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379. 
Врз основа на ЧЈШНОТ 71 став 2 од Уредбата за 

организацијата, пк>слувањето и управувањето бо 
J у гос ловензските железници („Службен лист ма 
ФНРЈ" , бр. 54/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
И РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ ВО ДИРЕКЦИИТЕ 
И ВО ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Звањата и платите на службениците и ра-

ботниците иа Заедницата на Југословенските ж е -
лезници запослени во дирекциите во Генералната 
дирекција на Југословенските железници се опреде-
луваат според прописите што в а ж а т за службени-
ците и работниците на органите на државната 
управа, ако со оваа одлука не е определено поинаку. 

Покрај звањата од Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57), во 
дирекциите и во Генералната дирекција на Југосло-
венските железници постојат и следните звања : 
цртач, калкулант, надзорник на пруга, техничар, 
виши техничар и инспектор. 

Звањата на службениците од претходниот став 
се распоредуваат во следните платни разреди, а тоа: 

Звање Платен разред 
1) звањата од четврта група: 

а) цртач — вклучувајќи го 
тука и приправникот за 
ова звање од XIX до XI I 

б) калкулант — вклучува јќи 
го тука и приправникот за 
ова звање од XVII до XI I 

в) надзорник на пруга — 
вклучувајќи го тука и при-
правникот за ова звање од XVI до X I I 

2) звањата од трета група: 
а) техничар — вклучувајќи 

го тука и приправникот за 
ова звање 

б) виши техничар 
3) звањето од прва група: 

инспектор од VIII до V 
2. Што се смета како стручна спрема за опре-

делени звања и под кои услова се признава струч-
на спрема, се определува со прописите за стручна-
та спрема на персоналот на Заедницата на Југо-
словенските железници. 

3. Решенијата за унапредување во више звање 
или виши платен разред и за доделување на пери-
о д в о покачување ги донесува директорот на ди-
рекција односно генералниот директор на Југосло-
венските железници. 

З а унапредување во в и т е звање или виши 
платен разред в а ж а т соодветните одредби од З а к о -
нот за јавните службеници, со тоа што решенијата 
за унапредување во звањето советник и виши со-
ветник се донесуваат во согласност со Сојузната 
комисија за службенички работи, 

од XVI до XI I 
од X I до XI I I 

4. Систематизацијата на работните места во ди -
О п ц и и т е и во Генералната дирекција на Југосло-
венските железници ја утврдуваат нивните управ-
ни органи. 

5. П о л о ж а ј ната плата на службениците на ди -
рекциите и на Генералната дирекција на Југосло-
венските железници ја определува Управниот од-
бор на Генералната дирекција на Југословенските 
железници во границите пропишани со Законот за 
јавните службеници. 

6. Платата на директорите на дирекциите на 
Југословенските железници, на генералниот дирек-
тор на Југословенските железници и на заменикот 
на генералниот директор на Југословенските ж е -
лезници ја определува Сојузниот извршен совет. 

7. На службениците и работниците на дирекци-
ите и на Генералната дирекција на Југословенски-
те железници можат да им се даваат награди од 
фондот за наградување. 

Фондот за наградување се формира к а ј дирек-
циите и к а ј Генералната дирекција на Југословен-
ските железници од посебниот придонес што го 
уплатуваат претпријатијата на Заедницата на Ј у -
гословенските железници. Овој придонес претпри-
јатијата на Заедницата на Југословенските ж е л е -
зници го уплатуваат во процент од чистог приход 
на претпријатијата , а пред неговата расподелба на 
лични доходи на работниците и на дел за фондо-
вите на претпријатието. 

Височината на процентот од претходниот став 
ја определува управниот одбор на дирекција одно-
сно на Генералната дирекција на Југословенските 
железници. 

8. Оценувањето на законитоста на решението во 
смисла на членот 79 од Законот за јавните службе-
ници, што се однесуваат на службениците на ди -
рекциите и на Генералната дирекција на Југосло-
венските железници, како и на службениците на 
установите чиј оснивач е дирекција односно Гене-
ралната дирекција на Југословенските железници, 
рђ врши посебна комисија што за таа цел је ф о р -
мира Управниот одбор на Генералната дирекција на 
Југословенските железници. 

9. На канцелариските службеници и на слу -
жбениците од статистичката, геодетската и смет-
ковно-финансиската служба ќе се применуваат со-
одветните сојузни прописи за звањата и платите на 
тие службеници. 

10. Во сб друго за службениците и работници-
те на дирекциите и на Генералната дирекција на 
Југословенските железници в а ж а т одредбите од З а -
конот за работните односи („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 53/57). 

11. Преведувањето на службениците на дирек-
циите и на Генералната дирекција на Југословен-
ските железници на нови звања и плати ќе се из -
врши според звањата во кои се наглле на денот на 
влегувањето во сила па Законот за јавните слу-
жбеници. 

Оценувањето на законитоста на решенијата за 
преведување ќе го изврши комисијата од точката 
8 на оваа одлука. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да в а ж и Одлуката за платите 
на службениците и работниците на работа во ди-
рекциите и во Генералната дирекција на Југосло-
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венските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54). * 

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

Р / п . бр. 205 
21 мај 1968 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 

380. 
Врз основа на членот 97 од Уредбата за органи-

зацијата, пос лу вашето и управувањето со Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИ-
ЦИТЕ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕ-

ФОНИ И НА ПОСЕБНИТЕ ЕДИНИЦИ 
1. Платата на службениците на Генералната ди-

рекција на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони и на посебните единици се состои од основ-
на и од положајне плата. 

2. Основната плата на службениците се опреде-
лува според стручната спрема и годините на слу-
жбата, а врз основа на скалата на платните разреди 
ед членот бб не Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), и тоа: 

1) за службениците од четврта група (нижа 
стручна спрема), вклучувајќи ги тука и приправ-
ниците — од XX до XII платен разред; 

2) за службениците од трета група (средна 
стручна спрема), вклучувајќи ги тука и приправ-
ниците — од XVI до VIII платен разред; 

3) за службениците од втора група (виша 
стручна опрема), вклучувајќи ги тука и приправни-
ците — од XIV до VI платен разред; 

4) за службениците од прва група (висока 
стручна спрема), вклучувајќи ги тука и приправни-
ците — од XII до III платен разред. 

Службениците од четврта група што работат на 
работи на цртачи, вклучувајќи ги и приправниците, 
се распоредуваат од XIX до XII платен разред. 

Што-се смета како нижа, средна, виша односно 
висока стручна опрема и под кои услови се при-
знава, се определува со прописите за стручната 
спрема на службениците и работниците на Заедни-
цата на стопанските претпријатија на Југословен-
ските пошти, телеграфи и телефони. 

3. На управните и канцелариските службеници 
ќе се применуваат прописите за звањата и платите 
на тие службеници. 

4. За унапредување на службениците од точката 
2 на оваа одлука важат следните услови: 

1) за унапредување на службеник од трета 
група во XI платен разред — истите услови како 
за унапредување на пристав во звањето референт 
од трета група; 

2) за унапредување на службеник од втора гру-
па во IX платен разред — истите услови како за 
унапредување на референт од втора група во зва-
њето виши референт од втора група; 

3) за унапредување на службеник од прва 
група во VIII платен разред — истите услови како 
за унапредување на референт од прва во звањето 
виши референт од прва група; 

4) за унапредување на службеник од прва 
група во IV платен разред — истите услови како 

унапредување на виши референт од прва група 
fib звањето советник; 

5) за унапредување на службеник од прва 
група во Не платен разред истите услови како 
за унапредување на советник во звањето виши со-
ветник. 

5. Решенијата за унапредување во више звање 
или виши платен разред и за доделување на пери-
одско покачување ги донесува генералниот дирек-
тор на Југословенските пошти, телеграфи и теле-
фони. 

За унапредување во више звање или виши пла-
тен разред важат соодветните одредби од Законот 
за јавните службеници, со тоа што решенијата за 
унапредување во звањето советник и виши совет-
ник се донесуваат во согласност со Сојузната ко-
мисија за службенички работи. 

6. Положај ната плата ја определува Управниот 
одбор на Заедницата на стопанските претпријатија 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
во границите пропишани во Законот за јавните 
службеници. 

7. Платата на генералниот директор на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони и на него-
виот заменик ја определува Сојузниот извршен 
совет. 

8. Во поглед на платата на работниците запо-
слени во Генералната дирекција на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони, во посебните едини-
ци и во индустриските телеграфско-телефонски 
училишта, ќе се применуваат прописите за платите 
на работниците запослени во државните органи и 
установи. 

9. На службениците и работниците на Генерал-
ната дирекција на Југословенските пошти, телегра-
фи и телефони, на посебните единици на инду-
стриските телеграфско-телефонски училишта мо-
жат да им се даваат награди од Фондот за награду-
вање при Генералната дирекција на Југословенските 
пошти, телеграфи и телефони. 

Фондот за наградување се формира од посеб-
ниот придонес што го уплатуваат претпријатијата 
на Заедницата на стопанските претпријатија на Ју -
гословенските пошти, телеграфи и телефони. Тој 
придонес претпријатијата го уплатуваат од чистиот 
приход пред неговата расподелба на лични доходи 
на работниците и на фондови на претприј ати јата, 
во височина на проценет што го определува Управ-
ниот одбор на Заедницата на стопанските претпри-
јатија на Југословенските пошти, телеграфи и те-
лефони. 

10. Систематизацијата на работните места во Ге-
нералната дирекција на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони, во посебните единици и во 
индустриските телеграфско-телефонски училишта 
ја врши Управниот одбор на Заедницата на стопан-
ските претпријатија на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони. 

И. Оценувањето на законитоста на решенијата 
во смисла на членот 79 од Законот за јавните слу-
жбеници, што се однесуваат на службениците на 
Генералната дирекција на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони и на посебните единици, го 
врши посебна комисија што за таа цел ја формира 
Управниот одбор на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони. 

12. Во сб друго за службениците и работниците 
на Генералната дирекција на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, како и на посебните 
единици и на индустриските телеграфско-телефои-
ски училишта, важат одредбите од Законот на ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57). 

13. Преведувањето на службениците на нови 
звања и плати ќе се изврши според звањата што 
ги имале односно според стручната спрема во која 
се затекнале на 31 декември 1957 година, согласно 
со одредбите од IV дел на Законот на јавните слу-
жбеници и Упатството за спроведување на тој дел 
од законот. 
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Оценувањето на законитоста на решенијата за 
преведување ќе го изврши комисијата од точката Ц 
на оваа одлука. 

14. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престанува да важи Одлуката за платите на 
службениците и работниците на работа во Гене-
ралната дирекција на Југословенските пошти, те-
леграфи и телефони и во одделните единици 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/54). 

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

Р. п. бр. 206 
21 мај 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић е. p. 

381. 
Врз основа на членот 7 став б од Уредбата за 

користењето на општествените средства за патни-
чки автомобили („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
14/58), сојузниот Државен' секретаријат за работите 
на финансиите, во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ЗА ПРЕВОЗ 
СО ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ЗА СЛУЖБЕНИ 

ПОТРЕБИ 
1. За пресметување и наплата на превезите из-

вршени со патнички автомобили во смисла на чле-
нот 2 точ. 1, 2 и 3 од Уредбата за користењето на 
општествените средства за патнички автомобили 
(во натамошниот текст: уредбата), се определуваат 
следните цени: 

1) за гориво и мазиво за 1 км возење со пат-
нички автомобили од помала и средна категорија 
(од 1.100 до 2.500 см8) — 13 динари; 

2) за гориво и мазиво за 1 км возење со пат-
нички автомобили од виша категорија (од 2.500 до 
5.000 см3) — 17 динари; 

3) за вкупните трошоци за 1 км возење со пат-
нички автомобили (полна цена — 50 динари). 

2. Цените определени во претходната точка 
важат за сите сервисни установи и посебни сервис-
ни организациони единици кои во смисла на уред-
бата се формираат заради вршење службени во-
зења. 

Полната цена се пресметува и се наплатува 
како за возењата во место така и за меѓуградските 
возења. 

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

Бр. 11272 
24 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

382. 
Врз основа на членот 16 од Уредбата за кратко-

рочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56) 
и членот 2 оддел I под а) точка 48 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕ-
ДИТИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ, АВТОНОМ-
НИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИИТЕ Џ ОПШТИНИТЕ 
ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ОД 1955 ГО-

ДИНА 
1. Во Одлуката за давање кредити на народните 

републики, автономните единици, околиите и оп* 

штините за намирување на обврските од 1955 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/55) точката 
VI се менува и гласи: 

„VI. Срокот за враќање на кредит според оваа 
одлука е 7 години. 

Остатокот од кредитот, по одбивање на првиот 
оброк што стасал за плаќање на 31 декември 1957 
година, се отплатува во еднакви годишни оброци 
што стасуваат на 20 декември секоја година." 

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

Бр. 05-10755/1 
17 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар за 

работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

383. 
Врз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за 

прометот на жито и на преработки од жито на го-
лемо („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 

ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТА И НА 
ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО 

1. Во Наредбата за продажните цени на житата 
и на производите од жито („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/57 и 8/58), во точката 1 став 1 во вто-
рата реченица по зборовите: „(паритет Нови Сад)" 
наместо точка се става запирка и се додаваат збо-
ровите: „но тоа наголемување не може да биде по-
големо од 5 динари по 1 кг.". 

2. Во точката 1 ставот 2 се менува и гласи: 
„Износот на возарината од железничката ста-

ница Нови Сад до истоварната станица на купува-
чот (паритет Нови Сад) се намалува за превозот на 
увезената пченица и 'рж, и тоа до истоварната ста-
ница Грачац за 0,30 динара по 1 кг, а до истовар-
ната станица Олово за 1 динар по 1 кг." 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
што ќе се применува на сите количини што ќе 
се испорачат од увоз почнувајќи од 1 мај 1958 год. 

Бр. 3122/1 
16 мај 1958 година 

Белград 
Државен 

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

384Д 
Врз основа на точ. 8 и 10 од Одлуката за давање 

додатоци за подобрување на условите за користење 
на годишниот и другите одмори („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет, 
СОЈУЗНИОТ Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ ДО-
ТАЦИИ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА 

КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ И ДРУГИТЕ 
ОДМОРИ 

1. Средствата доделени на корисниците во сглм-
^ла на точката 3 од Одлуката за давање дотации за 
подобрување на условите за користење на годи-
шниот и другите одмори (во натамошниот текст: 
Одлуката) сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите ќе им ги стави на распола-
гање на републичките државни секретариј ати за 
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работите на финансиите на посебна партија во рам-
ките на сметката бр. 6643 ка ј Народната банка. 

2. Врз основа на одобрената програма и и*зв£ше-
ната расподелба н>а средствата од страна на репу-
блички извршен совет во смисла на точката б од 
Одлуката, републичките државни секретариј ати за 
работите на финансиите ќе им ги дозначат сред-
ствата на сојузна и републичка дотација на кори-
сниците на посебна партија во рамките на сметката 
бр. 6643 кај Народната банка, на која партија и 
народните одбори ќе уплатат соодветен дел дота-
ција во смисла на точката 4 на Одлуката. 

3. Народната банка ќе одобрува користење на 
средставата од точката 3 на Одлуката сразмерно со 
височината на средствата кои во смисла на точката 
4 од Одлуката на корисниците им се ставени на ра-
сполагање од страна на народни републики, авто-
номни единици и народни одбори. 

Банката може да одобрува користење на доделе-
ните средства под условите од претходниот став са-
мо за намената што е предвидена со одобрената про-
грама. 

4. Корисникот е должен пред користењето на 
овие средства да и достави на банката кај која се 
наоѓаат доделените средства: 

1) заверен препис од решението на републич-
киот извршен совет за височината на доделените 
средства; 

2) одобрена програма за употреба на овие сред-
ства во смисла на точ. 2 и 6 од Одлуката. 

Кон барањето за користење на доделените сред-
ства корисникот задолжително ја прилага на увид 
фактурата од кода се гледа дека е опремата односно 
материјалот преземен од страна на корисникот или 
ситуацијата на извршените работи. 

5. За основните средства прибавени од доделе-
ните средства корисникот е должен да води еви-
денција со следните податоци: 

1) датум и број на фактурата; 
2) назив на испорачителот на опремата (матери-

јалот) односно на изведувачот на работите; 
3) назив и опис на основните средства; 
4) број на основното средство за секој вид; 
5) поединечна набавна вредност (цена) на основ-

ното средство; 
6) вкупна вредност на основните средства. 
Исто така, корисниците се должни на ист начин 

да формираат евиденција за извршените набавки 
на основни средства од претходните години ако се 
набавени од средствата добиени по пат на дотација. 

6. На прибавените основни средства ќе се врши 
пресметување на амортизацијата. За одморалиштата 
пресметувањето на амортизацијата за замена на 
приведените основни средства од средствата доде-
лени врз основа на Одлуката ќе се врши според по-
себни прописи, додека кај другите корисници, 
пресметката на амортизацијата ја утврдува општин-
скиот народен одбор на предлог од корисникот, во-
дејќи сметка за вредноста на основните средства и 
за нивниот век на траењето. Уплатата на опреде-
лена амортизација се врши по истекот на триме-
сечје. 

На ист начин ќе се врши пресметување на 
амортизацијата за замена на основните средства 
прибавени од средствата на дотација во поране-
шните години. 

7. Филијалите на Народната банка се должни 
на своите републички централи кон крајот на се-
кое тримесечје да им достават извештај за кори-
стените средства од страна на корисниците, и тоа 
најдоцна до 10-ти во месецот по истекот на триме-
сеч ј ето. 

Народната банка — централа на народната ре-
публика најдоцна до 20-ти во месецот по истекот на 
тримесечје™ ќе достави извештај за користените 
средства од страна на корисниците до републич-
киот орган на управата за работите на стоковниот 
промет. 

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

Бр. 04-11176/1 
23 мај 1968 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за 
работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

385. 
Врз основа на точката 2 од Одлуката за упла* 

тување на придонесот од прометот на пченка, јач-
мен и овес од редот на 1957 година за давање 
премии за извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, со согласност од сојузниот. 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ОД ПРОМЕТОТ НА ПЧЕНКА, 
ЈАЧМЕН И ОВЕС ОД РОДОТ НА 1957 ГОДИНА 

ЗА ДАВАЊЕ ПРЕМИИ ЗА ИЗВОЗ 
1. Стопанските организации кои, во смисла на 

точката 1 од Одлуката за уплатување на придо-
несот од прометот на пченка, јачмен и овес од ро-
дот на 1957 година за давање премини за извоз 
(во натамошниот текст: одлуката), се должни да 
уплатат придонес за давање премии за извоз, го 
уплатуваат овој придонес ка ј Народната банка во 
корист на посебната сметка бр. 339544 — Премија 
за извоз на пченка, јачмен и овес, во срок од 8 
дена по извршената продажба. 

2. Стопанските организации од претходната 
точка го уплатуваат придонесот и кога пченката* 
јачменот и овесот од родот на 1957 година го про-
даваат посредно преку деловните сојузи во смисла 
на чл. 75 и 75а од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 
и 16/58). 

3. Придонесот од точката 1 на одлуката се пре-
сметува на сите количини пченка, јачмен и овес 
од родот на 1957 година продадени од денот на 
влегувањето во сила на одлуката. 

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

Бр. 07-9677/1 
5 мај 1958 година 

Белград 
Го заменува Државниот секретар 

за работите на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

386. 
Врз основа на членот 7 став 5 од Уредбата за 

користењето на општествените средства за патнине 
ки автомобили („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58)* 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-» 
шта управа, во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на 'финансиите и со Се* 
крстаријатот на Сојузниот извршен совет за со-< 
обраќај и врски, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЕРВИСНИТЕ УСТАНОВИ И ЗА УПОТРЕБАТА 
НА ПАТНИЧКИ АВТОМОБИЛИ ВО ПОСЕБНИТЕ 

СЕРВИСНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ 
Член 1 

Автомобили за службени дејствија во место 
Односно за службени патувања и за возења на 
Определени функционери без посебен налог, се ко-
ристат преку сервисни установи и посебни сервисни 
Организациона единици. 
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Член 2 
Сервисните установи како установи со само-

стојно финансирање се основуваат според Основ-
ната уредба за установите со самостојно ф и н а н с и и 
рање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), во слу-* 
чаите кога постои потреба да се користи преку нив 
поголем број патнички автомобили. 

Член 3 
Сервисни установи можат да се основуваат за 

одделни органи, установи и организации или како 
заеднички за повеќе од нив со оглед на поголемата 
можност за рационално користење на патничките 
автомобили. Ако со тоа се постигнува порационално 
користење на автомобилите, сите органи, установи 
и организации во едно место можат да основат една 
заедничка сервисна установа. 

Кој може да ги користи услугите на сервисна 
установа и како се покрива разликата на расходите 
над приходите определува основувачот. 

Член 4 
Сервисните установи, освен оние што ги о к о -

вуваат државни органи, можат да се основуваат 
Само со претходно прибавена согласност од органот 
на околискиот народен одбор надлежен за работите 
на општата управа. 

Член 5 
Со цел за одржување и поправки на автомоби-

лите што ќ се дадени на управување, како и за 
вршење на услугите што е должна да ги врши, сер-
висната установа мора да има потребни простории 
за гаражи и работилници, како и соодветна опрема. 

Член в 
По укажана потреба а со цел за што поуспешно 

извршување на своите задачи, сервисната установа 
може да има потребен број деловни единици што 
треба да бидат територијално така распоредени во 
однос на организациите на кои таа им врши услуги, 
за да може службата на превозот најуспешно и 
најрационално да се врши. 

