицата овластени 
врз основа на членот 13 од Законот за санитарната 
инспекција (во натамошниот текст: санитарните ин-
спектори), им се издава легитимација на образецот 
што е составен дел од ова упатеше. 

2. Големината на образецот на1 легитимацијата 
е 105 X 77 мм. 

Кориците на легитимацијата се во зелена боја. 
3. Легитимацијата ,мора да содржи: 
а) залепена фотографиј-а на сопственикот на ле-

гитимацијата во големина 3,5 X 4,5 см и врз фото-
графијата да е накиснат печатот од органот што ја 
издава легитимацијата; 

б) своерачен потпис на сопственикот на легити-
мацијата; 

в) број под кој е издадена легитимацијата; 
г) печат и потпис на издавателот на легитима^ 

дивата. 
4. Пополнувањето на легитимацијата се врши со 

внесување соодветните податоци, и тоа: 
а) во рубриките:" презиме, татково име, име к 

звање, се запишуваат соодветните податоци за соп-
ственикот на легитимацијата со тоа, џ1то во рубри-
ката „звање" се запишува дали сопственикот на 
легитимацијата е лекар, санитарен техничар, вете-
ринар, инженер, а ако се во прашавме други овла-
стени лица се запишува звањето што го имаат тие 
според одредбите од Основната уредба за звањата 
и платите на службениците на државните органи 
или според другите прописи со кон: се регулирани 
звањата и платите на тие службеници; 

б) својството на сопственикот на летитгш Е.-ДИ јета 
треба да се искаже според функцијата што ја има, 
како на пример: главен санитарен инспектор на Со-
јузниот санитарен инспекторат, главен санитарен 
инспектор на републичкиот санитарен инспекторот, 
шеф на околискиот санитарен инспекторат, шеф на 
општинскиот санитарен инспекторат, санитарен ин-
спектор, помошен санитарен инспектор и слично; 

в) во рубриката „на територијата" треба до сз 
внесе на кое подрачје сопственикот на легитимаци-
јата ги врши инспекторските рг^5оти од својата 
надлежност. Ако санитарниот инспектор работи! е 
на надзор ги врши на територијата на целата др-
жава во оваа рубрика се запишува: „Југославија", 
а ако работите на надзор ги врши на територија на 
народна република, околија или општина — се за-
пишува на пример: „НР Хрватска", „Околија Про-
купље", „Општина Арангеловац"; 

г) во рубриката „регистарски број" се запишува 
бројот под ќор легитимацијата с заведена во дело-
водниот протокол на органот што ја издал легити-
мацијата. 

5. Легитимацијата ја издава и потпишува лице 
овластено според одредбите од членот 46 на Законот 
за санитарната инспекција 

Важноста на легитимацијата се продолжува за 
наредната година со запишување на годината и со 
потпис и заверка од лицето надлежно за нејзиното 
издавање. 

6. Сопственикот на, легитимацијата е должен да 
му ја врати легитимацијата на лицето овла-стено за 
издавање на легитимацијата веднаш по престанокот 
на својството што му дава право на легитимација 
на санитарен инспектор. 

7. Трошоците околу издавањето на легитимаци-
јата, освен трошоците околу фотографирањето, ги 
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поднесува инспекторатот чиј службеник е санитарч 
Лиот инспектор. 

8. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 5 
4 јануари 1957 година 

Белград 
Секретар 

,за народно здравје 
на Сојузниот извршен совет,, 

Др Херберт Краус, с. р. 

. 1 ' (Прва страна на кориците) 
(Државен грб) 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А 

(Втора! страна на кориците) 

Фотографија 
3,5 X 4.5 см 

. г ^ 
(Своерачен потпис) 

Регистарски број 

(Прва внатрешна страна) 

1 Презиме ј 

јТатково име 

јиме I 
Звање 

Овластен е во својството на 

да врши надзор над придржувањето за санитарните 
прописи и над спроведувањето на санитарните мерки 

1 од страна на граѓаните, установите и организациите 
на територијата на - -

г-195 . 
(М.П.) 

