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87. 
Врз основа на членот 92 став 1 од Законот за 

органите на внатрешните работи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 30/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА ОРГАНИТЕ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За службениците на органите на внатрешните 

работи (во натамошниот текст: службениците) ва-
жат одредбите од Законот за јавните службеници 
и прописите донесени врз основа 'на него, доколку 
со одредбите од Законот за органите на внатре-
шните работи и со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Член 2 
Платата на службениците се состои од основ-

на плата и од положај на плата. 
Покрај платата, на службениците им припаѓа 

и посебен додаток на службата. 
Службениците кои според прописите носат уни-

форма, имаат право на бесплатна униформа одно-
сно на соодветен паричен надоместок. 

. Член 3 
Основната плата се определува според звањата 

и годините на службата* по скалата на платните 
разреди и на основните плати од членот бб на За-
конот -за јавните службеници. 

На службениците' им припаѓа положајна плата 
спрема положбата односно местото, како и спрема 
звањето. 

Член 4 
Во органите на внатрешните работи постојат 

управни, извршни и канцелариски службеници, 
службеници на Народната милиција и службеници 
на стража на казнено-поправителни установи. 

Член 5 
За вршење на стручни и стручно-технички ра-

боти (медицински, криминолошки, криминалистич-
ки, просветни и др.) се назначуваат службеници 
што имаат стручна спрема потребна за вршење на 
овие работи. 

Службениците од претходниот став се назначу-
ваат, со оглед на степенот на стручната спрема што 
ја имаат, за управни односно извршни службеници, 
а можат да се назначуваат во звањата предвидени 
со Законот за јавните службеници за односната 
стручна служба. Ако е ваквиот службеник назна-
чен во стручно звање, се распоредува во платни 
разреди и напредува според одредбите од Законот 
за јавните службеници што важат за односната 
служба* 

II, ЗВАЊА И НИВНИ РАСПОРЕД ВО ПЛАТНИ 
РАЗРЕДИ 

1. Управни службеници 
Член 6 

Звањата на управните службеници се исти 
како и во другите служби и се распоредуваат во 

групи и платни разреди според соодветните одред-* 
би од Законот за јавните службеници. 

2. Службеници на Народната милиција 
Член 7 

Службениците на Народната милиција имаат* 
звања односно чинови кои се распоредуваат во 
следните платни разреди: 

Звања односно чинови Платни разреди 
1) милиционер XVIII — XII 
2) водник XVI — XI 
3) постар водник XIV — X 
4) потпоручник XV — XIII 
5) поручник XII и XI 
6) капетан XI и. X 
7) капетан I класа XI — VIII 
8) мајор IX и VIII 
9) потполковник VII — V 

10) полковник IV и III 
И) генерал Па и III 

3. Службеници на стража на казнеио-шшравител-
ни установи 

Член 8 
За службениците на стража на казќено-попра-« 

вителни установи постојат звања кои се распоре-« 
дуваат во следните платни разреди: 

Звања Платни разреди 
1) стражар XVIII — XII 
2) постар стражар XVI — X 
3) надзорник на стража XV — VIII 
4) заповедник на стража XII — V 

4. Извршни службеници 
Член 9 

Во органите на внатрешните работи покрај 
звањата на извршните службеници што вршат ра-
боти на сметководство постојат посебни звања на 
извршните службеници, кои се распоредуваат во 
следните платни разреди: 

Звања Платни разреди 
1) во сите служби: 

а) извршен пристав XV — XII 
б) виши извршен пристав XI — VIII 

2) во стручно-техничките служби: 
а) технички пристав XV — XII 
б) виши технички пристав XI — VIII 

5. Службеници што работат на работи на сметко* 
водство и канцелариски службеници 

Член 10 
Звањата на службениците што во органите на 

внатрешните работи работат на работи на сметко-
водство и на службениците што вршат работи на 
административна преписка, архива и евиденција 
исти се како и во другите служби и се распоре-
дуваат во групи и платни разреди според соодвет^ 
ните одредби од Законот за јавните службеници« 

III. ПЕРИОД СКИ ПОКАЧУВАЊА 
Член 11 

Во завршните платине разреди на звањата ми-* 
лиционер и стражар, постојат по три п е р к о с к и 
покачувања, 
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Во завршните платни разреди на звањата из-
вршен пристав и технички пристав постојат по 
четири периодски покачувања. 