Член 7 
Сервисната установа мора да има свои правила. 
Правилата на сервисната устанбва, покрај 

одредбите предвидени со членот 19 од Уредбата за 
установите со самостојно финансирање, содржат 
особено: 

1) кои органи, установи и организации ги кори-
стат услугите на сервисот; 

2) колку има деловни единици, нивниот тери-
торијален распоред со назначување на организаци-
ите на кои, по правило, првенствено им врши 
услуги; 

3) организацијата на работата на деловните еди-
ници и на работилниците; 

4) начин на евидентирање на пресметувањето 
и наплатата на извршените услуги; 

5) видови и типови на автомобилите со оглед 
на видот'на превозот (превоз за службени дејствија 
во место, за службени патувања и за возења што 
се вршат без посебен налог). 

Член 8 
Органите, установите и организациите на кои 

поради посебниот карактер на нивната служба ќе 
им бидат оставени автомобилите исклучиво за нив-
ните потреби во определен број, формираат посебни 
сервисни организациони единици преку кои ќе се 
користи патнички автомобил за службени дејствија 
односно за службени патувања и за возења на 
определени функционери без посебен налог. 

Член 9 
Посебните сервисни организациони единици ра-

ботат како редовни организациони единици на орга-* 
ните, установите и организациите, што ги форми-* 
раат. 

Член 10 
Органите, установите и организациите што фор-

мираат посебни сервисни организациони единици, 
задолжително донесуваат правилник за користењето 
на автомобили што им се оставени на употреба за 
службени дејствија односно за службени патувања 
и за возења на определени функционери без посе-
бен налог. 

Член 11 
Правилникот за користењето на автомобили 

преку посебна сервисна организациона единица се 
донесува во согласност со секретаријатот на репу-
бличкиот извршен совет надлежен за работите на 
општата управа, а за посебните сервисни органи-
зациони единици на сојузните органи и установи 
— во согласност со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа. 

Правилникот од претходниот став содржи осо-
бено: 

1) кој има право да користи автомобил, кој ав-
томобил и под кои услови; 

2) за какви службени дејствија може да се ко-
ристи автомобил во место; 

3) за какви службени патувања и до која од-
далеченост, како и за кои места, може да се кори-
сти автомобил; 

4) кои службени лица се овластени да се гри-
жат за правилната примена на правилникот и да 
издаваат налози за возење за вршење на службени 
дејствија во место. 

Член 12 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 05-7161/2 

24 мај 1958 година 
Белград 

Секретар 
на Сојузниот извршен совст 

за општа управа, 
Војо Биљановиќ, е. р. 

387, 
Врз основа на членот 84 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56) и 
членот 14 од Уредбата за користењето на општестве-
ните средства за патнички автомобили („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 14/58), Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И СРОКОТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ 
НА УРЕДБАТА ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕ-
СТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ПАТНИЧКИ АВТОМО-

БИЛИ 
I 

Кон членот 2 
1. Патничките автомобили набавени со средства 

на државни органи, установи и организации (во на-
тамошниот текст: организации), освен стопанските 
организации, што се определени за вршење на слу-
жбени дејствија во место и на службени патувања 
и за возења на определени функционери во смисла 
на членот 2 точ. 1 и 2 од Уредбата за користењето на 
општествените средства за патнички автомобили 
(во натамошниот текст: уредбата), се користат пре-
ку сервисните установи. 

2. За вршење на службени дејствија во м е о о 
односно за службени патувања патнички автомоби-
ли можат да се користат само ако такви дејствија 
односно патувања не можат да се извршат со ре-
ровни средства на јавниот сообраќај или го бараат 
тоа особениот интерес на службата и итноста и 
природата на работите. 
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Користењето на автомобили за извршување на 
службени дејствија во место може да се врши само 
врз основа на посебен налог за возење, а службени 
патувања врз основа на решението за службено па-
тување во кое е тоа посебно означено. Налог за ко* 
ристење на автомобил за вршење на службени деј-
ствија во место односно решение за службени па-
тувања донесува надлежниот наредбодавец или по-
мош имот наредбодавец. 

Трошоците за користење на автомобил од сер-
висни установи за вршење службени дејствија во 
место односно за службени патувања се пресмету-
ваат за нето возења пресметани според полната 
цена што во смисла на членот 7 став 6 од уредбата 
ја определува сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансите. Како нето возење се под-
разбира она возење во кое се превезува корисни-
кот. Овие трошоци ги поднесува организацијата што 
го издава налогот за возење односно решението за 
службено патување. 

3. Функционерите што во смисла на членот 5 од 
уредбата се определени да можат да користат пат-
нички автомобили од сервисни установи за возење 
без посебен налог (член 2 точка 2 од уредбата) ги 
плаќаат само нето возењата. Трошоците на возе-
њата во кои не се превезува корисникот ги под-
несува сервисната установа. 

За нето возења до определен број километри, за 
кои на корисникот му се исплатува постојан месечен 
надоместок за покритие на трошоците на горивото и 
мазното, корисникот ја плаќа цената определена 
врз основа на членот 7 став 6 од уредбата за пат-
нички автомобили од помала и средна категорија. За 
возења преку определен број километри корисни-
кот плаќа полна цена. 

Височината на постојаниот месечен надоместок 
што им се дава на лицата за возења во смисла на 
членот 2 точка 2 од уредбата се определува со по-
себно решение на органот определен во смисла на 
членот 5 од уредбата за секој корисник поединечно 
и се исплатува секој месец наназад. Височината на 
овој надоместок се утврдува со оглед на определе-
ниот број километри за кој се дава надоместок и 
утврдената цена за возења со автомобил од помала 
и средна категорија, сметајќи ги само нето возењата. 
Височината на овој надоместок се утврдува во една-
ков износ за сите функционери на ист положај. Овој 
износ може да им се зголеми на одделни лица со 
оглед на посебните потреби во врска со вршењето 
на службата. 

4. Функционерите определени во смисла на чле-
нот 5 од уредбата можат да користат патнички ав-
томобили и преку посебна сервисна организациона 
единица на онаа организација во која вршат работи 
на својата функција, на начинот и под условите што 
се препишани во претходната точка. 

5. По исклучок, одделни организации можат да 
имаат патнички автомобили за вршење службени 
дејствија во место и на службени патувања само 
ако имаат организациони единици оддалечени од се-
да лиштето на организацијата или ако посебниот ка-
рактер на работењето го бара тоа и само за оние ра-
боти што не можат да се извршат со редовни сред-
ства на јавниот сообраќај. 

Кои организации можат да имаат автомобили за 
службени дејствија во место и за службени пату-
вања, и во кој број, определува надлежниот орган 
за општа управа со согласност од надлежниот орган 
за работите на финансите, и тоа: за сојузните орга-
низации — Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, за републичките организа-
ции — секретаријатите на републичките извршни 
совети за општа управа, за организациите на око-
лиите и општините — советите на околиските на-
родни одбори за општа управа. За организациите 
на автономните единици надлежни органи се се-
кретаријатите на автономните единици за општа 
управа. 

Определените организации на кои ќе им бидат 
оставени патнички автомобили за врешење на слу-
жбени дејствија во место и за службени патувања 
задолжително ќе донесат правилник за користење-
то на овие автомобили со согласност од органите 
наведени во претходниот став. 

Правилникот за користење на автомобили од 
претходниот став содржи особено: 

1) кој може да користи автомобили, какви 
автомобили и под кои услови; 

2) за какви службени дејствија во место можат 
да се користат автомобили: 

3) за какви службени патувања и до која од-
далеченост можат да се користат автомобили; 

4) начинот на евидентирање и пресметување на 
извршените возења. 

Ако функционерите од членот 5 на уредбата ко-
ристат патнички автомобили за возење преку по-
себна сервисна организациона единица на онаа ор-
ганизација во која вршат работи на својата функци 
ја, правилникот за користење на патнички автомо-
били треба да го содржи и начинот за користење на 
патнички автомобили од страна на оние лица, како 
и начинот за пресметување и наплата на трошоците 
за извршените возења според точката 3 кон чле-
нот 2 на оваа упатство. 

6. Патничките автомобили дадени на користе-
ње на определени функционери и автомобилите 
определени за потребите на државната репрезента-
ција (член 2 тон. 3 и 4 на уредбата) се користат пре-
ку посебна сервисна организациона единица на онаа 
организација во која овие функционери вршат ра-
боти на својата функција. 

Кон членот 3 
7. Функционерите од точ. 2 и 3 на членот 2 на 

уредбата што имаат или ќе купат автомобил како 
лична сопственост и го користат и за службени во-
зења, имаат право на надоместок под истите услови 
како и оние функционери на кои при купувањето 
на автомобил им се дава регрес. Правата и обврски-
те на овие функционери ге определуваат со договор. 

Кон членот 6 
8. Патнички автомобили набавени со средства 

на стопански организации можат да се користат за 
вршење на службени дејствија во место и за слу-
жбени патувања, како и за возење на определени 
највисоки функционери на големите стопански ор-
ганизации што ќе ги определат републичките извр-
шни совети. 

9. Стопанските организации можат да ги ко-
ристат автомобилите од претходната точка само за 
оние службени дејствија во место и за службени 
патувања што не можат да се извршат со редовни 
средства на јавниот сообраќај или ако особениот 
интерес на службата и итноста и природата на ра-
ботите го бараат тоа. 

Патнички автомобили за возења без посебен на-
лог во смисла на членот 2 точка 2 од уредбата, мо-
жат да користат само оние функционери на сто-
панските организации што ќе ги определат репу-
бличките извршни совети. 

За користењето на автомобили од претходните 
ставови стопанските организации се должни да до-
несат правилник кој содржи особено: 

1) кои лица можат да користат автомобили за 
вршење на службени дејствија во место и за слу-
жбени патувања; 

2) кои лица можат да користат автомобили без 
посебен налог по одлука од републичкиот извршен 
совет; 

3) за какви службени дејствија во место можат 
да се користат автомобили; 

4) за какви службени патувања и до која одда-
леченост можат да се користат автомобили; 

5) лица овластени да издаваат налози за ^ко-
ристење на автомобили за врешење на службени 
Дејствија во место и за службени патувања; 
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6) начин на евидентирање и пресметување на 
извршените возења. 

Правилникот за користење на птатничките 
автомобили во смисла на претходните одредби го 
донесува работничикот совет на стопанската орга-
низација. 

10. Патнички автомобили за вршење на слу-
жбени дејствија во место и за службени патувања, 
како и за возење на определени функционери на 
стопански организации, можат да се користат и пре-
ку сервисните установи што ги оковуваат други 
организации. Условите за користење на патнички 
автомобили за овие возења се утврдуваат со пособен 
договор меѓу стопанската организација и сервисната 
установа. Договорот за користење на патнички авто-
мобили преку сервпената установа содржи особено: 

1) кој може да користи автомобили за возење 
без посебен налог во смисла на членот 2 точка 2 од 
уредбата; 

2) кој е овластен во стопанска организација да 
издава налози за користење на автомобили за вр-
шење на службени дејствија во место и за слу-
жбени патувања; 

3) износот што стопанската организација и го 
дава на сервисната установа за поверите на соодвет-
ниот дел на вишокот на расходите над приходите; 

4) определени цени на услугите и општи услови 
за користење на автомобили. 

Надоместоците за возење на сервисните уста-
нови стопанските организации ги пресметуваат на 
ист начин како и другите организации што се ко-
ристат со услуги на сервисните установи. 

Работничкиот совет на стопанската организа-
ција ги определува лицата спрема работните места 
што можат да користат патнички автомобили во 
смисла на членот 2 точка 1 од уредбата, како и под 
кои услови можат да ги користат. 

Кон членот 9 
11. На функционерите на стопански органи-

зации што ќе ги определат републичките извршни 
совети во смисла на членот б став 2 од уредбата да 
можат да користат патнички автомобили без посе-
бен налог, работничкиот совет на стопанската орга-
низација им ја определува височината на постоја-
ниот месечен надоместок онака како што им се 
определува овој надоместок на функционерите од 
други организации (точка 3 став 3 од ова упатство). 

Кон членот 11 
12. Општествените организации што добиваат 

дотации од буџетот ги користат патничките авто-
мобили согласно со одредбите од ова упатство. 

Општествените организации можат да користат 
патнички автомобили од сервисни установи само врз 
основа на посебен договор. Договорот ги содржи 
истите одредби како и договорот што го склучува 
сервисна установа со стопанска организација (точка 
10 од ова упатство). 

II 
13. Во срок од 30 дена од денот на влегувањето 

во сила на ова упатство ќе се изврши попис на сите 
патнички автомобили и на опремата ка ј сите орга-
низации, освен стопанските организации. 

Во истиот срок ќе се изврши проценка на оние 
автомобили што ќе се определат за потребите на 
сервисните установи и за предавање на Дирекцијата 
за суровини односно на определени органи. 

14. Пописот и проценката на патничките авто-
мобили се врши комисиски. Во составот на коми-
сиите што вршат попис и проценка влегуваат струч-
ни технички лица, претставници на надлежните 
органи за работите на финансиите и за општа упра-
ва, како и претставници на организациите ка ј кои 
е . вршат пописот и проценката. 

Членовите на комисијата ќе ги именуваат 
надлежните органи за општа управа, и тоа: за соју-
зните организации — Секретаријатот на Сојузниот 
извршен сооет за општа управа, за републичките 
Организации г— секретари^ атите на републичките 

извршни совети за општа управа, а за организа-
циите на околиите и општините — советите на око-
лиските народни одбори за општа управа, а каде 
»ема околии — советот на општинскиот народен 
одбор за општа управа. За организациите на авто-
номните единици членовите на комисиите ги имену-
ваат секретаријатите за општа управа на авто-
номните единици. 

15. За пописот и проценката се составува запи-
сник според образецот што ќе го пропише посебно 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа. 

Записникот за пописот и проценката се со-
ставува во три примероци, од кои еден примерок 
задржува организацијата кај која е вршен пописот 
и проценката, вториот примерок ft се предава на 
организацијата што е определена да го преземе 
автомобилот односно опремата, а третиот примерок 
му се доставува на органот што ја формирал коми-
сијата за вршење на попис и проценка. 

Секретаријатите на околиските народни одбори 
за општа управа ќе им достават на републичките 
секретаријати за општа управа список на сите авто-
мобили и на опремата со потребни податоци, а за 
автомобилите и опремата што се проценети — и по-
датоци за проценката, како и нивната инвектарска 
вредност. 

III 
16. По извршниот попис и проценка патничките 

автомобили и опремата остануваат привремено на 
чување и одржување ка ј организациите ка ј кои 
се наоѓаат, со тоа со денот на почетокот на приме-
ната на уредбата да можат да се користат са. го за 
потребите и на начинот како што е тоа пропишано. 

17. На лицата што користат патнички автомо-
били за возења без посебен налог (член 2 точка 2 
на уредбата) преку посебна сервисна организациона 
единица на онаа организација во која вршат работи 
на својата функција, исплатата на постојаниот ме-
сечен надоместок и пресметувањето и наплатата на 
трошоците за извршените возења ги вршат органи-
зациите секој месец наназад за изминатиот месец. 
Неискористениот дел на постојаниот паушален ме-
сечен надоместок по пресметувањето му се испла-
тува на корисникот. 

18. Патничките автомобили што организациите 
од членот 2 став 1 на уредбата ќе ги добијат од 
странство бесплатно како подарок или по кој и да 
е друг основ, ќе се користат според одредбите од ова 
упатство ако со меѓународни спогодби за одделни 
случаи не е предвидено поинаку. 

19. Ова упатство влегува во сила со дет гог на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јуни 1958 година. 

Бр. 05-7161/1 
24 мај 1958 година 

Белград 

388. 
Врз основа на членот 26 став 4 од Законот за 

работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
и членот 12 оддел I гиод а) точка 2 алинеја 1 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), а по прибаее-
ното мислење од Централниот совет на Сојузот на 
синдикатите на Југославија, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трудот пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОДОЛГ ПЛАТЕН ГО« 

ДИШЕН ОДМОР 
1. Годишниот одмор на кој работникот има право 

според одредбите од членот 26 став 3 на Законов 

Секретар 
на Сојузниот извршен со-: 

вет за општа управа, 
Војо Видановиќ, е. р 
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за работните односи, може да се определи во по-н 
ДОЛЈРО траење според одредбите од ова упатство. 

/ 2. Годишен одмор во подолго траење може да 
им се определи на работници што работат под по-
себни услови, како што е работата: 

1) на работните места (работите) на кои времето 
на зашијувањето се смета со зголемено траење спо^ 
рбд прописите за пензиското осигурување; 

2) на работните места (работите) на кои во сми-
сла на членот 73 од Законот за работните односи t 
забранета работа на жените и младината; 

3) на работните места (работите) на кои е про-
пишано скратено редовно работао време; 

4) на работните места на кои доаѓа до професио-
нални оболување ца работниците како и на други 
работни места (работи) на кои работниците трајно 
и во поголема мера се изложени на работни услови 
штетни по здравјето; 

5) на посложени и неодговорни должности и ра-
боти од поголем обем за чие вршење е потребен по-
голем интелектуален или физички напор и поголемо 
ангажирање во текот и вон редовното работно 
време. 

Ке се смета дека работат под посебни работни 
услови инвалидите во работен однос, мајките со 
деца до осум месеци, како и мајките со две или по-
веќе деца до 7 години возраст. 

\ 3. На работниците од точката 2 на ова упат-
ство организацијата може да им определи најмногу 

I до 6 работни дена подолг годишен одмор од одмо-
I рот кој им припаѓа во смисла на членот 26 став 3 
! од Законот за работните односи. 
^ 4. На мои работни места и за колку работни де-
ј нови се зголемува годишниот одмор според мери-

лата од ова упатство, се определува со правила или 
правилник на организацијата, со одлука на старе-

, шината на органот или на установата или со колек-
тивен договор. 
^ При донесувањето на одлука за определување 
на должината на зголемениот годишен одмор што 
на работникот му припаѓа според одредбите на ова 
упатство, се земаат предвид степенот на интензи-
тетот на посебните работни услови, колку работни-
кот под тие услови работел, колку вложил напор 
во работата, постигнатите резултати од работата 
и слично. 

5. Старешината на органот или на установата 
го определува подолгиот годишен одмор по прет-
ходно прибавено мислење од синдикалната органи-
зација. 

6. Поимите „работник" и „организација" во ова 
упатство се определени со одредбите од членот 16 
од Законот за работните односи, 

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

Бр. 573 
23 мај 1958 година 

Белград 
Секретар 

на Сојузниот извршен совет 
за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

389. 
Врз основа на членот 3 точка 3 и членот 21 од 

Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот завод за статистика („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57), Сојузниот завод за статистика издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВОВЕДУВАЊЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ИСПИТИТЕ 
ЗА КВАЛИФИКУВАНИ И ВИСОКОКВАЛИФИ-

КУВАНИ РАБОТНИЦИ 
1. Со цел за присобираше податоци за здобива-

њето од стручна спрема на работниците по пат на 
Практична работа во претпријатијата, се воведува 

Среда, Ш маг) Шђ 

статистичко известување № Испитите за квалифи-
кувани и вис^Шквалификувани работници, кои ср 
стручната срема се здобиле според прописите од 
Општото напатствие за здобивање стручната спрема 
на работниците со практична работа во претпри-
јатието („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/52). 

2. Со подготвителните дејствија, организацијата 
И спроведувањето на ова известување раководи 
Сојузниот завод за статистика. 

Упатствата и обрасците за спроведување на ова 
известување, кое се спроведува преку републичките 
и околиските заводи за статистика, ги пропишува 
Сојузниот завод за статистика. 

3. Испитните комисии односно органите евла-* 
стени за издавање свидетелства и дипломи за при-
знаената стручна спрема се должни, врз основа на 
упатствата од Сојузниот завод за статистика, да 
ги пополнат пропишаните обрасци непосредно по 
завршениот испит за сите работници што го поло-
жиле испитот за квалификуван и висококвалифи* 
куван работник. Испитните комисии односно орга-
ните ќе му ги доставуваат исполнетите обрасци 
на надлежниот завод за статистика во сроковите 
што ќе ги пропише Сојузниот завод за статистика^ 

Испитната комисија односно органот од прет-
ходниот став ќе достави извештај и за периодот од 
1 јануари 1958 година до влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

4. Испитните комисии односно органите овла-
стени за издавање документи за признавање на 
стручната спрема се должни во смисла на членот. 
21 од Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот звод за статистика точно да ги пополнат 
пропишаните обрасци и благовремено да му ги 
достават на републичкиот односно околискиот за-
вод за статистика. 

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

Бр. 08-4458/1 
14 мај 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика* 
Анте Новак, е. р. 

390. 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за прометот 

на жито и на преработки од жито на големо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), Дирекцијата за ис-
храна, во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ НА 

МЕЛЕЊЕ ПЧЕНИЦА И 'РЖ 
1. Во Наредбата за начинот на мелење на пче-

ница и 'рж („Службен лист на ФНРЈ", бр 46/56) 
точката 3 се менува и гласи: 

„Во промет можат да се пуштаат само типовите 
на пченично и 'ржано брашно предвидени со југо-
словенските стандарди. 

По исклучок од одредбата на претходниот став 
забрането е да се пуштаат во промет пченичното 
брашно „тип-1200" и 'ржаното брашно „тип-1250". 
Наместо пченичното брашно „тип-1200" се пушта во 
промет пченично™ брашно „тип-1100", кое смее да 
содржи најмногу 1,15% пепел. 

Пченичното брашно „тип-1100" може да содржи 
5°/о 'ржано браншо. 