(Потпис на издавате л от на 
легитимацијата) 

(Втора внатрешна страна) 
ВАЖНОСТА НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА СЕ 

I ПРОДОЛЖУВА: 

За годината МП 
19. П о т п и с 

За годината МП 
19 „ - . . 

П о т п и с 

За годината МП 
19 —-— 

П о т п и с 

За годината т А А 

19 -
П о т п и с 

(Трета итн. внатрешна страна) 
Извод од Законот за санитарната инспекција 

чл. 2, 3, 8, 15, 17, 22, 27, 29, 30, 31, 33, 40, 41, 42, 43, 45, 
46, 47, 48, 49, 50. 

(Трета страна на кориците) 
Забелешка: 
Легитимацијата важи за годината во која е 

издадена односно за годината за која е продолжена 
нејзината важност. 

Легитимацијата мора да му се врати на изда-
вг/телот веднаш по престанокот на својството што 
му дава право на оваа легитимација. 

60. 
Врз основа на членот 15 с-тав 3 од Законот за 

јавното обвинителство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/54), Сојузното јавно обвинителство донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОКРУЖНИ ЈАВНИ ОБВИ-
НИТЕЛИ ШТО ЌЕ ГИ ВРШАТ РАБОТИТЕ ОД НА-
,ДЛЕЖНОСТА НА ОКОЛИСКИТЕ ЈАВШ1 ОБВИ-
НИТЕЛИ ЗА ПОДРАЧЈАТА НА ОКОЛИСКИТЕ 
ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА УТВРДЕНИ СО ОДЛУ-
КАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА НА 

ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИСКИТЕ ЈАВНИ 
ОБВИНИТЕЛСТВА 

I. За работите од надлежноста па наведените 
околиски јаката обвинителства утврдени со Одлуката 
за утврдување подрачјата на окружните и околи-
ските јавни обвинителства („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/56) ќе бидат надлежн-и следните 
јавен обвинители: 

1) окружниот јавен обвинител во Бјеловар ќе ги 
врши работите од надлежноста на околиските јавни 
обви.нители: во Бјеловар и Гарешница; 

2) окружниот јавен обвинител во Осиек ќе ги 
врши работите од надлежноста па околиските јавни 
обвинители во Маково и Доши Михољац; 

3) окружниот јавен обвинител во Господ ќ ќе ги 
врши работите од надлежноста на околиските јавни 
обвинители во Гости ќ и Оточац; 

4) окружниот јавен обвинител во Карловац ќе 
ги врши работите од надлежноста на околискиот 
јавен обвинител во Слуњ; 

5) окружниот јавен об,винител во Пула ќе ги 
врши: работите од надлежноста на околискиот јавен; 
обвинител во Пазин; 

6) окружниот јавен обвинител во Оисак ќе ги 
врши работите од надлежноста на околиските јавни 
обвинители во Петрика, Глина, Ксстајница и Сисѕк; 

7) окружниот јавен обвинител во Славенска По-ѕ 
жога ќе ги врши работите од надлежноста на јав-
ниот обвинител во Славовска Псжега; 

8) окружниот јавен обвинител во Сплит ќе па 
врши работите од надлежноста на околискиот јавен 
обвинител во Макарата; 

9) окружниот јавен обвинител во Задар ќе ги 
врш;г работите од надлежноста на јасните обвини-
тели во Задар и Венков ац. 

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

П. бр. 287/56 
15 јануари 1957 година 

Белград 
Сојузен јавен обвинител, 

Вранко Д. Јевремовиќ, с. р. 