Во завршните платни разреди на другите зва-
ња од чл. 7, 8 и 9 постојат по две период ски пока-
чувања. 

Во поглед на периодските покачувања за дру-
гите звања важат соодветните одредби од Законот 
за јавните службеници. 

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОЛОЖАЈНАТА 
ПЛАТА 
Член 12 

Височината на положајните плати се опреде-
лува според прописите на органите надлежни за 
утврдување на систематизацијата, во границите 
утврдени за јавните службеници. 

V. ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА СЛУЖБАТА 
Член 13 

На службениците им припаѓа посебен додаток 
на службата во износ до 16.700 (8.000) динари ме-
сечно. ' 

Височината на додатокот на службата им се 
определува на службениците според значењето на 
работното место и според посебните напори и опа-
сностите за кои е врзано вршењето на службата. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи донесува поблиски прописи за определува-
њето на посебниот додаток од ставот 1 на овој 
член. 

VI. СЛУЖБЕНА ОБЛЕКА 
Член 14 

Бесплатна униформа односно соодветен пари-
чен надоместок им припаѓа на службениците на 
Народната милиција, на службениците на стража 
на казнено-поправителни установи и на другите 
службеници кои според правилата за вршење на 
службата носат униформа. 

Поблиски прописи за бесплатната униформа, 
како и за тоа кои други службеници имаат право 
на бесплатна униформа односно на износ на па-
ричниот надоместок за униформа, донесува соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи. 

VII. ДОНЕСУВАЊЕ РЕШЕНИЈА ЗА СЛУЖБЕ-
НИЧКИТЕ ОДНОСИ 

Член 15 
За донесување решенија за назначување и за 

други службенички односи за службениците на 
сојузниот и на републичките државни секретари-
ј а т за внатрешни работи и на покраинскиот и 
обласниот секретаријат за внатрешни работи, како 
и за службениците на општинските органи за вна-
трешни работи важат прописите за јавните слу-

о жбеници. 
Решенијата за назначување, унапредување и 

престанок на службата на службениците на секре-
таријатот за внатрешни работи на околиски наро-
ден одбор ги донесува републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи во согласност -со 
претседателот на околискиот народен одбор. 

Решенијата за назначување, унапредување и 
престанок на службата на милиционерите во око-
лната , ги донесува републичкиот државен секре-
таријат за внатрешни, работи.. 

Решенијата за произведување во чин на офи-
цер на Народната милиција и за унапредување на 
офицер на Народната милиција ги донесува, по 
предлог од републичкиот државен секретар, соју-
ѕниот Државен секретар за внатрешни работи. 

Унапредувањето во чин на генерал на Народ-
. ћата милиција се врши со указ на Претседателот 

на Републиката по предлог од сојузниот Државен 
Секретар за внатрешни работи. 

Член 16 
Назначувањето на службеници се врши, по 

правило, без конкурс. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи пропишува кои службеници ќе се назначу-
ваат врз основа на конкурс. 

VIII. СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

1. Приправници 
Член 17 

Во поглед на приправничкиот стаж и стручните 
испити за .звањата на управните службеници, на 
службениците што работат на работи на сметко-
водство и на канцелариските службеници, важат 
одредбите од Законот за јавните службеници. 

Член 18 
Приправнички стаж и стручен испит за слу-

жбениците на Народната милиција постои за зва-
њето односно чинот милиционер, потпоручник и 
капетан. 

Член 19 
Приправнички стаж и стручен испит за слу-

жбениците на Стража на казнено-поправителни 
установи постои за звањето стражар, надзорник на 
стража и заповедник на стража. 