Количините на пченично брашно „тип-1200" и 
'ржано брашно „тип-1250" затечени како запаси мо-
жат да се пуштаат во промет уште еден месец од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба." 
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2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1692/1 
16 мај 1958 година 

Белград 
Директор 

на Дирекцијата за исхрана, 
Ѓуро Узелац, е. р. 

391. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Сојузната индустриска комора, 
со потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА ИНДУ-
СТРИСКА КОМОРА И НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУ-
ЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И 

РУДАРСТВОТО 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за сите 

службеници на Сојузната индустриска комора и 
стручните здруженија од областа на индустријата 
и рударството (во натамошниот текст: Комората и 
здруженијата). 

Службениците на Комората и здруженијата, во 
смисла на овој правилник, се лица што во админи-
страцијата на овие организации ги вршат како свое 
редовно занимање стручните, сметководствените или 
канцелариските работи. 

Ако со закон или со други прописи не е опре-
делено поинаку, одредбите од овој правилник важат 
и за помошните службеници и техничкиот персонал 
(работници) запослени во администрацијата на Ко-
мората и здруженијата. 

Член 2 
На службениците на Комората и здруженијата 

се применуваат одредбите од првиот дел и другите 
соодветни одредби од Законот за јавните службе-
ници на начинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби за работните односи (Дел прв) 
од Законот за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57) што според членот 15 на тој закон 
се однесуваат на лицата во работен однос, важат 
и за службениците на Комората и здруженијата, 
ако со Законот за јавните службеници не е опре-
делено поинаку. 

II. Систематизација 
Член 3 

Комората и здруженијата имаат систематизација 
на службеничките места. 

Со систематизацијата се утврдуваат постојаните 
службенички места спрема утврдената организација 
и задачите на Комората односно здруженијата. Со 
актот за систематизацијата се определуваат звањата 
и другите услови за стручност потребни за одделни 
работни места. 

Назначувањата и унапредувањата на службе-
ници во Комората и во здруженијата можат да се 
вршат само на местата утврдени со систематиза-
цијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Ко«мората ја утврдува Управниот одбор на Комо-
рата, а во здружението — управниот одбор на 
здружението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

На службениците на Комората и здруженијата 
звањата и платите им се определуваат според од-
редбите од Законот за јавните службеници и од 
другите прописи што важат за службениците на 
органите на државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помош-
ните службеници им се определуваат според Уред-« 
б^та за платите на техничкиот персонал и на по-
мошните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарите на Комората платата им ја опре-

делува, врз основа на членот 88 од Законот за здру-
жувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58), Управниот одбор на Комората. 

Член 6 
На секретарот на здружение му се определува 

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

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

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

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на управниот одбор на здружението. 

Член 7 
Определени службеници на Комората и здру-

женијата имаат положај според одговорноста и по-
себните овластувања. 

Положаите во Комората и здруженијата се 
установуваат со прописите за организацијата на ад-
министрацијата на Комората односно на здружени-
јата и со систематизацијата на службеничките ме-
ста. Со тие прописи се определуваат и условите за 
назначување на положаи. 

Член 8 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Комората и здруженијата што се распоредуваат во 
платни разреди. 

За оделни основни положаи во Комората и здру-
женијата положајните плати се утврдуваат, и тоа: 

до 
динари 
месечно 

1) за положајот на помошник секретар 
на Комората — — — — — — 33.600 

2) за положајот на секретар на здру-
жение — — — — — — — — 27.400 

По исклучок, ил секретарите на здруженијата 
на најважните и најразвиените гранки односно ви-
дови стопански дејности од иста гранка положајната 
плата може во согласност со претседателството на 
Управниот одбор на Комората да се определи до 
33.600 динари месечно. 

Положајната плата на службениците на други 
положаи и работни места во Комората и здружени-
јата се утврдува, и тоа: 

до 
динари 
месечно 

1) за определените раководни места за 
кои со систематизацијата е опреде-
лено како најниско звањето советник 27.400 

2) за раководните места за кои со си-
стематизацијата е определено како 
најниско звањето виши референт — 22.700 

3) за работните места на самостоен ре-
ферент за кои со систематизацијата 
е определено како најниско звањето 
виши референт — — — — — 16.500 

4) за работните места на референт за 
кои со систематизацијата е опреде-
лено како најниско звањето референт 10.200 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр-» 
дено дека за определени работни места од точката 
3 на претходниот став се бараат службеници со ви-
соки стручни квалитети, положај ната плата може, 
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во согласност со претседателството на Управниот 
одбор на Комората, да се определи до 27.400 динари 
месечно. 

Член 9 
Положајната плата на приправник изнесува ме-

сечно, и тоа: динари 
на приправник за звање од четврта група 1.600 
на приправник за звање од трета група до 3.200 
иа приправник за звање од втора група до 5.000 
на приправник за звање од прва група до 6.800 

Член 10 
Положајната плата на службениците што вршат 

дактилографски работи се утврдуваат според зва-
њата што постојат за тие службеници (Правилник 
за звањата на дактилографите и стенографите — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58), со тоа што 
износот на положајната плата на дактилограф од 
1а класа не може да биде поголем од 6.800 динари 
месечно. 

Положајната плата на службениците што вршат 
стенодактилографски работи ќе се определува до 
височината на положајната плата определена за 
службениците што вршат такви работи во органите 
на државната управа. 

Член 11 
Положај ната плата за секој положај и за секое 

работно место во Комората ја определува, до изно-
сите од чл. 8, 9 и 10 на овој правилник, секретарот 
на Комората. 

Положајната плата за секој положај и за секое 
работно место во здружението ја определува, до 
износите од чл. 8, 9 и 10 од овој правилник, управ-
ниот одбор на здружението на предлог од секретарот 
на здружението. 

IV. Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во Комората (освен ме-
стото на секретар на Комората) и во здруженијата 
се пополнуваат врз основа на конкурс. 

Без конкурс може да се пополни и местото на 
секретар на здружение. 

Другите упразнети службенички места во Ко-
мората и во здружение можат да се пополнуваат без 
конкурс само во случаите предвидени во Законот 
за јавните службеници. 

Техничкиот персонал може да се назначи и без 
конкурс. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Комората и во здруженијата го спроведува 
конкурсна комисија според одредбите од чл. 33—41 
на Законот За јавните службеници. 

Конкурсната комисија ја формира на време од 
една година во Комората секретарот на Комората, 
а во здружението секретарот на здружението. 

Член 14 
Секретарите на Комората ги избира и ги разре-

шува врз основа на членот 83 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, собранието на Комората. 

Решението за изборот и за разрешување на 
секретари на Комората го издава претседателот на 
Комората. 

Член 15 
Секретарот на здружение го избира и го разре-

шува врз основа на членот 162 од Законот за здру-
жувањето во стопанството, собранието на здруже-
нието. 

Решението за изборот на секретарот на здру-
жението го издава претседателот на управниот од-
бор на здружението, кога со изборот ќе се согласи 
Управниот одбор на Комората. Претседателот на 
управниот одбор на здружението донесува решение 
за регулирање на другите службенички односи на 
секретарот на здружението. 

Член 16 
Раководните службеници во Комората ги назна-

чува на положај и одлучува за нивното разрешу-

вање од положајот претседателот на Управниот од-
бор на Комората, а во здружението — управниот 
одбор на здружението. Решението за назначување 
и разрешување на овие службеници го издава се-
кретарот на Комората односно секретарот на здру-
жението. 

Решенија за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став донесува секре-
тарот на Комората односно секретарот на здруже-
нието. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи, и тоа: за 
службениците во Комората — секретарот на Комо-
рата, .а за службениците во здружението — секре-
тарот на здружението. 

Член 17 
Секретарот на Комората је дава свечената 

изјава од членот 47 став 1 од Законот за јавните слу-
жбеници пред претседателот на Комората, а секре-
тарот на здружението — пред претседателот на 
управниот одбор на здружението. 

Другите службеници на Коглората одноено на 
здружението ја даваат свечената изјава пред секре-
тарот на Комората односно пред секретарот на здру-
жението. 

Во поглед на стапувањето на должност на слу-
жбениците на Комората и здруженијата важат во 
с£ друго одредбите од чл. 45—47 на Законот за јав-
ните службеници. 

Член 18 
Комората и здруженијата можат да запослат 

хонорарни службеници во случаите предвидени со 
Законот за јавните службеници. 

За запослувањето на хонорарни службеници 
важат соодветните одредби од Законот за јавните 
службеници. 

Договор за запослување склучува со хонорарен 
службеник секретарот на Комората односно секре-
тарот на здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 19 

Комората и здруженијата можат само во исклу-
чителни случаи да запослуваат приправници, и тоа 
за одделни звања. 

Праправниците на Комората и на здружени-
јата можат, во спогодба со соодветните стопански 
организации и установи, да бидат привремено упа-
тени на работа во тие организации и установи. 
Времето поминато на работа во својство на при-
правник во тие организации и установи се признава 
во приправничкиот стаж. 

Во сб друго за приправниците важат соодветни-
те одредби од Законот за јавните службеници и од 
другите соодветни прописи за приправниците во 
органите на државната управа. 

Член 20 
За стручното образование на службениците во 

текот на службата важат соодветните одредби од 
Законот за јавните службеници за стручното обра-
зование на службениците на органите на државната 
управа. 

Комората може, според потреба, да организира 
семинари и курсеви за стручно обучување на своите 
службеници и на службениците на здруженијата, а 
во спогодба со органите на државната управа одно-
сно на другите организации и установи, Комората и 
здруженијата можат свои службеници да упатуваат 
на семинарите и курсевите што тие органи, орга-
низации и установи ги организираат со цел за 
стручно образование на своите службеници. 

VI. Оценување на службениците 
Член 21 

Службениците на Комората и на здруженијата 
се оценуваат според одредбите од чл. 179—184 од 
Законот за јавните службеници. 

Секретарите на Комората и здруженијата, слу-
жбениците распоредени од Нг платен разред нагоре, 
приправниците и хонорарите службеници не се 
оценуваат. 
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Службениците на Комората ги оценува комиси-
јата што ја определува секретарот н а ; Комората. 
Претседател на комисијата е секретарот на Ко-
мората. 

Службениците на здружението ги оценува ко-
мисијата што ја формира управниот одбор на здру-
жението или по негово овластување секретарот на 
здружението. Претседател на комисијата е лицето 
што ќе го определи управниот одбор на здруже-
нието. Секретарот на здружението според својот по-
ложај е член на комисијата. 

VII. Дисциплинска и материјална одговорност 
на службениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност службениците на Комората и на здруженијата 
одговараат дисциплински и материјално според 
одредбите од Законот за јавните службеници за 
дисциплинската и материјалната одговорност на 
јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинските неуредности на службеници-

те на Комората решава секретарот на Комората 
или старешината што ќе го овласти тој. 

За дисциплинските неуредности на службени-
ците на здружението решава секретарот на здру-
жението. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност службеникот има право на жалба до 
дисциплинскиот суд од прв степен при Комората. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Комората и здружението ги изрежуваат 
дисциплинските судови. 

'Дисциплински судови се: 
1) дисциплинскиот суд при Комората, како пр-

востепен; 
2) вишиот дисциплински суд при Комората, како 

второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
Управниот одбор на Комората. Вториот член и не-
говиот заменик го делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 на Зако-
нот за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на секој дисциплински суд, како И 
нивните заменици, пред претседателот на Комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на Комората. 

Член 25 
Казните за дисциплинските неуредности и дис-

циплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно членови 
на дисциплински суд, ги изрекнува вишиот дисци-
плински суд при Комората, а казните за дисци-
плински неуредноети и дисциплински престапи на 
претседателот и на членовите на вишиот дисциплин-
ски суд при Комората — Сојузниот виши дисци-
плински суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 26 

За давање согласност на отказ на службата на 
службениците на Комората односно на здружението 
надлежни се комисиите за откази што се формираат 
ка ј тие организации. 

Претседателот и еден член на комисијата за 
откази кај Комората ги именува и ги разрешува 
Управниот одбор на Комората, а ка ј здруженијата 
— управниот одбор на здруженијата. Вториот член 
го делегира соодветниот орган на синдикатот. 

IX. Други одредби 
Член 27 

Службеник не може да се назначи на местф 
кое е предвидена пониска положај на; ft л а т о с в е н 
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по пресуда на дисциплинскиот суд или ако за изми-
натата година не добил поволна оценка. 

Службеник, може по исклучок, по потреба на 
службата, за определено пократко време, да биде 
назначен на место за кое е предвидена пониска по-
ложајна плата. Во таков случај службеникот ја за-
држува положај ната плата на своето поранешно 
место односно положај. 

Службеникот што ја нема стручната спрема 
предвидена со систематизацијата на местото на кое 
се наоѓа, може да биде назначен на место кое е 
пониско според положајот, независно од условите 
од претходните ставови. Во ваков случај на службе-
никот му се определува положај ната плата според 
местото односно положајот на кој е назначен. 

Член 28 
Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 

одредбите од главите XV до XVII на Законот за 
јавните службеници, кои се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа, се приме-
нуваат на службениците на Комората и здруже-
нијата. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 29 

Сите службеници што на 31 декември 1957 го-
дина се затекнале во служба на Комората и здру-
женијата, со 1 јануари 1958 година ќе се преведат 
во соодветните звања и платни разреди согласно 
со одредбите од чл. 198 и 199 на Законот за јавните 
службеници. 

Член 30 
Управниот одбор на Комората и управните од-

бори на здруженијата ќе ја утврдат систематиза-
цијата на службеничките места во администраци-
јата на Комората односно здруженијата најдоцна 
до 30 јуни 1958 година. 

До утврдувањето на ситематизацијата во сми-
сла на претходниот став, затечената состојба во 
администрацијата на Комората и здруженијата на 
денот на влегувањето во сила на Законот за јав-
ните службеници се смета како привремена систе-
матизација. 

Член 31 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. ОЗ—1142/1 
30 април 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на Сојузната 
индустриска комора, 

Тодор Вујасиновиќ, е. р. 

392. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
Управниот одбор на Сојузната надворешнотрговска 
комора, со потврда од Сојузниот извршен совет, 
пропишува г 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАДВО-

РЕШНОТРГОВСКА КОМОРА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на Сојузната надворешнотрговска комора. 
Службениците на Комората, во смисла на овој 

правилник, се лица што во администрацијата на 
Комората вршат како свое редовно занимање стру-
чни, сметководствени или канцелариски работи. 

Ако со закон или со други прописи не е опре-
делено поинаку, одредбите од овој правилник ва-* 
жат и за помошните службеници и за техничкиот 
персонал (работниците) во работен однос со Ко-
мората* 
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Одредбите од овој правилник се применуваат 
и на службениците од установите што ги осно-
вува Сојузната надворешнотрговска комора, ако со 
закон или со други прописи не е определено пои-
наку. 

Член 2 
Одредбите од првиот дел на Законот за јавните 

службеници и другите негови соодветни одредби 
се применуваат на службениците на Комората на 
начинот пропишан со овој правилник. 

II. Систематизација 
Член 3 

Комората има своја систематизација на слу-
ж б е н и ч е т о места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на Комората. 

Со актот за систематизацијата се утврдуваат 
звањата и другите услови за стручност потребни 
за одделни работни места и положаи. 

За определени службенички места за кои е по-
требна стручна спрема на определени струки (но-
винарска, ветеринарна и др.), од систематизацијата 
можат да се определат соодветни звања од тие 
струки. 

Назначувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизацијата. 

Систематизацијата ја утврдува Управниот од-
бор на Комисијата. 

III. Звања и плати 
Член 4 

Звањата и платите на службениците се опреде-
луваат според прописите што важат за службени-
ците на органите на државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помош-
ните службеници се определуваат според Уредбата 
за платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 5 
Височината на положајната плата се опреде-

лува до износите утврдени со овој правилник! 
Положајната плата на помошникот на секре-

тарот на Комората се утврдува до 33 600 динари 
месечно. 

Положај ната плата на службениците на дру-
гите положаи односно работни места се утврдува, 
и тоа: 

1) за определени раководни места за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт до 22.700 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт 
за кои со систематизацијата е определено како нај-
ниско звањето виши референт до 16.500 динари ме-
сечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт до 10.200. 

Положајната плата за раководно односно ра-
ботно место се определува според степенот на стру-
чноста и според другите услови што со актот за 
систематизацијата се определени за тоа место. 

Член 6 
Положајната плата на приправниците изнесува 

месечно и тоа: на приправникот за звање од четврта 
група 1,600 динари, на приправник за звање од тре-
та група до 3.200 динари, на приправник за звање 
од втора група до 5.000 и на приправник за звање 
од прва група до 6.800 динари. 

Член 7 
Положајната плата на службениците што вр-

шат дактилографски работи се утврдува според зва-
њата што постојат за тие службеници, со тоа што 
Износот на положајната плата на дактилограф од I 

класа не може да биде поголем од 6.800 динари ме-
сечно. 

Положајната плата на службениците што вр-
шат стенодактилографски работи ќе се определува 
до височината на положајната плата определена 
за службениците што такви работи вршат во ор-
ганите на државната управа. 

Член 8 
Управниот одбор на Комората со актот за по-

ложајнпте плати ги утврдува износите на поло-
жајната плата за секој положај односно работно 
место во согласност со износите на положај мите 
плати што во членот од 5 од овој правилник се ут-
врдени за основните положаи односно работни ме-
ста. 

По исклучок, ако со систематизацијата е утвр-
дено за определени работни места од членот 5 то1-ка 
3 на овој правилник да се бираат службеници со 
високи стручни квалитети, положајната плата за 
такви работни места може да се утврди до износите 
ка положај ната плата утврдени во членот 5 точка 
1 и 2 на овој правилник за раководните работни 
места. 

Решението за положајните плати го донесува 
секретарот на Комората. 

Член 9 
Категормсањето на раководните места од чле-

нот 5 став 3 точ. 1 и 2 на овој правилник се врши 
според значењето и сложеноста на работите на Ко-
мората, како и според степенот на ангажирањето 
и извршувањето на одделни задачи што се во не-
посредна врска со работата на Комората односно 
нејзините органи. 

IV. Назначување на службеници 
Член 10 

Покрај општите услови што се пропишани со 
закон, посебните услови за назначување ги опреде-
лува управниот одбор на Комората, ако со прописи 
не се предвидени. 

Посебните услови се објавуваат со општите ус-
лови на конкурсот. 

Член И 
Конкурсната комисија што го спроведува кон-

курсот за пополнување на службеничките места во 
Комората ја формира Управниот одбор на Комо-
рата. 

Ако со прописи не е предвидено поинаку, У-
правниот одбор на Комората определува во кои 
случаи се спроведува конкурс со испит 

Член 12 
Службениците на раководни места ги назна-

чува и ги разрешува Управниот одбор на Комората, 
а другите службеници — секретарот на Комората. 

За службеничките места што не се раководни, 
Управниот одбор на Комората може да определи 
конкурсната комисија да врши избор на кандидати. 

Решенијата за назначување и разрешување ги 
издава секретарот на Комората, кој ги донесува и 
сите други решенија за службеничките односи. 

Решенијата за изборот и за разрешување на 
секретарот на Комората го издава претседателот на 
Управниот одбор на Комората. 

V. Стручно образование иа службениците 
Член 13 

Приправник може еден дел од стажот да по-
мине ка ј определена надворешнотрговска стопанска 
организација или установа. 

К а ј која стопанска организација или установа 
приправникот ќе помине дел од стажот, определува 
секретарот на Комората во спогодба со односната 
стопанска организација или установа. 

VI. Оценување и н а т е п у в а њ е на службениците 
Член 14 

Оценувањето на службениците го врши коле-
гиумот на администрацијата на Комората. 
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Управниот одбор на Комората ќе формира по-
себна комисија за оценување на раководните случ 
»^беници на Комората. Претседател на оваа коми-
сија е секретарот на Комората. 

Член 15 
Службениците напредуваат во службата под 

истите услови како и службениците на органите на 
државната управа. 

VII. Доделување на работа 
Член 16 

Службениците можат да им бидат привремено 
доделени на работа на други установи и организа-
ции само со своја согласност. 

Доделувањето на работа може да трае најмногу 
три месеци во текот на една година. 

УШ. Назначување на пониско место 
Член 17 

Службеник не може да се назначи на место 
за кое е предвидена пониска положајна плата, ос-
вен по пресуда на дисциплински суд или ако за 
изминатата година не добил поволна оценка. 

По исклучок, службеник може по потреба на 
службата на определено пократко време да се на-
значи на местото што повлечува пониска положај-
на плата. Во тој случај тој ја задржува положај-
ната плата на своето поранешно место односно по-
ложај. 

Службеникот што нема стручна спрема пред-
видена со систематизацијата за местото на кое се 
наоѓа, може да биде назначен на место пониско 
според положајот. Во ваков случај на службеникот 
му се определува положај ната плата според местото 
односно положајот на кој е назначен. 

IX. Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 18 
За дисциплинската неуредност на службениците 

решава секретарот на Комората. 
Против решението за казната за ДИСЦИПЛИНСКА 

неуредност жалбата му се изјавува на првостепе-
ниот суд при Комората. 

Член 19 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Комората ги изрекнуваат дисциплински 
судови. 

Дисциплински судови се: дисциплинскиот суд 
при Комората, како првостепен и вишиот дисци-
плински суд при Комората, како второстепен. 

Претседателот и еден член на судот и нивните 
заменици ги именува Управниот одбор на Комо-
рата, а вториот член на судот и неговиот заменик 
го делегира соодветниот орган на синдикатот. 

Претседателот и членовите на судот и нивните 
заменици свечената изјава ја даваат пред секрета-
рот на Комората. 