61. 
Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите 

за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), 
а во согласност со сојузниот Државен секретаријат 
за работи на финансиите, Југословенската инвести-
циона банка донесува 

ИЗМЕНА НА XVI КОНКУРС 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
СО ЦЕЛ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД-

СТВОТО НА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ 
1. Се продолжува срокот за поднесување бара-

л а за инвестиционен заем предвиден во XVI кон-
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курс за давање инвестициони! заеми од средствата 
на Општиот шзвеешционен фонд со цел за унапре-
дување на производството на градежни материјали 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/56), та барање 
?за инвестиционен заем според XVI конкурс може 
да се предаде во срок од 15 дена од денот на обја-
вувањето на оваа измена во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

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

О. бр, 99 
18 јануари 1957 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Генерален директор, 
Аугустин Папиќ, с. р. 

62, 

Врз основа на членот 21 од Уредба-та за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ"а бр. 31/56) 
во врска со точката 2 од Одлуката за давање ин-
вестициони заеми од банкарските средства преку 
Општиот инвестиционен фонд заради набавка на 
татари моторни возила за претпријатијата на Јав-
ниот патен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/56), а по прибавената согласност на сојузниот 
државен секретар за работи на финансиите, Југо-
словенската инвестициона банка распишува 

XIX К О Н К У Р С 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД 
БАНКАРСКИТЕ СРЕДСТВА И ОД ОПШТИОТ ИН-
ВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗАРАДИ НАБАВКА НА 
ПАТНИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПРЕТПРИЈАТИ-

ЈАТА НА ЈАВНИОТ ПАТЕН СООБРАКАЈ 
I. Со овој конкурс ќе се одобруваат инвестици-

они заеми од банкарските средства и од Општиот 
Јшвестициоиен фонд за набавка на нови патни мо-
торни возила, и тоа: 

1) камиони, 
2) камионски шасии и каросерии, 
8) камионски приколици, 
4) автобуси, 
5) автобуски шасии и каросерии, 
6; автобуски приколички. 
II. На овој конкурс можат да учествуваат прет-

пријатијата на јавниот патен и градски сообраќај 
што рационално ги користат постојните возила. 

ЈП. Заемите ќе се одобруваат под услов со ба-
раниот заем и со другите расположиви средства на 
заемобарателот, односно на гарантот, да се обезбе-
дува целосната набавка на возила за која се бара 
заемот. 

IV. Барањето за заем, кое треба да содржи по-
датоци од членот 16 на Уредбата за заемите за ин-
вистиции, со потребната документација^ им се подне-
сува во три примерка на деловните единици на Ју-
гословенската инвестициона банка на пропишани 
бакчини обрасци. 

V. Кон барањето за заем заемобарателот подне-
сува: 

1) у прост еп инвестиционен елаборат според На-
редбата за поднесување инвестиционен елаборат од 
страна на претпријатијг/га на Јавниот патен сообра-
ќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57), со тоа што 
инвестициониот елаборат да треба да биде составен 
на база на сегашните цени; 

2) докази за обезбедувањето на средства за по-
лагање гарантен износ и на средства за учество 
во трошоците на инвестициите што се финансираат 
од заемот; 

3) потврда за кредитната способност издадена 
од страна на банката кај која заемобарателот има 
текушта односно жиро сметка. 

VI. Интересот на одобрените заеми Н изнесува 
3% годишно. 

VII. Понудениот срок за исплата на заемите спо-
ред овој конкурс не може да биде подолг од 8 го-
дини. 

VIII. Во трошоците на инвестици-ите за кои се 
бара заемот заемобарателите задал житела о учеству-
ваат и со сопствени средства, односно со средства 
на гарантот, и тоа најмалку со 30% од пресметков-
ната вредност на инвестициите. 

IX. Покрај земањето предвид на можноста за 
отплатување на заемот, приоритет при одобрува-
њето на заемите ќе им се даде на оние заемобара-
тели што ќе понудат поголемо учество во трошо-
ците на инвестициите. Ако двајца или повеќе зае-
мсбаратели ќе понудат и-сто учество! предимство 
имаат оние заемобаратели што ќе понудам покра-
ток срок за исплата. 

X. Во смисла на одредбите од Уредбата за за-
емите за инвестиции како и од Одлуката за опре-
делување височината на гарантниот износ по зае-
мите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
12/55), заемобарателите се должни да депонираат кај. 
банката гарантен износ во височина од 5% од из-ч 
носот на одобрениот заем. 

XI. По одобрениот заем заемобарателите се дол-
жни да обезбедат гаранција од околијата, за што, 
кон барањето за заем, и поднесуваат на банката 
потврда од народниот одбор на околијата. 

Банката може одобрувањето на -заемот да го 
услови и со гаранција од народнава република. 

XII. Барањето за заем мора да Л се поднесе на 
бапчињата деловна единица најдоцна во срок од 
15 дена од денот на објавувањето на овој конкурс 
во „Службен лист на ФНРЈ". 

О. бр. 467 
10 јануари 1957 година 

Белград 
Југословенска кивестквдоеа банка 

Генерален директор, I 
Аугустин Папиќ, с. р. 

63. 
Врз основа на точката 4а од Решението за ко.н-

трахиоање индустриски растенија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 33/54, 53/54 и 35/55), Здружението на 
и.ндустријата на вриења на ФНРЈ во рамките на 
Сојузната индустриска комора, во спогодба 'со Со-
јузот на селскостопанско'шумарските комори на 
ФНРЈ и со Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, 
а по прибавената согласност од Сојузниот уред за 
цени, издава 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
ЗА НАЈВИСОКИВЕ ДОГОВОРЕНИ ЛЕНИ ЗА КУ-
ПУВАЊЕ И ЗА ДОГОВОРНИТЕ ЦЕНИ ЗА КОН-
ТРАХИРЛЊЕ НА ПИВАРСКИ ЈАЧМЕН ОД% РО-

ДОТ НА 1957 ГОДИНА 
Здружението на индустријата на вриења на 

ФНРЈ во рамките на Сојузната индустриска комора, 
Сојузот на селскостопанско-шумарските комори на 
ФНРЈ и Сојузот на трговските комори на ФНРЈ на 
заедничкиот состанок одржан на 22 декември 1956 
година се договорија највисоките цени по кои овла-
стените селскостопански организации ќе вршат ку-
пување и контрахирање на пиварски јачмен од ро-
дот на 1957 година, да бидат: 

1) на подрачјето на Автономна 
Покраина Бој Бодина и во 

околиите Осиек и Винковци Дин. 42 за 1 кг 
2) во другите подрачја - - Дин. 45 за 1 кг 
Цените од претходниот став се подразбираат 

франко магацин, вагон или шлеп по н-а ку-
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пувачот, за пиварскиот јачмен од 65 кг хектолитар^ 
ска тежин,а, со 20% уродица и нечистотија, 13% вла-
га и 95% никулчавост. 

Ако пиварскиот јачмен има хектолитарска те-
жина поголема или помала, од 65. кг,, ценава се зго^ 
лемува -или се намалува за 0,5% за секој килограм 
НУРО ја надминува или не ја достасува хектолитар-
ската тежина. Дропките се земаат предвид. 

Ако пиварскиот јачмен има поголеми или по-
гали проценти на уродица, нечистотија1, влага ш ни-
кулчавост од процентите наведени во ставот 2, це-
ните ќе се намалуваат или ќе се зголемуваат во 
однос 1 - 1 за процентот што е поголем или помал 
од предвидениот за уродицата и нечистотијата, вла-
гата 'или никулчавоста. Дропките се земаат предвид. 
Кршените зрна под половина се сметаат во уред ица. 

За осетливост во појака степен (замачкан и за-
талкан јачмен и јачмен со јака миризма) ќе се од-
бива до 3 о д цената определена со ова соопштение. 
- 1 Ова соопштение влегува во силе/ осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 2419 
21 декември .1956 година 

Белград 
За Здружението на 

индустријата на вриења За Сојузната 
на ФНРЈ, индустриска комора, 

Раде Корковиќ, с. р/ инж. Звонко Морин, с. р. 