Член 20 
Казните за дисциплинските неуредности и дис-

циплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплински суд од прв степен, сторени 
вз својство на претседател односно членовите на 
дисциплинскиот суд, ги изрекнува вишиот дисци-
плински суд при Комората, а казните за дисци-
плински неуредности и дисциплински престапи на 
претседателот и на членовите на вишиот дисци-
плински суд — Сојузниот виши дисциплински суд. 

Член 21 
Управниот одбор на Комората може да опре-

дели посебни случаи на одговорност на службени-
ците за штета сторена во врска со вршењето на 
службената должност. 

Комисијата за утврдување на штетата ја фор-
мира секретарот на Комората. 

За ослободување на службениците од плаќање 
на надоместокот на штетата решава Управниот од-: 
бор на Комората. 

X. Отказ на службата 
Член 22 

На службениците може да им се откаже слу-
жбата само во согласност со комисијата за откази 
што се формира при Комората. 

К о м и о ф т з Ј а Формира Управниот одбор на 
Комората од редот на службениците на Комората. 
Во Комисијата еден член делегира соодветниот ор-
ган на синдикатот. » 

XI. 'Други одредби 
Член 23 

Акб со овој правилник не е пропишано пои-
наку, одредбите од главите XV—XVII на Законот 
за јавните службеници се применуваат и на слу-
жбениците на Комората. 

XII. Преодни и завршни одредби 
Член 24 

Управниот одбор на Комората ќе Ја утврди си-
стематизацијата на службеничките места во Ко-
мората најдоцна до 30 јуни 1958 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата затечена во 
Комората на денот на влегувањето во сила на За-
конот за јавните службеници се смета како при-
времена систематизација. 

Член 25 
Службениците што се затекнале во работен од-

нос со Комората на 31 декември 1957 година, се пре-
ведуваат со 1 јануари 1Q58 година во соодветните 
звања и платни разреди според одредбите од чл. 
198 и 199 на Законот за јавните службеници. 

Член 26 
* Додека не се изврши оценување на службени-

ците според одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници на овој правилник, напредувања во по-
високи звања ќе се вршат според досегашните про-
писи, согласно со членот 404 став 2 на Законот за 
јавните службеници. 

Одредбите од членот 404 став 3 на Законот за 
јавните службеници се применуваат и на службе-
ниците на Комората. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 2718/1 
6 мај 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор 
на Сојузната 

надворешнотрговска комора, 
Руди Колак, е. р. 

393. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
Управниот одбор на Сојузната градежна комора, со 
потврда од Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА ГРАДЕ-* 
ЖНА КОМОРА НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА 

ОД ОБЛАСТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на Сојузната градежна комора и на струч-
ните здруженија од областа на градежништвото (во 
натамошниот текст: Комората и здруженијата). 

Службениците на Комората и здруженијата, во 
смисла на овој правилник, се лица што во админи-
страцијата на овие организации вршат како свое 
редовно занимање стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 
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Ако со закон или со други прописи не е опре-
лено поинаку, одредбите од овој правилник важат и 
за помошните службеници и за техничкиот персо-
нал (работниците) запослени во администрацијата 
на Комората и здруженијата. 

Член 2 
На службениците на Комората и здруженијата 

се применуваат одредбите од првиот дел и другите 
соодветни одредби од Законот за јавните службе-
ници, на начинот пропишан со овој правилник. 

II. Систематизација 
Член 3 

Комората и здруженијата имаат систематиза-
ција на службеничките места. 

Со систематизацијата се определуваат работните 
места според утврдената организација и задачите 
на Комората односно здруженијата. Со актот за си-
стематизацијата се определуваат звањата и другите 
услови за стручност потребни за одделни работни 
места. 

Назначувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само за местата утврдени со си-
стематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Комората ја утврдува Управниот одбор на Комора-
та, а во здружение — управниот одбор на здру-
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

На службениците на Комората и здруженијата 
звањата и платите им се определуваат според од-
редбите од Законот за јавните службеници и од 
другите прописи што важат за службениците на 
органите на државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници се определуваат според Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарот на Комората платата му ја опре-

делува Управниот одбор на Комората врз основа на 
членот 88 од Законот за здружувањето во стопан-
ството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/58). 

Член 6 
На секретар на здрз^женије односно на стручна 

секција на Комората основната плата му се опреде-
лува спрема звањето и годините на службата, спо-
ред одредбите од Законот за јавните службеници 
што важат за службениците на органите на држав-
ната управа. 

По исклучок од одредбите од претходниот став, 
Управниот одбор на Комората или на здружение 
може положајот на секретар на определени здру-
женија или стручни секции на Комората да го рас-
пореди до V платен разред. 

На службеник на положајот секретар на здру-
жение или на стручна секција на Комората кој 
според одредбата од претходниот став е распоре-
ден во платен разред, основна плата му припаѓа 
според положајот, независно од звањето, ако е тоа 
за него поповолно. 

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на управниот одбор на здружение, 
односно секретарот на Комората за секретар на 
стручна секција на Комората. 

Член 7 
Определени службеници на Комората и на 

здруженијата имаат положај според одговорноста 
и посебните овластувања. 

Положаите во Комората и во здруженијата се 
установуваат со прописите за организацијата на 
администрацијата на Комората односно здружени-
јата и со систематизацијата на службеничките ме-
ста. Со тие прописи се определуваат и условите 
За назначување на положаи. 

Член 8 
Положајна плата имаат сите службеници на 

Комората и здруженијата што се распоредуваат во 
платни разреди. 4 

За одделни основни положаи во Комората и 
здруженијата се утврдуваат положајните плати, 
и тоа: 

1) за положајот помошник секретар на комо-
рата до 33.600 динари месечно; 

2) за положајот секретар на здружение односно 
на стручна секција на Комората до 27.400 динари 
месечно. 

По исклучок, на секретари на здруженијата или 
на стручните секции на Комората од најважните 
и најразвиените гранки односно видови стопански 
дејности од иста гранка положајната плата може 
да им се определи во согласност со Управниот од-
бор на Комората до 33.600 динари месечно. 

Положајната плата на службениците на дру-
гите положен и работни места во Комората и здру-
женијата се утврдува, и тоа: 

До 
динари 
месечно 

1) за определени раководни места за 
кои со систематизацијата е опреде-
лено како најниско звањето советник 27.400 

2) за раководните места за кои со си-
стематизацијата е определено како 
најниско звањето референт — — 22.700 

3) за работните места на самостоен ре-
ферент за кои со систематизацијата 
е определено како најниско звањето 
виши референт — — — — — 16.500 

4) за работните места на референт за 
кои со систематизацијата е опреде-
лено како најниско звањето рефе-
р е н т — — — _ — 10 200 

По исклучок, ако со систематизацијата е утвр-
дено за определени работни места од точката 3 на 
претходниот став да се бараат службеници со ви-
соки стручни квалитети, положајната плата може, 
Bq согласност со Управниот одбор на Комората, да 
се определи до 27.400 динари месечно. 

Член 9 
Положај ната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: динари 
на приправник за звање од четврта група 1.600 
на приправник за звање од трета група до 3.200 
на приправник за звање од втора група до 5.000 
на приправник за звање од прва група до 6.800 

Член 10 
Положајната плата на службениците што вр-

шат дактилографски работи се утврдува според 
звањата што постојат за тие службеници, со тоа 
што износот на положајната плата на дактило-
граф од 1а класа не може да биде поголем од 
6.800 динари месечно. 

Положајната плата на службениците што вр-« 
шат стенодактилографски работи ќе се определува; 
до височината на положај ната плата определена; 
за службениците што вршат такви работи во ор-* 
ганите на државната управа. 

Член 11 
Положајната плата за секој положај и за се-

кое работно место во Комората ја определува, до' 
износите од чл, 8, 9 и 10 на овој правилник, се-
кретарот на Комората, 

Положајната плата за секој положај и за секоеЅ 
работно место во здружение ја определува, до из-
носите од чл. 8, 9 и 10 на овој правилник, управа 
ниот одбор на здружението по предлог од секрет 
тарот на здружението. 

IV. Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во Комората и здружеа 
нијата се пополнуваат врз основа на конкурс. 
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Местото на секретар на здружение може да се 
пополни без конкурс. Конкурс не е задолжителен 
за назначување на техничкиот персонал. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на работните места 

во Комората и во здруженијата го спроведува спо-
ред одредбите од Законот за јавните службеници 
конкурсна комисија која се формира ка ј Комо-
рата и ка ј секое здружение. 

Конкурсната комисија ја формира, на време од 
една година, во Комората секретарот на Комората, 
а во здружение управниот одбор на здружението. 

Член 14 
Решението за изборот и за разрешување на 

секретар на Комората го издава претседателот на 
Комората. 

Решението за изборот на секретар на здруже-
ние го издава претседателот на управниот одбор 
на здружението, кога со изборот ќе се согласи 
Управниот одбор на Комората. За другите службе-
нички односи на секретарот на здружението ре-
шава управниот одбор на здружението, а решени-
ето за тоа го издава претседателот на управниот 
одбор на здружението. 

Член 15 
Службениците на раководни положаи во - Ко-

мората ги назначува и ги разрешува Управниот 
одбор на Комората, а во здружение — управниот 
одбор на здружението. 

Решението за назначување и разрешување на 
службениците од претходниот став го издава се-
кретарот на Комората односно секретарот на здру-
жението. 

Другите службеници на Комората ги назначу-
ва и донесува решенија за службеничките односи 
— секретарот на Комората односно секретарот на 
здружението. 

Член 16 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Комората пред претседателот на Управниот одбор 
на Комората, а секретарот на здружението пред 
претседателот на управниот одбор на здружението. 

Службениците на Комората односно на здру-
жението свечената изјава од претходниот став ја 
даваат пред секретарот на Комората односно пред 
секретарот на здружението. 

Член 17 
Комората и здруженијата можат да запослат 

хонорарни службеници под условите од Законот за 
јавните службеници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на Комората односно секретарот на 
здружение. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 18 

Комората и здруженијата само по исклучок мо-
жат да назначуваат приправници, и тоа за опреде-
лени звања. 

Комората и здруженијата можат да се спого-
дат со стопански организации и установи дел од 
приправничкиот стаж приправник да помине во 
тие организации и установи. Времето поминато на 
приправнички стаж во тие организации и установи 
се признава како служба во Комората односно во 
здружение. 

Во с£ друго за приправниците важат соодветни-
те одредби од Законот за јавните службеници и 
другите прописи за приправниците во органите на 
државната управа. 

Член 19 
За стручно образование на службениците на 

Комората и на здружение важат во с£ соодветни-
те одредби од Законот за јавните службеници за 
стручното образование на службениците на органи-: 
те на државната управа. 

Комората може, по потреба, да организира се-« 
динари и курсеви за стручно .обучување на слу-« 

жбениците на Комората и здруженијата. Во спогод-
ба со органи на државната управа, самостојни 
установи и организации, Комората и здруженијата 
можат свои службеници да упатуваат на семинари-
те и курсевите што тие органи, установи и органи-
зации ги организираат со цел за стручно образова-
ние на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на, службениците 
Член 20 

За напредување на службениците на Комората 
и на здруженијата важат во сб одредбите од Зако-
нот за јавните службеници што се однесуваат на 
службениците на органите на државната управа. 

Член 21 
Службениците на Комората и на здруженијата 

се оценуваат според одредбите од Законот за јав-
ните службеници што се однесуваат на службени-
ците на органите на државната управа. 

Секретарот на Комората и секретарот на здру-
жение не се оценуваат. 

Службениците на Комората ги оценува коми-
сијата што ја определува секретарот на Комората. 
Претседател на комисијата е секретарот на Комо-
рата. 

Службениците на здружение ги оценува коми-
сијата што ја формира управниот одбор на здру-
жението. Управниот одбор на здружението го 
определува претседателот на комисијата. Секрета-
рот на здружението е член на комисијата според 
својот положај. 

VII. Дисциплинска и материјална сдговорност 
на службениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за ште-

та сторена во врска со вршењето на службената 
должност службеник на Комората односно на здру-
жение одговара дисциплински и материјално спо-
ред одредбите од Законот за јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Комората решава секретарот на Комората или ста-
решината што ќе го овласти тој. 

За дисциплинска неуредност на службеник на 
здружение решава секретарот на здружението. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност службеникот на Комората односно на 
здружение има право на жалба до првостепениот 
дисциплински суд при Комората. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Комората и на здруженија ги изрекнуваат 
дисциплински судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплинскиот суд при Комората, како прво-

степен; 
2) вишиот дисциплински суд при Комората, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
Управниот одбор на Комората. Вториот член и не-
говиот заменик го делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 на За-
конот за јавните службеници ја даваат претседа-
телот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
нивнитз заменици, пред претседателот на Управ-
ниот одбор на Комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на Комората. 

Член 25 
Казните за дисциплинските неуредност и ди-

сциплинските престапи на претседателот и на чле^ 
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно членови 
на дисциплински суд, ги изрекнува вишиот дисци-
плински суд при Комората, а казните за дисциплинс-
к и неуредност и дисциплински престапи на прет-
седателот и на пленовите на вишиот дисциплински: 
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суд при Комората — Сојузниот виши дисциплински 
суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 26 

За давање согласност на отказ на служба на 
службениците на Комората односно здружение ка ј 
тие организации се формира комисија за откази. 
Претседателот и еден член на комисијата ги име-
нува и ги разрешува Управниот одбор на Комората 
односно на здружение. Вториот член и неговиот 
заменик ги определува соодветниот орган на син-
дикатот. 

IX. Други одредби 
Член 27 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, одредбите од главите XV до XVII на Законот 
за јавните службеници што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа во 
се се применуваат на службениците на Комората и 
на здружение. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Службениците што се затекнале во службе-
нички однос на Комората односно на здружение 
на 31 декември 1957 година, се преведуваат со 1 ја-
нуари 1958 година во соодветните звања и платни 
разреди според одредбите од чл. 198 и 199 на За-
конот за јавните службеници. 

Член 29 
Управниот одбор на Комората и управниот од-

бор на здружение ќе ја утврдат систематизацијата 
на службеничките места во администрацијата на 
Комората односно здружението најдоцна до 30 јуни 
1958 година. 

До утврдувањето на сестематизацијата во сми-
сла на претходниот став, затечената состојба во 
администрацијата на Комората односно на здру-
жение на денот на влегувањето во сила на Законот 
»а јавните службеници се смета како привремена 
систематизација. 

Член 80 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
Применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 01-646/3 
29 април 1958 година 

Белград 
Претседателот на Управниот одбор 

на Сојузната градежна комора 
инж. Борис Бакрач, е. р„ 

394. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Сојузот на трговските комори 
на Југославија, со потврда од Сојузниот извршен 
совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ КОМО-
РИ ОД ОБЛАСТА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА 

Општи одредби 
Член 1 

Одредбите од овој правилник важат за службе-
ниците на трговските комори од областа на внатре-
шната трговија (околиски трговски комори, трговски 
комори на автономни единици, републички трговски 
комори и Сојузот на трговските комори на Југосла-
вија). 

Службеници на коморите во смисла на овој 
правилник се лица што во администрацијата на тие 
организации вршат, како свое редовно занимање 
стручни, сметководствени или канцелариски работи. 

Ако со закон или со пропис донесен врз основа 
на законско овластување не е определено поинаку, 
одредбите од овој правилник важат и зе помошните 
службеници и за техничкиот персонал (работни-
ците) запослени во администрацијата на комората. 

Член 2 
На службениците на трговските комори од обла-

ста на внатрешната трговија се применуваат 
одредбите од првиот дел и другите одредби од За-
конот за јавните службеници на начинот пропишан 
со овој правилник. 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за 
работните односи („Службен лист но ФНРЈ", бр. 
53/57) кои според членот 15 од тој закон се однесу-
ваат на сите лица во работен однос, важат и за слу-
жбениците на коморите еко со Законот за јавните 
службеници не е определено поинаку. 

Систематизација 
Член 3 

Секоја комора има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и за-
дачите на комората. Со актот за систематизацијата 
се определуваат звањата и другите услови за струч-
ност потребни за одделни работни места. 

Назначувања и унапредувања на службениците 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизаци ј ата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
комората ја утврдува Управниот одбор на комората. 

Звања и плати 
Член 4 

На службениците на комората им се определу-
ваат звањата и платите според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници и според другите про-
писи што важат за службениците на органите на 
државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници запослени во комората, се опреде-
луваат според Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и на помошните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарот на Сојузот но трговските комогж 

на Југославија и на секретарот на републичка тр-
говска комора платата им ја определува, врз 
основа на членот 88 од Законот за здружувањето 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/58) 
управниот одбор на Сојузот односно на републичка-
та комора^ 

Член 6 
На секретарот на покраинска, обласна или око-

л и н а трговска комора основната плата му се опре-
делува според звањето и годините на службата 
според одредбите од Законот за јавните службеници 
што важат за службениците не органите на држав-
ната управа. 

По исклучок од одредбата од претходниот стг*в 
управниот одбор на комората може положајот на 
секретар на покраинска, обласна или околиска тргов-
ска комора, како и определени положаи на кои се 
наоѓаат други службеници, да го распореди во 
платни разреди, и тоа: 

до 
платен 
разред 

а) во околиски трговски комори: 
1) положајот на секретар на комора 

во развиени околии (Белград, Загреб, 
Љубљана, Сараево. Скопје, Нови Сад, 
Слит, Риек а и Ма рибор) — — — V 

2) положајот на секретар на комора во 
други околии — — — — — — VII 

3) положајот на секретар на секција 
или стручен одбор во околиите наве-
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До 
платен 
разред 

дени во овој член во ставот 2 под 
а) точка 1 — — — — — — — VIII 

4) положајот на секретар на секција 
или стручен одбор во други околии X 

б) во републичка, покра ниска и обла-
сна трговска комора; 

1) положајот на секретар на покраин-
ска и обласна комора — — — . V 

2) положајот на секретар на секција 
или стручен одбор на републичка, 
покраинска или обласна комора — VII 

в) во Сојузот на трговските комори на 
Југославија: 

положајот на секретар на секција или 
на стручен одбор и положајот на управ-
ник на аукциско место — — — — VII 
На службениците на положајот секретар иа 

покраинска, обласна или околиска комора, како и 
на службениците на други положаи кои според од-
редбата од претходниот став се распоредени во пла-
тон разред, им припаѓа основна плата според поло-
жајот, независно од звањето, ако е тоа за нив 
поповолно. 

Распоредувањето на положаите во платни разре-
ди до границите од ставот 2 на овој член го врши 
управниот одбор на комората. 

Решението за определување на основната 
плата според претходниот став го донесува претсе-
дателот на управниот одбор на комората. 

Член 7 
Определени службеници на комората имаат по-

ложај според одговорноста и посебните овластувања. 
Положаите во комората се установуваат со про-

писите за организацијата на администрацијата на 
комората и со актот за систематизација на службе-
ничките места. Со тие прописи се определуваат и 
условите за назначување на положаи. 

Чјлен 8 
Положајна плата имаат сите службеници на 

комората што се распоредуваат во платни разреди. 
За одделни основни положам во комората се 

утврдуваат положај пите плати, и тоа; 
До 

динари 
месечно 

1) за положајот помошник на секретар 
на Сојузот на трговските комори на 
Југославија — — — — 33.600 

2) за положајот помошник на секретар 
на републичка трговска комора — 27.400 

3) за положајот секретар на покра ни-
ска комора — — — «— 31.600 

4) за положајот секретар на обласна 
комора — — — — — — _____ 27.400 

5) за положајот секретар на око лиска 
комора во развиени околии од чле-
нот 6 — — — — — 27.400 

6) за положај секретар на околиска ко-
мора во други околии — — — — 19.900 

Положајната плата на службениците на другите 
положај ни и работни места на комората се утврдува, 
и тоа: 

% а) во Сојузот на трговските комори на Југо-
славија: 

1) за определени раководни места за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 21.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт до 16.300 динари ме-
сечно; 
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4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт — до 10.200 динари месечно; 

б) во републичка и покраинска трговска ко-
мора: 

1) за определени раководни места за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 25.300 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 19.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт 
за кои со систематизацијата е определено како на ј -
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работните места за кои со систематизаци-
јата е определено како најниско звањето реферет 

до 10.200 динари месечно; 
в) во обласна трговска комора: 
1) за определени раководни места за кои со 

систематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 19.900 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт 
за кои со систематизацијата е определено како нај -
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва«, 
њето референт — до 10.200 динари месечно; 

г) во околиска трговска комора: 
1) за определени раководни места за кои со 

систематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник, во развиени околии од членот 6 — 
до 19.900 динари месечно, а во другите околии — 
до 18.100 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како на ј -
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт — до 10.200 динари месечно. 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр-
дено дека за определени работни места на само-
стоен референт за кои со систематизацијата е опре-
делено како најниско звањето виши референт се 
бараат службеници со високи стручни квалитети, 
положајната плата може, во согласност со извр-
шниот одбор односно со претседателството на ко-
мората, да се определи до износот за раководните 
места за кои со систематизацијата е определено 
како најниско звањето советник. 

При утврдувањето на положајната плата за од-
делни раководни и други работни места, се земаат 
предвид и другите услови предвидени со актот за 
систематизаци ј ата. 

Член 9 
Положајната плата на приправник изнесува 

месечно, и тоа: 
динари 

1) на приправник за звање од четврта 
група — — — —. — — — —. — 1.600 

2) на приправник за звање од тре-
та група — — — — — до 3.200 

3) на приправник за звање од втора 
група — — — — — до 5.000 

4) на приправник за звање од прва 
група — —т _ — — до 6.800 



Страна 534 — Број 21 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 28 мај 1958 

Положај ната плата на служ^ниците што вр-
шат дактилографски работи се у ^ р ј Ш а Упоред зва-
њата што постојат за тие службеници, со ?оа што 
износот на положајната плата на дактилограф од 
1а класа не може да биде поголем од 6.800 динари 
месечно. 

Положајната плата на службениците што вр-
шат стенодактилографски работи ќе се определу-
ва до височината на положајната плата определена 
за службениците што такви работи вршат во орга-
ните на државната управа. 

Член 10 
Положајната плата за секој положај и за секое 

работно место во комората ја определува до изно-
сите од чл. 8 и 9 на овој правилник секретарот на 
комората. 

Назначување на службеници 
Член 11 

Службеничките места во администрацијата на 
комората се пополнуваат врз основа на конкурс. 

Техничкиот персонал може да се назначува без 
конкурс. 

Упразнетите службенички места во комората 
можат да се пополнуваат без конкурс само во слу-
чаите предвидени во Законот за јавните службе-
ници. 

Член 12 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во администрацијата на комората го спро-
ведува, според одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници, конкурсна комисија што се формира при 
секоја комора. 

Конкурсната комисија ја формира, на време од 
една година во секоја комора секретарот на комо-
рата. 

Член 13 
Решението за изборот и за разрешување на се-

кретар на Сојузот на трговските комори на Ју -
гославија, на републичка комора, на комора на 
автономна единица или на околиска комора го из-
дава претседателот на соодветната комора. 

Член 14 
Раководните службеници во комората ги назна-

чува на положај и одлучува за нивното разрешува-
ње од положајот извршниот одбор односно прет-
седателството на комората. Решението за назначу-
вање и за разрешување на овие службеници го из-
дава секретарот на комората. 

Решенијата за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став ги донесува се-
кретарот на комората. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секрета-
рот на комората. 

Член 15 
Свечената изјава од членот 47 став 1 од Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
комората пред управниот одбор на комората. 

Службениците на комората свечената изјава од 
претходниот став Ја даваат пред секретарот на ко-
мората. 

Член 16 
Коморите можат да запослат хонорарни службе-

ници под условите од Законот за јавните службе-
ници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на комората. 

Стручно образование на службениците 
Член 17 

Комората може да се спогоди €0 стопански ор-
ганизации и установи дел од приправничкиот стаж 
приправникот да помине во овие организации и 
установи. Времето поминато на работи во тие орга-
ста3жЦИИ И у с т а н о в и с е признава како приправнички 

Во се' друуо за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 

од другите прописи за приправниците во органите 
на државната управа. 

Член 18 
За службениците на коморите во с£ важат со-

одветните одредби од Законот за јавните службени-
ци за стручното образование на службениците на 
органите на државната управа во текот на слу-
жбата. 

Коморите можат да организираат семинари и 
курсеви за стручно обучување на службениците на 
комората. Во спогодба со органите на државната 
управа, со самостојните установи и организации, 
коморите можат свои службеници да упатуваат на 
семинарите и курсевите што тие органи, установи 
и организации ќе ги организираат со цел за стручно 
образование на своите службеници. 

Напредување и оценување на службениците 
Член 19 

За напредување на службениците на коморите 
во се важат одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници што се однесуваат на службениците на ор-
ганите на државната управа. 

Член 20 
Службениците на коморите се оценуваат според 

одредбите од Законот за јавните службеници што 
се однесуваат на службениците на органите на др-
жавната управа. 

Секретарот на комората, службениците распо-
редени од Па платен разред нагоре, приправниците 
и хонорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на коморите ги оценува комиси-
ја што ја определува секретарот на комората. Прет-* 
сед ате л на комисијата е секретарот на комората. 

Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 21 
За повреда на службената должност и за ште-

та причинета во врска со вршењето на службената 
должност службеникот на комората одговара ди-
сциплински и материјално според одредбите од За -
конот за јавните службеници. 

Член 22 
За дисциплинската неуредност на службеник 

на комората решева секретарот на комората или 
старешината кого тој ќе го овласти. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност службеникот на комората има право на 
жалба до првостепениот дисциплински суд. 

Член 23 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на комората ги изрекнуваат дисциплински-
те судови. 

Дисциплинските судови се: 
1) првостепениот дисциплински суд при репу-

бличка трговска комора и при Сојузот на трговски-
те комори на Југославија; 

2) вишите дисциплински судови како второ-
степени, и тоа: при републичка трговска комора и 
при Сојузот на трговските комори на Југославија. 

Претседателот и еден член на секој дисци-
плински суд, како и нивните заменици, ги имену-
ва управниот одбор на комората. Вториот член и 
неговиот заменик ги делегира соодветниот орган 
на синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 од Зако-
нот за јавните службеници ја даваат претседате-
лот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
Нивните заменици, пред претседателот на комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
'секретарот на соодветната комора. 

Член 24 
Казните за дисциплинските неуредности и ди-

сциплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно член на 
дисциплинскиот суд, ги изрекнува непосредно по-
високиот дисциплински суд. 
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Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и членовите на 
вишиот дисциплински суд при републичка комора 
ги изрекнува вишиот дисциплински суд при Соју-
зот на трговските комори на Југославија, а за 
претседателот и членовите на вишиот дисциплин-
ски суд при Сојузот на трговските комори на Југо-
славија Сојузниот виши дисциплински суд. 

Комисија за откази 
Член 25 

За давање согласност на отказите на службе-
ници на коморите, при секоја комора се формира 
комисија за откази. Претседателот и еден член 
на комисијата ги именува и ги разрешува управни-
от одбор на комората. Вториот член и неговиот за-
меник ги делегира соодветниот орган на синдика-
тот. 

Други одредби 
Член 26 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку) одредбите на главите XV до XVII од Законот 
за јавните службеници што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа во сб 
се применуваат на службениците на трговските 
комори. 

Преодни и завршни одредби 
Член 27 

Службениците што на 31 декември 1957 година 
се затекнале во служба на коморите ќе се преведат 
со 1 јануари 1958 година во соодветните звања и 
платни разреди според одредбите од чл. 198 и 199 
на Законот за јавните службеници. 

Член 28 
Управниот одбор на комората ќе ја утврди си-

стематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на комората најдоцна до 30 јуни 1958 
година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став состојбата во администра-
цијата на комората затечена на денот на влегува-
њето во сила на Законот за јавните службеници 
се смета како привремена систематизација. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 711 
26 февруари 1958 година 

Белград 
Претседател 

ча Управниот одбор на Сојузот 
на трговските комори на 

Југославија, 
Никола Џуверовиќ, е. р. 

395. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

КОМОРИ 
Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на занаетчиските комори (околиските за-
наетчиски комори, занаетчиските комори на авто-
номните единици, републичките занаетчиски комо-
ри и Сојузот на занаетчиските комори на Југо-: 
славија), 

Службеници на коморите во смисла на овој пра-
вилник се лица што во администрацијата на тие 
организации вршат како свое редовно занимање 
стручни, Сметководствени или канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз осно-
ва на законско овластување не е определено поина-
ку, одредбите од овој правилник важат и за помо*-
шните службеници и зе техничкиот персонал (ра-
ботниците) запослени во администрацијата на ко-
мората. 

Член 2 
На службениците од занаетчиските комори се 

применуваат одредбите од првиот дел и другите од-
редби од Законот за јавните слул^беници на начи-
нот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
кои според членот 15 од тој закон се однесуваат 
на сите лица во работен однос, важат и за службе-
ниците на коморите, ако со Законот за јавните 
службеници не е определено поинаку. 

Систематизација 
Член 3 

Секоја комора има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на комората. Со актот за систематизаци-
јата се определуваат звањата и другите услови за 
стручност потребни за одделни работни места. 

Назначувања и унапредувања на службениците 
можат да се вршат само на местата утврдени со си-
стем атизациј ата. 

Систематизацијата за службеничките места во 
комората ја утврдува управниот одбор на комората. 

Член 4 
Со актот за систематизацијата на службенички-

те места во околиските комори се определуваат и 
службеничките места во поверенствата. 

Системи тизациј ата на службеничките места во 
поверенствата ја утврдува управниот одбор на (ко-
л и б а т а комора. 

Звања и плати 
Член 5 

На службениците на комори ге им се опреде-
луваат звањата и платите според одредбите од За-
конот за јавните службеници и според другите про-
писи што важат за службениците на органите на 
државната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници запослени во комзората се опреде-
луваат според Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и ва помошните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 6 
На секретарот на Сојузот на занаетчиските ко-

мори на Југославија и на секретарот на републичка 
занаетчиска комора платата им ја определува врз 
основа на членот 88 од Законот за здружувањето 
во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/58) управниот одбор на Сојузот односно на репу-
бличката комора. 

Член 7 
На секретарот на покраинска, обласна или око-

лиска занаетчиска комора основната плата му се 
определува според звањето и годините на службата, 
според одредбите од Законот за јавните службеници 
што важат за службениците на органите на држав-
ната управа. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
управниот одбор на комората може положајот на 
секретарот на покраинска, обласна или околиска^ 
комора да го распореди во платни разреди, и тоа: 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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а) во околиски занаетчиски комори: 
1) положајот на секретар на комора во развие-

ни околии (Белград, Загреб, Љубљана, Сараево, 
Скопје, Нови Сад, Осиек, Сплит, Риска и Марибор) 
— до V платен разред; 

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

б) во покраинска и обласна занаетчиска комора: • 
положајот на секретар на покраинска или об-

ласна комора — до V платен разред. 
На службениците на положајот секретар на по-

краинска, обласна или околиска комора Ши според 
одредбата од претходниот став се распоредени во 
платен разред, им припаѓа основна плата според 
положајот независно од звањето ако е тоа за нив 
поповолно. 

Распоредувањето на положај во платни разреди 
до границите од ставот 2 на овој член го врши 
управниот одбор на комората. 

Решението за определување на основната плата 
според претходниот став, го донесува претседателот 
на управниот одбор на комората. 

Член 8 
Определени службеници на ктшрата имаат по-

ложај според одговорноста и посебните овласту-
вања. 

Положаите во комората се установуваат со 
прописите за организацијата на администра-
цијата »а комората и со актот за систематизација 
на службеничките места. Со тие прописи се опреде-
луваат и условите за назначување на положат^ 

Ч1лен 9 
Положај на плата имаат сите службеници на 

комората што се распоредуваат во платни разреди. 
За одделни основни положаи во комората се 

утврдуваат положајните плати, и тоа: 
1) за положајот помошник на секретар на Со-

јузот на занаетчиските комори на Југославија — до 
33.600 динари месечно; 

2) за положајот помошник на секретар на ре-
публичка занаетчиска комора — до 27.400 динари 
месечно; 

3) за положајот секретар на покраинска занает-
чиска комора — до $1.600 динари месечно; 

4) за положајот секретар на обласна занает-
чиска комора — до 28.400 динари месечно; 

5) за положајот секретар на околиска комора 
во поразвиени околии од членот 7 на овој правил-
ник — до 27.400 динари месечно; 

6) за положајот секретар на околиска комора 
во другите околии — до 19.900 динари месечно. 

П о л о ж а ј н е ^ плата на службениците на другите 
положаи и работни места во комората се утврдува 
и тоа: 

а) во Сојузната занаетчиска комора на Југосла-
вија: 

1) за определени раководни места за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 21.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со ситематизацијата е определено како најниско 
звањето виши референт — до 16.300 динари месечно; 

4) за работните места на референт за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско звање-
то референт — до 10.200 динари месечно; 

б) во републичка и покраинска занаетчиска 
комора: 

1) за определени раководни места за ш и со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 25.300 динари месечно; 

2) за раководните места за кои ао систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — др 19.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како најми-, 
еко звањето виши референт — до 14.500 динари ме-
сечно; 

4) за работните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето рефе-
рент — до 10.200 динари месечно; 

в) во обласна занаетчиска комора: 
1) за раководните места за кои со систематиза-

цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

2) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено камо на ј -
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

3) за работните места на референт за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско звањето 
референт — до 10.200 динари месечно, 

г) во околиска занаетчиска комора: 
1) за определени раководни места за кои со си-

стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник во развиените околии од членот 7 на 
овој правилник — до 19.900 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како на ј -
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт — до 10.200 динари месечно. 

По исклучок, ако со систематизацијата е утвр-
дено за определени работни места на самостоен ре-
ферент за кои со систематизацијата е определено 
како најниско звањето виши референт се бараат 
службеници со високи стручни квалитети, положај-, 
ната плата може, во согласност со извршниот одбор 
односно со претседателството на комората, да се 
определи до износот за раководните места за кои 
со ситематизацијата е определено како најниско 
звањето советник. 

При утврдувањето на положајната плата за 
одделни раководни и други работни места, се зе-
маат предвид и другите услови предвидени со актот 
за систематизацијата. 

Член 10 
Положај ната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: 
1) на приправник за звање од четврта група 

— 1.600 динари; 
2) на приправник за звање од трета група — 

до 3.200 динари; 
3) на праправник за звање од втора група — 

до 5.000 динари; 
4) на приправник за звање од прва група — 

до 6.800 динари. 
Положајната плата на службениците штг вр-

шат дактилографски работи се утврдува според 
звањата што постојат за тие службеници, со тоа што 
износот на положај ната плата на дактилограф од 
1а класа не може да биде поголем од 6.800 динари 
месечно. 

Положајната плата на службениците што вр-
шат е тено дактилографски работи ќе се опреме пува 
до височината на положај ната плата определен-} за 
службениците што вршат такви работи во орга-
ните на државната управа. 

Член И 
Положената плата за секој положај и за секое 

работно место во комората ја определува до изно-
сите од чл, 9 и 10 на овој правилник управниот од-
бор односно претседателството на комората. 

Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во администрацијата на 
комората се пополнуваат врз основа на конкурс. 
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Техничкиот персонал може да се назначува без 
конкурс. 

Упразнетите службенички места во комората 
можат да се пополнуваат без конкурс само во слу-
чаите предвидени со Законот за јавните службе-
ници. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во администрацијата на комората го спрове-
дува, според одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници , конкурсна комисија. 

Конкурсна комисија постои при секоја комора, 
а ја формира управниот одбор на комората, на 
време од една година, од редот на членовите на 
управниот одбор и службениците на комората. 

Член 14 
Решението за изборот и за разрешување на се-

кретар на Сојузот на занаетчиските комори на 
Југославија, на републичка комора, на комора на 
автономна единица или на око лиска комора го 
издава претседателот на соодветната комора. 

Член 15 
Раководните службеници во комората ги назна-

чува на положај и одлучува за нивното разрешува-
ње од положајот управниот одбор односно претседа-
телството на комората. Решението за назначување 
и разрешување на овие службеници го издава секре-
тарот на комората. 

Решението за другите службенички односи на 
службениците од претходнит став го донесува секре-
тарот на комората. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секрета-
рот на комората. 

Член 16 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот 

за јавните службеници ја дава секретарот на комо-
рата пред претседателот на управниот одбор на 
комората. 

Службениците на комората ја даваат свечената 
изјава од претходниот став пред секретарот на ко-
мората. 

Член 17 
Коморите можат да запослат хонорарни службе-

ници под условите од Законот за јавните службе-
ници. 

Со хонорарни службеници договор склучува се-
кретарот на комората. 

Стручно образование на службениците 
Член 18 

Комората може да се спогоди со стопански ор-
ганизации и установи приправник да помине дел од 
приправничкиот стаж во тие организации и уста-
нови. Времето поминато на работа во тие организа-
ции и установи се признава како приправнички 
стаж. 

Во с£ друго за приправниците Еажат соодветните 
одредби од Законот за јавните службеници и од 
другите прописи за приправниците во органите на 
државната управа. 

Член 19 
За службениците на комората во с£ важат со-

одветните одредби од Законот за јавните службени-
ци за стручното образование на службениците на 
органите на државната управа во текот на службата. 

Коморите можат да организираат семинари и 
курсеви за стручно обучување на службениците на 
комората. По спогодба со органи на државната 
управа, самостојни установи и организации коморите 
можат свои службеници да упатуваат на семинарот© 
и курсевите за стручно образование на своите слу-
жбеници. 

Напредување и оценување на службениците 
Член 20 

За напредување на службениците на коморите 
важат во се одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници што се однесуваат на службениците на' 
органите на државната управа. 

Член 21 
Службениците на коморите се оценуваат според 

одредбите од Законот за јавните службеници што се 
однесуваат на службениците на органите на држава 
ната управа. 

Секретарот на комората, службениците распо-
редени од И2 платен разред нагоре, приправниците 
и хонорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на коморите ги оценува комиси-
јата што ја определува секретарот на комората.; 
Претседател на комисијата е секретарот на комоч 
рата. 

Дисциплинска и материјална одговорност на слу« 
жбениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност, одговара службеник на комората дисциплин-
ски и материјално според одредбите од Законот за 
јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

комората решава секретарот на комората или ста-
решината што ќе го овласти тој. 

Против решението* за казната за дисциплинска 
неуредност, службеникот на комората има право на 
жалба до првостепениот дисциплински суд. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службен 

ниците на комората ги изрежуваат дисциплински 
судови. 

Дисциплински судови се: 
1) првостепен дисциплински суд при републич-

ката занаетчиска комора или при Сојузот на зана-* 
стилските комори на Југославија; 

2) виши дисциплински судови, како второсте-
пени. и тоа: при републичка занаетчиска комора и 
при Сојузот на занаетчиските комори на Југосла-
вија. 

Претседателот и еден член на секој дисциплин-
ски суд, како и нивните заменици, ги именува 

чравниот одбор на комората. Вториот член и перо-
нот заменик го делегира соодветниот орган на син-

дикатот. 
Свечената изјава од членот 101 став 2 на За« 

колот за јавните службеници ја даваат претседател 
лот и членовите на дисциплински суд, како и нив-
ните заменици, пред претседателот на комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на соодветната комора. 

Член 25 
Казните за дисциплинските неуредност и ди-; 

сциплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно на чле-
нови на дисциплински суд, ги изрекну ва непосредно 
повисокиот дисциплински суд. 

Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд при републичка ко-
мора ги изрекнува повисокиот дисциплински суд 
при Сојузот на занаетчиските комори на Југослав 
вија, е за претседателот и членовите на вишиот 
дисциплински суд при Сојузот на занаетчиските ко-
мори на Југославија — Сојузниот виши дисциплина 
ски суд. 
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Комисија за откази 
Член 26 

За давана согласност на отказ на служба на 
службениците на коморите при секоја се формира 
комисија за откази. Претседателот и еден член на 
комисијата ги именува и ги разрешува управниот 
одбор на комората. Вториот член и неговиот заменик 
го делегира соодветниот орган на синдикатот. 

Други одредби 
Член 27 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
одредбите од главите XV до XVII на Законот за јав-
ните службеници што се однесуваат на службени-
ците на органите на државната управа во се се при-
менуваат на службениците од занаетчиските ко-
мори. 

Преодни и завршни одредби 
Член 28 

Службениците што на 31 декември 1957 година 
се затекнале во служба на коморите, ќе се преведат 
со 1 јануари 1958 година во соодветните звања и 
платни разреди според одредбите од чл. 198 и 199 од 
Законот за јавните службеници. 

Член 29 
Управниот одбор на комората ќе ја утврди си-

стематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на комората најдоцна до 30 јуни 1958 
година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став состојбата во администра-
цијата на коморите затечена на денот на влегува-
њето во сила на Законот за јавните службеници се 
смета како привремена систематизација. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 164/3 
24 февруари 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на Со-
јузот на занаетчиските 

комори на Југославија. 
Тоне Фајфер, е. р. 

396. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Сојузната сообраќајна комора, 
со потврда од Сојузнот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНАТА СООБРА-
ЌАЈНА КОМОРА И НА СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕ-

НИЈА ВО ОБЛАСТА НА СООБРАЌАЈОТ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Одредбите на овој правилник важат са слу-
жбениците на Сојузната сообраќајна комора и на 
стручните здруженија во областа на сообраќајот (во 
натамошниот текст: Комората и здруженијата). 

Службениците на Комората и на здруженијата, 
во смисла на овој правилник, се лица што во адми-
нистрацијата на тие организации вршат стручни, 
сметководствени или канцелариски работи. 

Ако со закон или со други прописи не е опре-
делено поинаку, одредбите од овој правилник важат 
и за помошните службеници и за техничкиот персо-

нал (работниците) запослени во администрацијата 
на Комората и на здруженијата. 

Член 2 
На службениците на Комората и здруженија-

та се применуваат одредбите од првиот дел и дру-
гите соодветни одредби од Законот за јавните слу-
жбеници на начинот пропишан со овој правилник-

II. Систематизација 
Член 3 

Комората и здруженијата имаат систематиза-
ција на службеничките места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на Комората односно здружението. 

Со актот за систематизацијата се определуваат 
звањата и другите услови за стручност потребни за 
одделни функции односно работни места. 

Назначувањата и унапредувањата на службени-
ците на Комората и на здруженијата можат да се 
вршат само на местата утврдени со систематизаци-
јата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Комората ја утврдува Управниот одбор на Комо-
рата, а во здружението — управниот одбор на здру-* 
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

На службениците на Комората и здруженијата 
звањата и платите им се определуваат според од-
редбите од Законот за јавните службеници и дру-
гите прописи што важат за службениците на орга-* 
ните на државната управа. 

Платата на службениците на Комората и здру-* 
жени јата што работат на новинарски работи, се 
определуваат со договор во смисла на членот 154 
од Законот за јавните службеници. 

Договорот од претходниот став го склучува 
секретарот на Комората односно секретарот на 
здружението. 

Платата на техничкиот персонал и на помош-
ните службеници се определува според Уредбата 
за платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 5 
На секретарот на здружението му се определу-

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

По исклучок од одредбата од претходниот став 
Управниот одбор на Комората може положајот на 
секретар на определени здруженија да го распоре-
ди до V платен разред. 