Во посебно издание на „Службен лист на 
ФНРЈ" излезе од печат 

Додаток на „Службен лист на ФНРЈ" бр. 5 
ЦЕНОВНИК НА ЛЕКОВИ 

Цена 80 денари 
Порачки прима Комерцијално^ одделение на 

, Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќ 
Марка бр. 9. Жиро сметка 1032-Т-220. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

39. Одлука 'Ја проширување составот на Од-
борот за оргѓЈнизационо-управни прашања 109 

40. Одлука за утврдување надлежноста на со-
јузниот државен секретар за работи на 
финансиите да- донесува прописи за нор-
мите на интересот на краткорочните кре-
дити и за нормите на интересот на сред-
ствата вложени кај банката — — — — 109 
Одлука за измена на Одлуката за утврду-
вање па платите од добивката на стопан-
с-ките организации за 1956 година — — — 109 

42. Одлука за пониската интересна норма на 
средствата од фо,ндот на обртните средства 
и на посебните кредити на определени ви-
дови стопански организации — — — — 109 

43. Одлука за ослободување на трговските 
претпријатија од некои струки од обврска-
та да издвојуваат во општинскиот инве-
стиционен фонд дел од средствата за са-
мостојно располагање — — — — — НО 

44. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на добивката на самостојните потегни 
регистрирани за вршел,е на лучко-тран-
спортната дејност — — — - - — — 

45. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претприја-
тијата за прикажување на филмови — — 

110 

НО 

Страна 
46. Одлука за измена на Одлуката за распо-

делба на вкупниот приход на претприја-
тијата за промет на филмови — — — ПО 

47. Одлука за измена на Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претприја-
тијата за снимање на филмови и на прет-
пријатијата за техничка изработка и обра-
ботка на филмови — — — - — — 111 

48. Одлука за определување највисоките цени 
на лековите во продажба на мало — — 111 

^9. Упатство за постапката за измена на та-
рифните ставови во тарифните правил-
ници на стопанските организации — — 111 

50. Наредба за уплатување одделни видови 
приходи на сметките ка ј Народната банка на 

51. Наредба за привремено финансирање на 
сојузните буџетски фондови за 1957 година 115 

52. Наредба за поднесување инвестиционен 
елаборат од страна на претпријатијата на 
јавниот патен сообраќај — — — — — 115 

53. Наредба за затезните интереси - — - -115 

54. Упатство за измена на Упатството за при-
мена на Одлуката за исплата на разликата 
во цената на производителите што ги пре-
дале контрахираните количини жита од 
родот на 1956 година — — - - — — — 116 

55. Правилник за измена на Тарифата за пре-
воз на патници, багаж и експресни стоки 
на пругите на Југословенските железници 116 

56. Наредба за измена на Тарифата за превоз 
на патници во речниот сообраќај — - 117 

(57. Наредба за извршување на пописот и опи-
сот на работните места во стопанските ор-
ганизации на индустријата и сообраќајот 117 

58. Упатство за спроведување на Упатството 
за постапката' за измена на тарифните 
ставови во тарифните правилници на сто-
панските организации — — — - — 119 

59. Упатство за легитимацијата на санитар-
ните инспектори — — — — — — — 125 

60. Решение за определување окружни јавни 
обвинители што ќе ги вршат работите од 
надлежноста на околиските јавни обвини-
тели за подрачјата на околиските јавни 
обвинителства утврдени со Одлуката за 
утврдување подрачјата на окружните и 
околиските јавни обвинителства — — - 12(3 

61. Измена на XVI конкурс за давање инве-
стициони заеми од с ред СТЕ с.та на Општиот 
инвестиционен фонд со цел за унапреду-
вање на производството на градежни ма-
теријали — — — - — — — — — 126 

62. XIX конкурс за одобрување инвестициони 
заеми од банкарските средства и од Оп-
штиот инвестиционен фонд заради набавка 
на патни моторни возила за претпријати-
јата на јавниот патен сообраќа.ј — - — "127 

63. Соопштение за највисоките договорени це-
ни за купување и за договорните цени за 
контрахирање на пиварски јачмен од ро-
дот на 1957 година — — — — — — 127 
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