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

Решенијата од претходниот став ги донесува 
претседателот на управниот одбор на здружението. 

Член в 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Комората и на здруженијата кои се распоредуваат 
во платни разреди: 

За одделни основни положаи во Комората и во 
здружение се утврдуваат положајните плати, и тоа: 

Д'> 
динари 
месечно 

1) за положајот помошник секретар 
на Комората — — — — — — 33.600 

2) за пололсајот секретар 
на здружение — — —> — — — 27.400 

По исклучок, на секретарите на здруженијата 
на најважните и најразвиените сообраќајни гранки 
односно сообраќајни дејности положај ната плата мо* 

__ Среда, 28 мај 1958 
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же, во согласност со Извршниот одбор на Управ-
ниот одбор на Комората, да им се определи до 
$3.600 динари месечно. 

Положај ната плата на службениците на други 
положаи и службенички места во Комората и во 
здружение се определува, и тоа: 

До 
динари 
месечно 

1) за определени раководни места за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето советник — — — — 27.400 

2) за раководните места за кои со систе-
матизацијата е определено како најниско 
звањето виши референт — — — — 22.700 

3) за службеничките места на самостоен 
референт за кои со систематизацијата е 
определено како најниско звањето виши 
референт — — — — — — — — 16.500 

4) за службеничките места на референт за 
кои со систематизацијата е определено 
како најниско звањето референт — — 10.200 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр-
дено за определени службенички места од точката 
8 на претходниот став да се бараат службеници со 
високи стручни квалитети, положај ната плата мо-
же, во согласност со Извршниот одбор на Управ-
ниот одбор на Комората, да се определи до 27.400 
динари месечно. 

* Член 7 
Положајната плата на приправник изнесува 

Месечно, и тоа: на приправник за звање од четврта 
група 1.600 динари, на приправник за звање од 
трета група до 3.200 динари, на приправник за зва-
ње од втора група до 5.000 динари и на приправник 
за звање од прва група до 6.800 динари. 

Положајната плата на службениците што вр-
шат дактилографски работи се утврдува според 
звањата што постојат за тие службеници, со тоа 
што износот на положај ката плата на дактилограф 
од 1а класа не може да биде поголем од 6.800 дина-
ри месечно. 

Член 8 
Положајната плата за секој положај и за секое 

Службениче место во Комората ја определува, до 
износите од чл. 6 и 7 на овој правилник, секретарот 
иа Комората. 

Положајната плата за секој положај и за секое 
службениче место во здружение ја определува, до 
износите од чл. 6 и 7 на овој правилник, управниот 
одбор на здружението на предлог од секретарот на 
здружението. 

Член 9 
Решенијата за положајните плати за службе-

ниците на Комората ги донесува секретарот на 
Комората. 

Височината на положај ната плата на секретарот 
на здружението ја определува управниот одбор на 
Здружението, а решението за тоа го издава прет-
седателот на управниот одбор на здружението. 

Височината на положајната плата за службе-
ниците на здружението ја определува управниот 
Одбор на здружението &ли извршниот одбор на 
Здружението — каде таков постои, а решение з? 
*оа издава секретарот на здружението. 

IV. Назначување на 'службеници. 
Член 10 

Службеничките места во Комората и здруже-* 
нијата се пополнуваат врз основа на конкурс. 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
fea технички персонал, 

Член И 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Комората и здруженијата го спроведува 
според одредбите на Законот за јавните службеници 
конкурсна комисија, која се формира ка ј Комо-
рата и ка ј здружението. 

Конкурсната комисија ја формира, на време од 
една година, во Комората секретарот на Комората, 
а во здружение управниот одбор на здружението. 

Член 12 
Решението за изборот и за разрешување на се-

кретар на Комората го издава претседателот на 
Комората. 

Решението за изборот на секретар на здруже-
ние го издава претседателот на управниот одбор на 
здружението кога со изборот ќе се согласи Управ-
ниот одбор на Комората. Управниот одбор на здру-
жението решава за другите службенички односи 
на секретарот на здружението, а решението за тоа 
го издава претседателот на управниот одбор на 
здружението. 

Член 13 
Службениците на раководните места во Комо-

рата односно во здружение ги назначува и ги раз-
решува Управниот одбор на Комората односно у-? 
правниот одбор на здружението. 

Решенијата за назначување и разрешување на 
службеници од претходниот став ги издава секре-
тарот на Комората односно секретарот на здру-* 
жението. 

Другите службеници на Комората односно на 
здружението ги назначува и ги донесува другите 
решенија за службеничките односи — секретарот 
на Комората односно секретарот на здружението. 

Член 14 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Комората пред претседателот на Комората, а секре-
тарот на здружението — пред претседателот на 
управниот одбор на здружението. 

Службениците на Комората односно здружени-
ето свечената изјава од претходниот став ја даваат 
пред секретарот на Комората односно пред секре-
тарот на здружението. 

Член 15 
Комората и здруженијата можат да запослат 

хонорарни службеници под условите од Законот за 
јавните службеници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на Комората односно секретарот на 
здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 16 

Комората и задруженијата само по исклучок 
можат да назначуваат припрчштпи, и тоа за од-
делни звања. 

Комората и здруженијата можат да се спогодат 
со стопански организации и установи дел од при-
правничкиот стаж приправник да помине во тие 
организации и установи. Времето поминато на при-
правнички стаж во тие организации и установи се 
признава како служба во Комората односно здру-
жението. 

Во сб друго, за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот За јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците во органите 
на државната управа. 

Член 17 
За службениците на Комората и здруженијата 

важат во сб соодветните одредби од Законот за јав^ 
ните службеници за стручното образование на слу-« 
жбениците на органите № државната управа во 
текот па . с л у ж б а ^ 
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Комората и здруженијата можат т организи-
раат семинари и курсеви за стручно обучување на 
службениците на Комората и здруженијата. Во спо-
годба со органи на државната управа, со само-
стојни установи и организации, Комората и здру-
женијата можат да упатуваат свои службеници на 
семинарите и курсевите што тие органи, установи 
и организации ги организираат со цел за стручно 
образование на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 18 

За напредување на службениците на Комората 
и здруженијата важат во се одредбите од Законот 
за јавните службеници што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа. 

Член 19 
Службениците на Комората и здруженијата се 

оценуваат според одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците 
на органите на државната управа, 

Секретарот на Комората и секретарот на здру-
жението не се оценуваат. 

Службениците на Комората ги оценува комиси-
јата што ја определува секретарот на Комората. 
Претседател на комисијата е секретарот на Ко-
мората. 

Службениците на здружението ги оценува ко-
мисијата што ја определува управниот одбор на 
здружението. Управниот одбор на здружението го 
определува претседателот на комисијата. Секрета-
рот на здружението е член на комисијата според 
својот положај. 

VII. Дисциплинска и материјална одговорност 
на службениците 

Член 20 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност, одговара службеник на Комората односно 
службеник на здружение дисциплински и матери-
јално според одредбите од Законот за јавните 
службеници. 

Член 21 
За дисциплинската неуредност на службеник 

на Комората решава секретарот на Комората или 
старешината што тој ќе го овласти. 

За дисциплинската неуредност на службеник на 
здружението решава секретарот на здружението. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност на службеник на Комората односно на 
службеник на здружението има место за жалба до 
првостепениот дисциплински суд при Комората. 

Член 22 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Комората и здруженијата ги изрежуваат 
дисциплински судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплинскиот суд при Комората како пр-

востепен ; 
2) вишиот дисциплински суд при Комората како 

второстепен. 
Претседател и еден член на секој дисциплински 

суд, како и нивните заменици, ги именува Управни-
от одбор на Комората. Вториот член и неговиот 
заменик го делегира соодветниот орган на син-
дикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 од Зако-
нот за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните 
заменици, пред претседателот на Комората, 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на Комората. 

Член 23 
Казните за дисциплинските неуредности и ди-

сциплинските престапи на претседателот и члено-

вите на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени 
во својство на претседател односно членови на дич 
сциплинскиот суд, ги изрекнува вишиот дисциплин-
ски суд при Комората, а казните за дисциплински 
неуредности и дисциплински престапи на претсе-
дателот и членовите на вишиот дисциплински суд 
при Комората — Сојузниот виши дисциплински 
суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 24 

За давање согласност на отказ на службата на 
службеници на Комората односно здружението се 
формираат комисии за откази. Претседателот и еден 
член на комисијата ги именува и ги разрешува 
Управниот одбор на Комората односно управниот 
одбор на здружението. Вториот член и неговиот за-
меник ги делегира соодветниот орган на синдикатот, 

IX. Други одредби 
Член 25 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, одредбите од главите XV до XVII од Законот 
за јавните службеници, што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа, во 
се применуваат на службениците на Комората и на 
службениците на здруженијата. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 26 

Службениците на Комората и здруженијата 
што се затекнале ка ј тие организации во службе-
нички однос на 31 декември 1957 година се преведу-
ваат со 1 јануари 1958 година во соодветните звања 
и платни разреди според одредбите од чл. 198 и 199 
од Законот за јавните службеници. 

Член 27 
Управниот одбор на Комората и управниот од-

бор на здружение ќе ја утврдат систематизацијата 
на службеничките места во администрацијата на 
Комората односно во админивтрацијата на здруже-
нието најдоцна до 30 јуни 1958 година. 

Член 28 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 08-176/3 
21 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Управниот 

одбор на Сојузната 
сообраќајна комора, 

Љубиша Веселиновиќ, е. р. 

397. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
Управниот одбор на Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на Југославија, со потврда од 
Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКО-
ШУМАРСКИТЕ КОМОРИ И ЗА СЛУЖБЕНИЦИ* 
ТЕ НА СОЈУЗНИТЕ СТРУЧНИ ЗДРУЖЕНИЈА ОД 

ОБЛАСТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 
ШУМАРСТВОТО 
Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за слу* 

жбениците на Сојузот на селскоетопанско-шумар-
ските комори на Југославија, на републичките сел-
скостопанско-шумарски комори, на коморите на 
автономните единици (во натамошниот текст: комо-
рите) и ца сојузните стручни здруженија (во ната-
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мошниот текст: здруженијата) од областа на сел-
ското стопанство и шумарството. 

Службеници на коморите и з дру жени јата во 
смисла на овој правилник се лица што БО админи-
страцијата на тие оргаршзации вршат како свое 
редовно занимање стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз 
основа на законско овластување не е определено 
поинаку, одредбите, од свој правилник важат и за 
помошните службеници и за техничкиот персонал 
(работниците) запослени во комората или здруже-
нието 

Член 2 
На службениците на коморите и здруженијата 

се применуваат одредбите од првиот дел од Зако-
нот за јавните службеници и другите соодветни 
одредби на начинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
кои се однесуваат на сите лица во работен однос, 
важат и за службениците на коморите и здруже-
нијата, ако со Законот за јавните службеници не е 
определено поинаку, 

Систематизација 
Член 3 

Секоја комора и здружение има систематиза-
ција на службеничките места. 

Со систематизацијата се определуваат работни-
те места според утврдената организација и зада-
чите на комората или здружението. 

Со актот за систематизацијата се определуваат 
звањата и другите услови за стручност потребни 
за одделни работни места. 

Актот за систематизацијата на работните ме-
ста во Сојузот на селскостопанско-шумарските ко-
мори на Југославија го донесува Управниот одбор 
на тој сојуз, во републичка сискостопанско-шумар-
ска комора — управниот одбор на таа комора, 
во селскостопанеко-шумарска комора на автономна 
единица — управниот одбор на таа комора. 

Актот за систематизацијата на работните ме-
ста во сојузно стручно здружение го донесува 
управниот одбор на здружението, а го потврдува 
Управниот одбор на Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на Југославија. 

Назначувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизацијата. 

Член 4 
Определени службеници на комората и здру-

жението имаат положај според одговорноста и по-
себните овластувања. 

Положаите во комората и во здружението се 
установуваат со прописите за организацијата на 
администрацијата на комората и на здружението 
и со актот за систематизација на службеничките 
места. Со тие прописи се определуваат и условите 
за назначување на положај. 

Член 5 
Службениците што во комората или здруже-

нието вршат работи на просветна, ветеринарна или 
друга служба, можат да имаат звања предвидени 
!5а соодветните службеници — на просветната, ве-
теринарната или друга служба. 

Звања и плати 
Члан 6 

На службениците на коморите и здруженијата 
им се определуваат звањата и платите според од-
редбите од Законот за јавните службеници и спо-
ред другите прописи што важат за службениците 
ва органите на државната управа* 

Член 7 
Платите на техничкиот персонал и на помо-

шните службеници запослени во комората или здру-
жението, се определуваат според Уредбата за пла-
тите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58). 

Член 8 
На секретарот на покраината селскостопанско-

шумарска комора и на секретарот на обласна сел-
скостопанско-шумарска комора основната плата 
им се определува спрема звањето и годините на 
службата според одредбите од Законот за јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа, 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
управниот одбор на комората може положајот на 
секретар на покраинска селскостопанско-шумарска 
комора да го распореди до V платен разред, а по-
ложајот на секретар на обласна селскостопанско-
шумарска комора до VI платен разред. 

На службениците на положајот секретар на 
покраинска и на положајот секретар на обласна 
селскостопанско-шумарска комора кои според од-
редбата од претходниот став се распоредени во 
платен разред, им прапаѓа основна плата според 
положајот, независно од звањето, ако е тоа за 
нив поповолно. 

Распоредувањето на положаите во платни разре-
ди до границите од ставот 2 на овој член го врши 
управниот одбор или, по неговото овластување, 
претседателството на комората. 

Положајна плата 
Член 9 

Положај на плата имаат сите службеници што 
се распоредени во платни разреди. 

Положајните плати на службениците на комо-
рите и стручните здруженија се определуваат спо-
ред одредбите на овој правилник за определени 
положаи. 

Положај ните плати изнесуваат за службени-* 
ците: 

До 
динари 
месечно 

а) во Сојузот на селскостопанско-шу-
марските комори на Југославија: 
1) за секретар на сектор — — — — — 34.700 
2) за определени раководни места за кои 

со систематизацијата е определено како 
најниско звањето советник — — — 27.400 

3) за раководните места за кои со систе-
матизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт — — — 21.900 

4) за работните места на самостоен рефе-
рент за кои со систематизацијата е опре-
делено како најниско звањето виши ре-
ферент — — — — — — — — 16.300 

5) за работните места на референт за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето референт — — — 10.200 

6) во републичка и покраинска селскосто-
панско-шумарска комора: 

1) за секретар на сектор во шумарството 25.300 
2) за секретар на покраинска комора — 25.300 
3) за определени раководни места за кои 

со систематизацијата е определено како 
најниско звањето советник — — — 25.300 

4) за раководните места за кои со систе-
матизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт — — — 19.900 

5) за работните места на самостоен рефе-
рент за кои со систематизацијата е опре-
делено како најниско звањето виши ре-
ферент — — — — — — — — 14.500 

6) за работните места на референт за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето референт — — — 10.20Q 
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До 
динари 
месечно 

в) во обласна селскостопанско-шумарска 
комора: 

1) за определени раководни места за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето советник — — — 19.900 

2) за раководните места за кои со систе-
матизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт — — — 16.300 

3) за работните места на самостоен рефе-
рент за кои со систематизацијата е опре-
делено како најниско звањето виши ре-
ферент — — — — — — — — — 14.500 

4) за работните места на референт за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето референт — — — 10.200 

г) во сојузните стручни здруженија: 
1) за секретар на здружение — — — — 27.400 
2) за определени раководни места за кои 

со систематизацијата е определено како 
најниско звањето советник — — — 21.900 

3) за работните места на самостоен рефе-
рент за кои со систематизацијата е опре-
делено како најниско звањето виши ре-
ферент — — — — — — — — — 14.500 

4) за работните места на референт за кои 
со систематизацијата е определено како 
најниско звањето референт — — — 10.200 

По исклучок ако со систематизацијата е утвр-
дено за определени работни места на самостоен 
референт за кои со систематизацијата е опреде-
лено како најниско звањето виши референт да се 
бараат службеници со високи стручни квалитети, 
положај ната плата може, во согласност со претсе-
дателството на комората, да се определи до изно-
сот за раководните работни места за кои со систе-
матизацијата е определено како најниско звањето 
советник 

При утврдувањето на полжајната плата за од-
делни раководни и други работни места, се земаат 
предвид и другите услови предвидени со актот за 
систематизацијата. 

Член 10 
Положаји ите плати на приправниците изнесу-

ваат месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта 
група — — — — — — 1.600 

2) на приправник за звање од трета 
група — — — — — _ _ _ д о 3.200 

3) на приправник за звање од втора 
група — — до 5000 

4) на приправник за звање од прва 
група — — — д о 6.800 

Член 11 
Положај ната плата на службениците што вршат 

дактилографски работи се утврдува според звања-
та што постојат за тие службеници, со тоа што 
износот на положај ната плата на дактилограф од 
1а класа не може да биде поголем од 6.800 динари 
месечно. 

Положај ната плата на службениците што Bpinat 
стенодактилографски работи се определува до ви«« 
сочината на положајната плата определена за слу-
жбениците што такви работи вршат во органите наѓ 
државната управа. 

Член 12 
Положајната плата за секој положај и за се-« 

кое работно место во комората односно здружени-
ето ја определува до износите од чл. 9, 10 и 11 на 
gcd правилник секретарот на комората односно на 
ДЅ>ужението. 

Положајната плата на секретар на коморите на 
автономните единици и на секретар на здружени-
јата ја определува претседателство или извршниот 
одбор на комората односно управниот одбор на здру-
жението. 

Назначување на службеници 
Член 13 

Службеничките места во администрацијата на 
комората и здружението се пополнуваат врз основа 
на конкурс. 

Техничкиот персонал може да се назначи без 
конкурс. 

Упразнетите службенички места во комората 
односно здружението можат да се пополнуваат без 
конкурс само во случаите предвидени во Законот 
за јавните службеници. 

Член 14 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во администрацијата на комората или здру-* 
жението го спроведува, според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници, конкурсна комисија 
што се формира ка ј секоја комора и здружение. 

Конкурсната комисија во комората ја формира 
на време од една година секретарот на комората, а 
во здружението управниот одбор на здружението. 

Конкурсната комисија се состои од 3—5 чле-
нови. 

Член 15 
Решението за изборот и за разрешување на 

секретар на Сојузот на селскостопанско-шумарски-
те комори на Југославија, на републичките селско-
стопаѕско-шумарски комори и на коморите на ав-
тономните единици, како и на секретар на здруже-
ние го издава претседателот на соодветната комора 
односно здружение. 

Член 16 
Раководните службеници во комората ги назна-

чува на положај и одлучува за нивното разрешу-
вање од положајот претседателството односно из-
вршниот одбор на комората, а во здружението 
управниот одбор на здружението. 

Решенијата за назначување и разрешување на 
овие службеници ги издава секретарот на комората 
односно секретарот на здружението. 

Решенијата за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став ги донесува се-
кретарот на комората односно секретарот на здру« 
жението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи, и тоа: 
за службениците во комората секретарот на комо-
рата, а за службениците на здружението секрета-
рот на здружението. 

Член 17 
Свечената изјава од членот 47 став 1 од Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
комората односно на здружението пред управниот 
одбор на комората односно здружението. 

Службениците на комората односно на здруже-
нието ја даваат свечената изјава пред секретарот 
на комората односно секретарот на здружението. 

Член 18 
Коморите и здруженијата можат да запослат 

хонорарни службеници под условите од Законот за 
јавните службеници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на комората односно секретарот на 
здружението. 

Стручно образование на службениците 
Член 19 

Комора и здружение можат да се спогодат со 
стопански организации и установи приправник да 
помине дел од приправничкиот стаж во овие орга* 
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низации и установи. Времето поминато на работа 
во тие организации и установи се признава како 
приправнички стаж. 

Во с£ друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците во органите 
на државната управа. 

Член 20 
За службениците на коморите и здруженијата 

во се важат соодветните одредби од Законот за 
јавните службеници за стручното образование на 
службениците на органите на државната управа во 
текот на службата. 

Коморите и здруженијата молчат да организи-
раат семинари и курсеви за стручно обучување на 
своите службеници. Во спогодба со органи на др-
жавната управа, со самостојни установи и органи-
зации, коморите и здруженијата можат свои слу-
жбеници да упатуваат на семинарите и курсевите 
што тие органи, установи и организации ги орга-
низираат со пел за стручно образование на своите 
службеници. 

Напредување и оценување на службениците 
Член 21 

За напредување на службениците на коморите 
и здруженијата важат во се одредбите од Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа. 

Решението за унапредување на секретарите на 
коморите на автономните единици и здруженија го 
донесува претседателот на управниот одбор на ко-
мората односно здружението 

Член -22 
Службениците на коморите и здруженијата се 

оценуваат според одредбите од Законот за јавните 
службеници. 

Приправниците, хонорарните службеници, се-
кретарите на коморите и здруженијата, како и 
службениците распоредени од II/2 платен разред 
нагоре не се оценуваат. 

Оценувањето на службениците во комората го 
врши комисијата што ја определува секретарот на 
комората. Претседател на комисијата е секретарот 
на комората. 

Комисијата се состои од 3—5 членови. 
Комисијата за оценување на службениците во 

здружението ја определува управниот одбор на 
здружението. 

Дисциплинска и материјална одговорност на слу-
жбениците 

Член 23 
За повреда на службената должност и за ште-

та сторена во врска со вршењето на службената 
должност, одговара службеникот на комората и на 
здружението дисциплински и материјално според 
одредбите од Законот за јавните службеници. 

Член 24 
За дисциплинската неуредност на службеници-

те на комората решава секретарот на комората, 
или старешината што ќе го овласти тој. 

За дисциплинската неуредност на службениците 
на ^чружението решава секретарот на здруже-
нието. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност службеникот има право на жалба до 
првостепениот дисциплински суд. 

Член 25 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на коморите и здруженијата ги и з р е ж у -
ваат дисциплинските судови 

Член 26 
Дисциплински судови се: 
1) првостепен дисциплински суд при републич-

ка селскостопанско-шумарска комора и при Со-
јузот на селскостопанско-шумарските комори на 
Југославија; 

2) виши дисциплински судови како второсте-
пени, и тоа: при републичка селскостопанско-шу-
марска комора и при Сојузот на селскостопанско-
шумарските комори на Југославија. 

Претседателот и еден член на секој дисциплин-
ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на комората. Вториот член и не-
говиот заменик го делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 на За -
конот за јавните службеници ја даваат претседа-
телот и членовите на дисциплинскиот суд, ^сако и 
нивните заменици, пред секретарот на комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на соодветната комора. 

Член 27 
Казните за дисциплинските неуредности и дис-

циплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно член на 
дисциплински суд, ги изрекнува непосредно пови-
сокиот дисциплински суд. 

Казните за дисциплински неуредности и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд при републичка сел-
скостопанско-шумарска комора ги изрекнува ви-
шиот дисциплински суд при Сојузот на селсково-
панско-шумарските комори на Југославија, а за 
претседателот и членовите на вишиот дисциплин-
ски суд при Сојузот на селскостопанско-шумарски-
те комори на Југославија — Сојузниот виши дис-
циплински суд. 

Комисија за отк^.. 
Член 28 

За давање согласност на отказите на службени-
ците на коморите и здруженијата, се формираат 
комисии за откази при секоја комора односно здру-
жение. Претседателот и еден член на комисијата ги 
именува и ги разрешува секретарот на комората, 
односно здружението. Вториот член и неговиот за-
меник го делегира соодветниот орган на синдикатот. 

Други одредби 
Член 29 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
одредбите од главите XV до XVII на Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа, во се се 
применуваат на службениците на коморите и здру-
женијата. 

Преодни и завршни одредби 

Член 30 
Службениците што се затекнале на 31 декември 

1957 година во служба на коморите или здружени-
јата, со 1 јануари 1958 година се преведуваат во со-
одветното звање и платен разред, според одредбите 
од чл. 198 и 199 од Законот за јавните службеници. 

Член 31 
Управните одбори на коморите и на здружени-

јата ќе ја утврдат систематизацијата на работните 
места во срок од 6 месеци од денот на влегувањето 
во сила на Законот за јавните слулѕбеници. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став затечената состојба се 
смета како привремена систематизација. 
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Член 32 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 9351/4 
17 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Управниот 
одбор на Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските 
комори на Југославија, 

Иван Буковиќ, е. p. 

398. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

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

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ 

КОМОРИ 
Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на угостителските комори (околиските уго-
стителски комори, угостителските комори на авто-
номните единици, републичките угостителски ко-
мори и Сојузот на угостителските комори на Југо-
славија). 

Службениците на коморите во смисла на овој 
правилник се лица што во администрацијата на тие 
организации вршат како свое редовно занимање 
стручни, сметководствени и канцеларии работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз осно-
ва на законско овластување не е определено пои-
наку, одредбите од овој правилник важат и за по-
мошните службеници и техничкиот персонал 
(работниците) запослени во администрацијата на 
комората. 

Член 2 
На службениците на угостителските комори се 

применуваат одредбите од првиот дел и другите 
одредби од Законот за јавните службеници на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (Делот прв) од Законот за 
работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) што според членот 15 од тој закон се однесу-
ваат на сите лица во работен однос, важат и за 
службениците на комората ако со Законот за јав-
ните службеници не е определено поинаку. 

Систематизација 
Член 3 

Секоја комора има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата се определуваат службе-
ничките места според утврдената организација и 
задачите на комората. Со актот за систематизаци-
јата се определуваат звањата и другите услови за 
стручност потребни за одделни работни места. 

Назначувања и унапредувања на службениците 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
комората ја утврдува управниот одбор на комората. 

Звања и плати 
Член 4 

На службениците на комората им се определу-
ваат звањата и платите според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници и од другите прописи 

што важат за службениците на органите на држав-
ната управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници запослени во комората се опреде-
луваат според Уредбата за платите на техничкиот 
персонал и нџ помошните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. т758). 

Член 5 
На секретарот на Сојузот на угостителските 

комори на Југославија и на секретарот на републи-
чка угостителска комора платата им је определува, 
врз основа на членот 88 од Законот за здружува-
њето во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
1/58) управниот одбор на Сојузот односно на репу-
бличката комора. 

Член 6 
На секретарот на покраинска, обласна и околи-

ска угостителска комора основната плата му се опре-
делува, спрема звањето и годините на службата, 
според одредбите од Законот за јавните службеници 
што важат за службениците на органите на држав-
ната управа. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
управниот одбор на комората може положајот на 
секретар на покраинска, обласна или околиска уго-
стителска комора, како и определените положаи на 
кои се наоѓаат други службеници, да ги распореди 
во платните разреди, и тоа: 

До 
платен 
разред 

а) во околиски угостителски комори: 
1) положајот секретар на комора во ра-

звиени околии (Белград, Загреб, Љубљана, 
Сараево, Скопје, Нови Сад, Сплит, Риека, 
Ниш, Дубровник и Марибор) — — — — V 

2) положајот секретар на комора во 
другите околии — — — — — — — VII 

3) положајот секретар на секција или 
на стручен одбор во околиите наведени во 
овој член став 2 под а) точка 1 — — — VIII 

4) положајот секретар на секција или 
на стручен одбор во другите околии — — X 

б) во републичка, покраинска и обласна 
угостителска комора: 

1) положајот секретар на покраин-
ска или на обласна комора — — — — V 

2) положајот секретар на секција или 
на стручен одбор на републичка, покраин-
ска или обласна комора — — — — — VII 

в) во Сојузот на угостителските комори 
на Југославија: 

положајот секретар на секција или на 
стручен одбор — — — — — — — VII 

На службениците на положај секретар на по-
кра ниска, обласна или околиска комора, како и на 
службениците на други положби, што според одред-
бата од претходниот став се распоредуваат во пла-
тен разред, им припаѓа основна плата според поло-
жајот, независно од звањето, ако е тоа за нив 
поповолно. 

Распоредувањето ка положаите во платни ра-
зреди до границите од ставот 2 на овој член го 
врши управниот одбор на комората. 

Решението за определување на основната плата 
според претходниот став, го донесува претседателот 
на управниот одбор на комората. 

Член 7 
Определени службеници на комората имаат 

положај според одговорноста и посебните овласту-
вања. 

Положаите во комората се установуваат со про-
писите за организацијата на администрацијата на 
комората и со актот за систематизацијата на слу-
жбеничките места. Со тие прописи се определуваат 
условите за назначување на положај. 
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Член 8 
Положајна плата имаат сите службеници на 

комората што се распоредуваат во платни разреди. 
За одделни основни положен во комората се 

утврдуваат положајните плати, и тоа: 
До 

динари 
месечно 

1) за положајот помошник секретар на 
Сојузот на угостителските комори на Југо-
славија — — — — — — — — — 33.600 

2) за положај помошник секретар на 
Сојузот на угостителските комори на Ју-
гославија — — — — — — — — 27.400 

3) за положајот секретар на покраинска 
комора — — — — — — — 31.600 

4) за положајот секретар на обласна 
комора — — — _ — _ _ _ _ _ — 27.400 

5) за положајот секретар на околиска 
комора во развиени околии од членот 6 на 
овој правилник — — — — — — — 27.400 

6) за положајот секретар на околиска 
комора — — — — — — — — — 19.900 

Положајната плата на службениците на другите 
положаи и работни места во комората се утврдува, 
и тоа: 

а) во Сојузот на угостителските комори на Ју-
гославија: 

1) за определени раководни места за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 27.400 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со системати-
зацијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 21.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како нај-
ниско звањето виши референт — до 16.300 динари 
месечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско 
звањето референт — до 10.200 динари месечно; 

б) во републичка и покраината угостителска 
комора .* 

1) за определени раководни места за кои со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 25.300 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 19.900 динари месечно; 

3) за работните места на самостоен референт за 
кои со систематизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт — до 14.500 динари ме-
сечно; 

4) за работните места на референт за кои со 
систематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт — до 10.200 динари месечно. 

в) во обласна угостителска комора: 
1) за определени раководни места за кои со си-

стематизацијата е определено како најниско зва-
њето советник — до 19.900 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со систематиза-
цијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

3) за работното место на самостоен референт за 
кое со систематизацијата е определено како најни-
ско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работното место на референт за кое со си-
стематизацијата е определено како најниско зва-
њето референт — до 10.200 динари месечно; 

г) во околиска угостителска комора: 
1) за определени раководни места за кои со си-

стематизацијата е определено како најниско зва-

њето советник, во развиени околии од членот 6 на 
Овој правилник — до 19.900 динари месечно, а во 
другите околии — до 18.100 динари месечно; 

2) за раководните места за кои со системати-
зацијата е определено како најниско звањето виши 
референт — до 16.300 динари месечно; 

3) за работното место на самостоен референт за 
кое со систематизацијата е определено како нај-
ниско звањето виши референт — до 14.500 динари 
месечно; 

4) за работното место на референт за кое со си-
стематизацијата е определено како најниско звање-
то референт — до 10.200 динари месечно. 

По исклучок, ако е со систематизацијата утвр-
дено за определени работни места на самостоен ре-
ферент за кои со систематизацијата е определено 
како најниско звањето виши референт, да се бараат 
службеници со високи стручни квалитети, положа ј-
ната плата може, во согласност со извршниот од-
бор, односно со претседателството на комората, да 
се определи до износите за раководните места за 
кои со систематизацијата е определено како најни-
ско звањето советник. 

При утврдувањето на положај ната плата за 
одделни раководни и други работни места, се земаат 
предвид и другите услови предвидени со актот за 
систематизацијата. 

Член 9 
Положај нет а плата на иритира венците изнесува 

месечно, и тоа: 
динари 

1) на приправник за звање од четврта група — 1.600 
2) на приправник за звање од трета група до 3.200 
3) на приправник за звање од втора група до 5.000 
4) на приправник за звање од прва група до 6.800 

Положајната плата на службениците што вршат 
дактилографски работи се утврдува според звања-
та што постојат зе тие службеници, со тоа што изно-
сот на положајната плата на дактилограф од 1а 
класа не може да биде поголем од 6.800 динари ме-
сечно. 

Положајната плата на службениците што вршат 
стенодактилографски работи ќе се определува до 
височината на положајната плата определена за 
службениците што вршат такви работи во органите 
на државната управа. 

Член 10 
Положај нато плата за секој положај и за секое 

работно место во комората ја определува до изно-
сите од чл. 8 и 9 на овој правилник секретарот на 
комората. 

Назначување на службеници 

Член 11 
Службеничките места во администрацијата на 

комората се пополнуваат врз основа на конкурс. 
Техничкиот персонал може де се назначува без 

конкурс. 
Другите упразнети службенички места во комо-

рата можат да се пополнуваат без конкурс само 
во случаите предвидени во Законот за јавните слу-
жбеници. 

Член 12 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во администрацијата на комората го спрове-
дува, според одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници, конкурсна комисија што се формира ка ј 
секоја комора. 

Конкурсната комисија ја именува, на време од 
една година, во секоја комора управниот одбор на 
комората. 
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Член 13 
Решението за изборот и за разрешување на се-

кретар на Сојузот на угостителските комори на Ју -
гославија, на републичка комора, на комора на ав-
тономна единица или на околиска комора, го изда-
ва претседателот на управниот одбор на соодветната 
комора. 

Член 14 
Раководните службеници во комората ги назна-

чува на положај и одлучува за нивното разрешува-
ње од положајот извршниот одбор односно претсе-
дателството на комората. Решението за назначување 
и разрешување на овие службеници го издава се-
кретарот на комората. 

Решението за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став донесува се-
кретарот на комората. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секре-
тарот на комората. 

Член 15 
Свечената изјава од членот 47 став 1 од Законот 

за јавните службеници ја дава секретарот на комо-
рата пред управниот одбор на комората. 

Службениците на комората ја даваат свечената 
изјава од претходниот став пред секретарот на ко-
мората. 

Член 16 
Коморите можат да запослат хонорарни службе-

ници под условите од Законот за јавните службе-
ници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на комората. 

Стручно образование на службениците 

Член 17 
Комората може да се спогоди со стопански ор-

ганизации и установи приправник да помине дел од 
приправничкиот стаж во тие организации и уста-
нови. Времето поминато на работа во тие организа-
ции се признава како праправнички стаж. 

Во се друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници 
и од другите прописи за приправниците во органи-
те на државната управа. 

Член 18 
За службениците на коморите во се важат 

соодветните одредби од Законот за јавните службе-
ници за стручното образование на службениците 
на органите на државната управа во текот на слу-
жбата. 

Коморите можат да организираат семинари и 
курсеви за стручно обучување на службениците на 
комората. Во спогодба со органи на државната уп-
рава, самостојни установи и организации, коморите 
можат свои службеници да упатуваат на семина-
рите и курсевите што тие органи, установи и ор-
ганизации ги организираат со цел за стручно обра-
зование на своите службеници. 

Напредување и оценување на службениците 
Член 19 

За напредување на службениците на коморите 
важат во се одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници што се однесуваат на службениците на 
државната управа. 

Член 20 
Службениците на коморите се оценуваат според 

одредбите од Законот за јавните службеници што 
се однесуваат на службениците на органите на 
државната управа. 

Секретарот на комората, службениците распоре-
дени од На платен разред нагоре, приправниците и 
хонорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на коморите ги оценува комиси-
јата што ја определува секретарот на комората. 

Претседателот на комисијата е секретарот на 
комората. 

Дисциплинска и материјална одговорност на слу* 
жбениците 

Член 21 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност, одговара службеник на комората дисци-
плински и материјално според одредбите од Закон 
нот за јавните службеници. 

Член 22 
За дисциплинската неуредност на службеник 

на комората решава секретарот на комората или 
старешина што ќе го овласти тој. 

Против решението за казната за дисциплинска 
неуредност службеникот на комората има право на 
жалба до првостепениот дисциплински суд. 

Член 23 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на комората ги изрекнуваат дисциплински 
судови. 

Дисциплински судови се: 
1) првостепен дисциплински суд при покраина 

ска угостителска комора, при републичка угости-
телска комора и при Сојузот на угостителските ко-
мори на Југославија; 

2) виши дисциплински судови, како второсте-
пени, и тоа: при покраинска угостителска комора, 
при републичка угостителска комора и при Сојузот 
на угостителските комори на Југоставија. 

Претседателот и еден член на секој дисциплин-
ски суд, како и нивните заменици, ги именува уп-
равниот одбор на комората. Вториот член и него-
виот заменик го делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 од Зако-
нот за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивни-
те заменици, пред претседателот на комората. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на соодветната комора. 

Член 24 
Казните за дисциплинските неуредности и дис-

циплинските престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно членови 
на дисциплински суд, ги изрекнува непосредно ви-
шиот дисциплински суд. 

Казните за дисципински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд при покраинска ко-
мора ги изрекнува вишиот дисциплински суд при 
републичка комора. 

Казните за дисциплински неуредности и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд при републичка ко-
мора ги изрекнува вишиот дисциплински суд при 
Сојузот на угостителските комори на Југославија, 
а за претседателот и за членовите на вишиот дис-
ц и п л и н а суд при Сојузот на угостителските ко-
мори на Југославија — Сојузниот виши дисциплин-
ски суд. 

Комисија за откази 
Член 25 

За давање согласност на отказ ите на службе-
ниците на коморите, при секоја комора се формира' 
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комисија за откази. Претседателот и еден член на 
комисијата ги именува и ги разрешува управниот 
одбор на комората. Вториот член и неговиот заменик 
го делегира соодветниот орган на синдикатот. 

Други одредби 
Член 26 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, одредбите од главата XV до XVII на Законот 
за јавните службеници, што се однесуваат на слу-
жбениците на државната управа, во сб се примену-
ваат на службениците на угостителските комори. 

Преодни и завршни одредби 
Член 27 

Службениците што на 31 декември 1957 година 
се затекнале во служба на коморите, се преведу-
ваат со 1 јануари 1958 година во соодветните звања 
и платни разреди согласно со одредбите од чл. 198 
и 199 од Законот за јавните службеници. 

Член 28 
Управниот одбор на комората ќе ја утврди си-

стематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на комората најдоцна до 30 јуни 1958 
година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата во администра-
цијата на комората затечена на денот на влегува-
њето во сила на Законот за јавните службеници, cfe 
смета како привремена систематизација. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист ФНРЈ", а ќе се 
примен ува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 109 
7 март 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор 
на Сојузот на угостителските 

комори на Југославија, 
Крсто Филиповиќ, е. р. 

399. 

Врз основа на членот 397 од Законот за Јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Управниот одбор на Југословенската лотарија, со 
потврда од Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА 
Член 1 

На стручните службеници на Југословенската 
лотарија согласно се применуваат одредбите од За-
конот за јавните службеници што се однесуваат на 
службениците на банките и штедилниците, со тоа 
што не им се определуваат звања установени за 
тие службеници. 

Звањата и платите на канцелариските службе-
ници и платите на техничкиот персонал и на по-
мошните службеници се определуваат според про-
писите што важат за соодветните службеници 
односно техничкиот персонал на органите на др-
жавната управа. 

Член 2 
Положајната плата на главниот директор на 

Југословенската лотарија се определува до. износот, 
од 29.505 динари Месечно. 

Височината на положајната плата на главниот 
директор, до износот од претходниот став, ја опре-
делува Управниот одбор на Југословенската ло-
тарија. 

Член 3 
Положајната плата на службениците на Југо-

словенската лотарија на определени положаи може 
да се утврдува, и тоа: 

До 
динари 
месечно 

1) за помошникот на главен директор 23.200 
2) за директор на дирекција и директор 

на филијала — — — — — — 19.600 
3) за началник на одделение — — — 15.900 
4) за шеф на отсек — — — — — 12.300 
Височината на положајната плата за одделни 

работни места, до износите од претходниот став, ја 
утврдува Управниот одбор во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. 

Член 4 
Службениците и работниците на Југословенска-

та лотарија добиваат награди од фондот за награ-
дување што се формира од вишокот на приходите 
над расходите според завршната сметка. 

Наградите можат да се исплатуваат тримесечно 
во вид на аконтации, според остварените средства 
во изминатото тримесечје. 

Поблиски прописи за начинот на расподелба на 
наградите донесува Управниот одбор на Југословен-
ската лотарија во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите. 

Член 5 
Систематизацијата на работните места во Југо-

словенската лотарија ја утврдува Управниот одбор 
на Југословенската лотарија. 

Член 6 
Сојузниот Државен секретаријат за работите на 

финансиите, во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, донесува 
прописи за посебниот дел на програмата за пола-
гање стручен испит на службениците на Југосло-
венската лотарија и определува испитни комисии 
пред кои овој испит се полага. 

Член 7 
За службениците на Југословенската лотарија 

се формира посебен дисциплински суд при Глав-
ната дирекција на Југословенската лотарија. 

Овој суд суди во прв степен по дисциплинските 
престапи на сите службеници на Југословенската 
лотарија. 

По жалбите против пресудите на овој суд ре-
шава Сојузниот виши дисциплински суд. 

Член 8 
Претседателот и еден член на дисциплинскиот 

суд од членот 7 став 1 на овој правилник, како и 
нивните заменици, ги именува и ги разрешува 
Управниот одбор на Југословенската лотарија. 

Вториот член и неговиот заменик го определува 
синдикалната организација. 

Член 9 
Одредбите за преведување на службениците на 

Данките и штедилниците согласно се применуваат 
ti на службениците на Југословенската лотарија. 
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Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 1998 
18 април 1958 година 

Белград 
Претседател на Управниот 
одбор на Југословенската 

лотарија, 
Ѓуро Поткоњак, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст, 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за органи-
зацијата и работата на Сојузниот извршен совет, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58, се 
п о т п а д н а л е долу наведените грешки, та ое дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБО-

ТАТА НА СОЈУЗНИОТ ИВРШЕН СОВЕТ 

1. Наместо отпечатениот наслов, насловот на 
уредбата треба да гласи: „Уредба за измени и до-
полненија на Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет", а по насловот 
треба да стои следниот текст: 

„Во Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет се вршат измени и до-
полненија, така што нејзиниот пречистен текст да 
гласи: 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА И РАБОТАТА НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВЕШЕН СОВЕТ". 

2. Во членот 3 став 3 по зборовите: „на соодвет-
ните органи" треба да стојат зборовите: „на упра-
вата". 

3. Текстот на членот 9 треба да гласи: „Со-
јузниот извршен совет може, покрај државни пот-
секретари во државните секретаријати, да назначува 
во положај на државен потсекретар — и заменик 
секретар во Советот, шефови на кабинети на пот-
претседателите на Советот, помошник секретар на 
Советот, старешини на одделни сојузни органи на 
управата, како и функционери за вршење други 
должности во Советот". 

4 Насловот на одделот под 2. „Права и дол-
жности на членовите на Советот", наместо над чле-
нот 24, треба да стои над членот 25. 

5. Во членот 61 на крајот, наместо: „(член 57 
став 2)" треба да стои: „(член 58 став 2)." 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 26 мај 
1958 година. 

По извршеното сраснување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за при-
мена на Уредбата за употреба на средствата за ин-
вестиции во 1958 година, објавен во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр 19/58, се п о т п а д н а л е долу наведе-
ните грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА 
ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИ-

ЦИИ ВО 1953 ГОДИНА 
Во точката 19 став 1 во третиот ред по зборот: 

„освен" треба да се додадат испуштените зборови: 
„основните и осумгодишните училишта,". 

Во точката 19 став 2 во осмиот ред наместо 
зборот: „деловни" треба да стојат зборовите: „управ-
ни и административни", а во последниот ред наме-
сто зборот: „деловните" треба да стојат зборовите: 
„управните и административните". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
па финансиите, Белград, 14 мај 1958 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката, врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 
ВО ШВЕДСКА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕ-
ДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ 

ВО ШВЕДСКА 
I 

Се отповикува 
Макс Баќе од должноста извонреден и оп о лео-

мошен амбасадор на ФНРЈ во Шведска. 

II 
Се назначува 
Милијан Неоричмќ, амбасадор во Државниот 

секретаријат за надворешни работи, за извонреден 
и ополномошен амбасадор на Федеративна Народна 
Република Југославија во Шведска. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 11 
17 мај 1958 година ^ 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

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

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИ-
ОТ И СПОЛ ПОМОШЕН АМБАСАДОР НА Ф Н Р Ј 
ВО ГРЦИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН 
И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО 

ГРЦИЈА 
I 

Се отповикува 
Мишо Павиќевиќ од должноста извонреден и 

ополпомошен амбасадор на ФНРЈ во Грција. 
II 

Се назначува 
Мита Миљковић, досегашен директор на „По-

литика", за извонреден и ополномошен амбасадор 
на Федеративна Народна Република Југославија во 
Грција. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ, 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 10 

7 мај 1958 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 
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О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 17 од 26 април 1958 година објавува: 
Закон зе ословување Државен секретаријат за 

стоковен промет; 
Закон за основу в ање Совет за социјална поли-

тика и комунални прашање; 
Правилник за организацијата и работата на 

средните медицински училишта. 

Во бројот 18 од 5 мај 1968 година објавува: 
Одлука за изборот на претседател, потретееда-

уел и секретар на Народното собрание на Народна 
Република Србија; 

Одлука за изборот на претседател, потпретсе-
дател и записничар на Републичкиот собор на На-
родното собрание на Народна Република Србија; 

Одлука за изборат на претседател, потпретсе-
дател и записничар на Советот на производителите 
»а Народното собрание на Народна Република Ср-
бија; 

Одлука за изборот на Извршниот совет на На-
родното собрание на Неродна Република Србија; 

Одлука за изборат на народни пра тен ци во СО-
ЈУЗНИОТ собор на Сојузната народна скупштина; 

Одлука за изборат на Верификационо одбор на 
Републичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Србија; 

Одлука за изборат на Верификационен одбор на 
Соборот не производителите на Народното собрание 
на Народна Република Србија; 

Одлука за изборот на постојани одбори и коми-
сии на Народното собрание на Народната Република 
Србија; 

Одлука за изборот на постојани одбори на Ре-
публичкиот собор на Народното собрание на На-
родната Република Србија; 

Одлука за изборот на постојани одбори на Со-
борот на производителите на Народното собрание на 
Народна Републике Србија; 

Правилник за спроведување на конкурси за по-
полнување местата на наставниот и воспитниот пер-
сонал во училиштата и другите воспитни установи; 

Исправка на Правилникот за полагање на за-
вршниот испит во училишта за учиниците во тргов-
јата. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХР-

ВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бродот 14 од 9 април 1958 обја-
вуваат: 

Наредба за определување на народните одбори 
на општините во градовите и индустриските центри 
што можат да установат евиденција за цените и 
контрола на истите и можат, на предлог од околи-
ска трговска комора, да ги определат највисоките 
продажни цени на мало за одделни прехранбени 
производи; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите на народни пратеници за 
Соборот на производителите на Саборот на НР. Хр-
ватска одржани на 23 март 1958, 
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Извештај од Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите на народни пратеници за 
Соборот на производителите на Саборпт на НР Хр-
ватска, одржани на 29 март 1958. 

Во бројот 15 од 16 април 1958 нема службен дел. 
Во бројот 16 од 25 април 1958 година објавуваат: 
Одлука за рамките за утврдување положа 1 пите 

плати на службениците на републичките органи: 
Одлука за определување најразвиените околии 

и општини на подрачјето на Народна Република Хр-
ватска и за највисоките положајни плети на се-
кретарите на оделни народни одбори на општините; 

Правилник за пополнување на местата за на-
ставен и воспитеин персонал во училиштата и дру-
гите воспитни установи, 

Во бројот 17 од 29 април 1958 година сблав* ваат: 
Решение за резрешување од должност и за име-

нување претседател на Советот за народно здравје 
на Народна Република Хрватска; 

Решение за разрешување од должност и за име-
нување претседател на Советот за социјално зашти-
та на Народна Република Хрватска; 

Решение за ословување установа со самостојно 
финансирање под назив „Пионирски дом — Бјело-
вару 

Решение за ословување Општинска комунална 
установа Новиград Подравски. 

УРАДНИ ЛИСТ Л-УДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 11 од 10 април 1958 година објавува: 

Дополнителен извештај за резултатот на избо-
рите за народни пратеници за Соборот на произво-
дителите на Народното собрание на Народна Ре-
публика Словенија; 

Решение за осигурување на објектите долж 
некогашната жица на окупирана Љубљана; 

Решение за осигурување на Буталичевата сел-
ска куќа во Мекине; 

Решение за осигурување на зградата кај Св. 
Примож над Камник; 

Решение за осигурување на Крижевата црква 
во Ишка Вас. 

Во бројот 12 од 17 април 1958 година објавува: 
Решение за именување претседател и членови 

на комисијата на НРС според членот 172 од Законот 
за пензиското осигурувани 

Во бројот 13 од 24 април 1958 година објавува: 
Решение за именување претседател и членови 

на комисијата на НРС според членот 164 од Законот 
за пензиското осигурување; 

Правилник за спроведување на конкурси за 
службеничките места за наставен и воспитен пер-
сонал; 

Наредба за определување Земјоделскиот инсти-
тут на Словенија во Љубљана за вршење испиту-
вање на семенската стока. 

С Л У Ж Б Е Н Л И С Т Н А Ф Н Р Ј 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегозине" во бројот 11 од 29 март 1958 година 
нема службен дел. 

Во бројот 12 од 5 април 1958 година објавува: 
Одлука за расподелбата на наплатена пашарина 

на т у н и с к и т е пасишта за 1958 година; 
Одлука за утврдување на нормата на придо-

несот за секоја одделна гранка на социјалното оси-
гурување: 

Наредба за определување на народните одбори 
на околиите кај кои ке се основуваат испитни коми-
сии за полагање на испитите на квалификувани 
и висококвалификувани работници; 

Наредба за определување на градовите односно 
индустриските центри во кои народните одбори на 
општините можат да установат евиденција и кон-
трола на цените на определени производи; 

Извештај од Изборната комисија на НР В и X за 
резултатот на изборите на народни пратеници за 
Републичкиот собор на Народното собрание на НР 
БиХ одржани на 23 март 1958; 

Извештај од Изборната комисија на НР БиХ за 
резултатот на изборите на народни пратеници за 
Соборот на производителите на Народното собрание 
па НР БиХ одржани на 26 и 27 март 1958; 

Измени во Списокот на постојаните судски ту-
мачи; 

Исправка на Одлуката за определување на под-
рачјата на изборните околии за изборите на народни 
пратеници за Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на НР БиХ што ќе се одржат на 26 и 
27 март 1958. 

Во бројот 13 од 12 април 1958 објавува*: 
Наредба за организацијата и спроведувањето 

на мерки со цел за спречување на заразните, пара-
зита рчите и други болести ка ј добитокот; 

Решение за определување на подрачја на кои 
е воопшто забранет ловот на мечки; 

Исправка на Законот на надлежноста на народ-
ните одбори на општините и околиите и на нив-
ните органи; 

Исправка на Уредбата за надлежноста на на-
родните одбори на општините и околиите и на нив-
ните органи. 

Во бројот 14 од 19 април 1958 година објавува: 
Правилник за пополнување на местата за на-

ставен и воспитен персонал; 
Наредба за одбраната од поплава, за генерал-

ниот план и за организацијата на мрежата на 
органи за одбрана од поплава; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на потесното подрачје на Сутјеска и на позначај-
ните места на поширокото подрачје на Сутјеска; 

Извештај од Изборната комисија на НР БиХ 
за повторните избори за избирање народен пратеник 
за Соборот на производителите на Народното собра-
ние на Народна Република Босна и Херцеговина во 
производ ителската група индустрија, трговија и 
занаетчиство во Изборната околија Вареш; 

Програма за испити на квалификовани и висо-
коквалификувани работници од струката на патниот 
сообраќај; 

Решение за дополнение на Решението за на-
значување постојани судски вештаци на подрачјето 
на НР БиХ за 1958 година; 

Список на овластените проектанти за градежно 
Проектирање. 

Во бројот 15 од 26 април 1958 година објавува: 
Одлука за изборот на претседател, потпретсе-

дател и секретар на Народното собрание на Народна 
Република Босна и Херцеговина; 

Одлука за изборот на претседател и членови 
на Извршниот совет на НР БиХ; 

Одлука за изборот на претседател, потпретсе-
дател и записничар на Републичкиот собор на 
Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за изборот на претседател, потпретсе-
дател и записничар на Соборот на производителите 
на Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за пратеничките надоместоци и плати за 
постојаните функции на народни пратеници на 
Народното собрание на Народна Република Босна 
и Херцеговина; 

Уредба за организацијата и работата на Зем-
скиот музеј во Сараево; 

Одлука за условите и начинот на финансира-
њето на републичките буџетски инвестиции во 1958 
година; 

Одлука за посебната награда на здравствените 
надзорници; 

Одлука за укинување на комисиите за кадри на 
Извршниот совет на НР БиХ; 

Решение за оснивање Сервис за работи на ре-
публичките инвестиции од општествениот стандард 
во Сараево; 

Решение за престанок на работата на Земјо-
делската станица „Др. Мујбеговиќ" во Модрича; 

Решение за престанок на работата на Сточар-
ската станица во Гацко; 

Решение за престанок на работата на Сточар-
ската станица „Анте-Зоро Ќелава" во Ливно; 

Решение за пренесување правото на основувач 
на Сточарскиот завод во Сараево врз Земјоделско-
шумарскиот факултет на Универзитетот во Са-
раево; 

Решение за пренесување правото на основувач 
на Реонската овоштарско-лозарска станица во Тузла 
врз Народниот одбор на Околијата Тузла; 

Решение за пренесување правото на основувач 
на Заводот за агропедологија во Сараево врз Зем-
јоделско-шумарскиот факултет на Универзитетот во 
Сараево; 

Решение за пренесување правото на основувач 
на Заводот за селскостопански истражувања во 
Сараево врз Земјоделско-шумарскиот факултет на 
Универзитетот во Сараево; 

Решение за престанок на работата на Заводот 
за индустриски истражувања во Сараево; 

Решение за издвојување на Одделот за тубер-
кулоза на белите дробови на Клиничката болница 
на Медицинскиот факултет во Сараево и за негово 
припојување кон Болницата за туберкулоза на бе-
лите дробови во Касиндол; 

Решение за Клиничката болница за туберку-
лоза на белите дробови на Медицинскиот факултет 
во Сараево; 

Решение за Клиничката болница за очни бо-
лести на Медицинскиот факултет во Сараево; 

Решение за основување на Завод за трансфу.-? 
зија на крв во Сараево; 
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Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот дисциплински суд; 

Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот виши дисциплински суд; 

Решение за новиот состав на филмскиот совет 
на Претпријатието за снимање на филмови „Босна-
филм" во Сараево; 

Исправка на Наредбата за определување на-
родните одбори на околиите при кои ќе се основу-
ваат испитни комисии за полагање испити за 
квалификувани и висококвалификувани работници, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 12 од 8 април 1958 објавува: 

Решение за прогласување на шумските предели 
во сливот на река Оча за шумски резерват; 

Извештај на Републиката изборна комисија за 
изборите за народни пратеници за Републичкиот со-
бор на Народното собрание на НРМ одржани на 
23 март 1958; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
изборите за народни пратеници на Соборот на про-
изводителите на Народното собрание на НРМ одр-
жани на 27 март 1958; 

Исправка на Законот за унапредување на сто-
чарството; 

Исправка на Законот за спречување на полските 
штети. 

Во бројот 13 од 17 април 1958 година објавува: 
Одлука за условите и начинот под кои ќе се 

даваат кредити од посебните средства на Републи-
чкиот инвестиционен фонд наменети за определени 
објекти во Охридска и Кумановска околија; 

Решение за именување Републичката комисија 
за давање предлози за признавање право на пен-
зија според член 73 став 2 од Законот за пензиското 
осигурување; 

Решение за именување членови на посебна ко-
мисија за давање мнение по чл. 29, 31 ст. 1 точка 
3, 38 ст. 4, 75 и 215 од Законот за пензиското осигу-
рување; 

Решение за именување и дополнување на Ре-
шението за радиодифузната станица Радио-Скопје; 

Решение за изменување на називот на Заводот 
за рехабилитација на лица со физички дефекти 
во Скопје; 

Решение за дополнување на Решението за осно-
вање на Завод за ревизија на иселувањето на 
стопанските организации; 

Решение за давање согласност; 
Правилник за условите на кои мораат да одго-

вараат пазариштата и изложбите на добиток и за 
начинот на вршење на ветеринарен надзор над нив; 

Правилник за постапката и начинот за вршење 
ревизија на порано издадените и за накнадно изда-
вање водостопански согласности и одобренија за 
користење вода; 

Одлука за измени на Одлуката за расподелба 
на општата норма на придонесот за социјално оси-
гурување за 1957 година; 

Во бројот 14 од 24 април 1958 година објавува: 
Одлука за овластување Секретаријатот за опната 

управа на Извршниот совет да определи испитна 
комисија за стручните испити на управните слу-* 
»беници; 

Одлука за овластување на Советот за култура 
на НРМ да ги потврдува правилата на Р а д и о д ^ 
фузната станица во Скопје; 

Решение за назначување стални судски вешти 
лица во Народна Република Македонија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЧ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 9 од 31 март 1958 година објавува: 

Уредба за Средното музичко училиште; 
Уредба за оснивање Уред за информации на 

Извршниот совет; 
Уредба за укинување на Станицата за памук 

во Улцињ; 
Уредба за укинување на Советот за прашања 

на научноистражувачката работа; 

Одлука за спроведување процентот од годи-
шниот износ на данокот на доход што треба да се 
наплати во одделни тримесечја во 1958 година; 

Одлука за пренесување правото на оснивач 
спрема определени установи врз народните одбори 
на општините; 

Одлука за пренесување правото на оснивач за* 
народните татри во Титоград, Плевље, Никшић, 
Цетиње и Котор врз народните одбори на општи-
ните; 

Одлука за пренесување правото на оснивач за 
земјоделските станици, Станицата за заштита на 
растенијата и ветеринарната станица врз народните 
одбори на општините; 

Одлука за пренесување правото на оснивач за 
Општата народна болница во Иванград, Општата 
народна болница во Плевље и Антитуберкулозниот 
диспанзер во Титоград врз народните одбори на 
општините; 

Одлука за пренесување правото на оснивач 
спрема шумските стопанства врз народните одбори 
на општините; 

Одлука за пренесување правото на оснивач за 
Трговското училиште во Титоград и Угостителското 
училиште во Котор од Трговско-угсстителската ко-
мора на НРЦГ врз Извршниот совет; 

Одлука за дополнение на Одлуката за опреде-
лување срокот за распишување на редовните избо-
ри за работничките совети на стопанските прет-
пријатија; 

Наредба за дополнение на Наредбата за забрана 
на плавење и сплаварење на балвани, дрвена граѓа 
и огревно дрво; 

Преградеа на стручниот дел од испитот за ква-
лификувани и висококвалификувани работници на 
топилничарската струка; 

Програма за дополнение на Програмата на струч-
ниот дел од испитот за квалификувани и високо-
квалификувани работници на селскостопанската 
струка. 

Во бројот 10 од 10 април 1958 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Секре-

таријатот за народна одбрана; 
Одлука за основање на општински комисии за 

народна одбрана; 
Одлука за организацијата и работата на одбо-

рите и комисиите за народна одбрана; 
Решение за определување на градежните објек-

ти за кои ќе основе комисии за технички преглед 
Републичкиот градежен инспекторат; 
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Извештај од Републичката изборна комисија 
ара резултатите на изборите на народни пратеници 
за Републичкиот собор на Народното собрание на 
НР Црна Гора, одржани на 23 март 1958; 

Извештај од Републичката изборна комисија за 
резултатите на изборите на народни пратеници за 
Соборот на производителите на Народното собрани« 
на НР Црна Гора, одржани на 28 март 1958. 

Во бројот И од 15 април 1958 година објавува: 
Одлука за нормите на придонесот по кои во 1958 

година ќе плаќаат придонес за кадрови во стопан-
ството приватните занаетчиски и угостителски ду-
ќани и приватните сопственици на патни моторна 
возила и на бродови што се занимаваат со јавен 
превоз; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за придонесите од сечењето на приватни и задружни 
шуми на фондовите за унапредување на шумарство-
то во 1957 година; 

Одлука за определување на надоместокот за 
користење на планинските пасишта од оппггонарод-
ниот имот; 

Решение за именување Републичка комисија 
за службенички прашања; 

Решение за именување Републичка комисија 
за признавање правото на пензија според членот 73 

* став 2 од Законот за пензиското осигурување; 
Правилник за полагање на завршниот испит во 

училиштата со практична обука; 
Правилник за полагање на дипломскиот испит 

во Средното земјоделско училиште; 
Правилник за пополнување на местата за на-

ставен и воспите персонал во училиштата и дру-
гите воспитни установи. 

Во бројот 12 од 25 април 1958 година објавува! 
Одлука за надоместоците и платите за посто-

јаните функции на пратеници на Народното собра-
ние на Народна Република Црна Гора; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за организацијата и работата на Извршниот совет; 

Решение за разрешување на секретар на секре-
таријатот на Извршниот совет, на државен потсе-
кретар во Државниот секретаријат за работите на 
финансиите и на секретар на Советот за народно 
здравје на Народна Република Црна Гора; 

Решение за назначување на секретари на секре-
таријатите на Извршниот совет и на секретари на 
советите на Ѕародна Република Црна Гора; 

Решение за разрешување на досегашниот и за 
именување нов претседател на Советот за народно 
здравје на Народна Република Црна Гора; 

Наредба за измена на Наредбата за ловостој от 
и за најмалите должини на рибите под кои не 
смеат да се ловат ниту да се пуштаат во промет; 

Упатство за извршување на Одлуката за начи-
нот на осигурување дополнителни средства за 
осигурување правата на лицата што се привремено 
вон работен однос и за другите потреби на службата 
за посредување на трудот. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

«579. Одлука за звањата и платите на слу-
жбениците и работниците запослени во 
дирекциите и во Генералната дирекција 
на Југословенските железници — — — 517 

Страна 
380. Одлука за платите на службениците и 

работниците на Генералната дирекција 
на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони и на посебните единици — — 

— — 523 

—. 524 

881. Наредба за определување на цените за 
превоз со патнички автомобили за слу-
жбени потреби — — — — — — — 

382. Наредба за измена на Одлуката за да-
вање кредити на народните републики, 
автономните единици, околиите и општи-
ните за намирување на обврските од 1955 
година — — — — — — — — — 

388. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за продажните цени на житата и 
на производите од жито — — — — — 

384. Упатство за примена на Одлуката за да-
вање дотации за подобрување на услови-
те за користење на годишниот и другите 
одмори — — — — — — — — — 

В85. Упатство за примена на Одлуката за 
уплатување на придонесот од прометот 
на пченка, јачмен и овес од родот на 1957 
година за давање премии за извоз — — 

^86. Правилник за сервисните установи и за 
употребата на патнички автомобили во 
посебните сервисни организациони еди-
ници — — — — — — — — — 

387. Упатство за начинот и срокот за спрове-
дување на Уредбата за користењето на 
општествените средства за патнички 
автомобили — — — — — — — — 

388/ Упатството за определување на подолг 
v * платен годишен одмор — 
389. Наредба за воведување извештаи за испи-

тите за квалификувани и висококвали-
фикувани работници — — — 

390. Наредба за измена на Наредбата за на-
чинот на мелење на пченица и 'рж — — 

391. Правилник за службениците на Сојузна-
та индустриска комора и на стручните 
здруженија од областа на индустријата 
и рударството — — — — — — — 

392. Правилник за службениците на Сојузната 
надворешнотрговска комора — — — — 

393. Правилник за службениците на Сојузна-
та градежна комора и на стручните здру-
женија од областа на градежништвото — 

394. Правилник за службениците на трговски-
те комори од областа на внатрешната 
трговија — — — — — — — — — 

395. Правилник за службениците на занаетчи-
ските комори — — — — — — — 

396. Правилник за службениците на Сојузна-
та сообраќајна комора и на стручните 
здруженија во областа на сообраќајот — 

397. Правилник за службениците на селско-
стопанско-шумарските комори и за слу-
жбениците на сојузните стручни здруже-
нија од областа на селското стопанство и 
шумарството — — — — — — — 

398. Правилник за службениците на угостител-
ските комори — — — — — — — 

399. Правилник за платите на службениците 
на Југословенската лотарија — — — 

Исправка на Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет — 

Исправка на Наредбата за примена на Уред-
бата за употреба на срествата за инве-
стиции во 1958 година — 
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