Член 20 
Приправнички стаж и стручен испит за извр-

шните службеници постои за звањето извршен 
пристав и технички пристав. 

Член 21 
Приправничкиот стаж за звањата од чл. 

20 трае две години. 
Член 22 

Лицата кои по завршеното школување првпат 
се примаат на служба како приправници за зва-
њата на управни службеници, мораат да имаат 
школска спрема, и тоа: 

1) приправникот за звањето пристав — завр-
шено средно или средно стручно училиште; 

2) приправникот за звањето референт од II 
група — завршено управно училиште односно ви-

чна школа; 
3) приправникот за звањето референт од I гру-

па — завршен факултет. 
В,о стручните, и стручно-техничките служби 

(криминалистичко-техничка, криминолошка, ци-
вилна заштита, медицинска и др.), за приправник 
за звањето референт од I група можат да се на-
значуваат лица што завршиле соодветен факултет 
на универзитет или високи школи. 

Приправници од претходниот став можат да 
се назначуваат ако со стручна пракса можат да 
се здобијат само вршејќи служба во органите на 
внатрешните работи. 

Член 23 
Лицата што по завршеното школување првпат 

се^ примаат во служба како приправници за слу-» 
жбеници на Народната милиција односно на стра-
ж а на казнено-поправителни установи или за из-
вршни службеници, мораат да ја имаат следната 
училишна односно стручна спрема, и тоа: 

1) за звањето милиционер или стражар — нај-
малку задолжително основно школување; 

2) за чинот потпоручник на Народната мили-
ција или за звањето надзорник на стража — полно 
средно или нему рамно стручно училиште или за-
вршено училиште за резервни офицери односно 
за чин на резервен офицер; 

3) за чинот капетан на Народната милиција 
или за г звањето заповедник на стража — правен 
или друг факултет на универзитет или висока 
школа и завршено училиште за резервни офицери 
одвоено за чин на резервен офицер; 

4) за звањето извршен пристав — најмалку 
осумгодишно училиште или нему рамка спрема; 

5) за звањето технички' пристав — најмалку 
осумгодишно училиште или спрема на квалифи-
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куван работник, а во стручно-технички служби — 
средно стручно училиште или спрема на високо-
квалификуван работник. 

Член 24 
На приправниците за звањата односно чино-

вите во Народната милиција и за звањата на из-
вршни службеници им припаѓа основна плата, 
и тоа: / 

1) на приправникот за звањето милиционер или 
стражар — основна плата на XVIII платен разред; 

2) на приправникот за звањето извршен при-
став или технички пристав — основна плата на 
XVI платен разред; 

3) на приправникот за чинот потпоручник на 
Народната милиција односно за звањето надзор-
ник на стража или технички пристав кој има пол-
но средно стручно училиште или стручна спрема 
на висококвалификуван работник — основна пла-
та на XV платен разред; * 

4) на приправникот за чинот капетан на На-
родната милиција или за звањето заповедник на 
стража — основна ^ л а т а на XII платен разред. 

По положениот стручен испит приправникот се 
назначува Но почетниот платен разред на соодвет-
ното звање односно чин, а приправникот за чинот 
капетан на Народната милиција или за звањето, 
заповедник ца стража — во чинот капетан односно 
во звањето заповедник на стража н а ' XI платен 
разред. 

2. Стручна обучеа и испит на ириг .^зникот 
Член 25 

Приправникот за звањето на управен службе-
ник за време на приправничкиот стаж мора, по 
правило, да биде најмалку една година на пракса 
во секретаријатот за внатрешни работи на околи-
ски народен одбор односно во орган на внатре-
шните работи на општински народен одбор. ^ 

Старешината на органот на внатрешните ра-
боти во кој приправникот се наоѓа на практична 
обука е должен да му даде можност на приправ-
никот да се запознае со практичната работа во 
службата во која е назначен, со работата на ста-
ница на Народната милиција, како и со работата 
на јавното обвинителство и судот на кривични 
предмети. 

Член 26 
Приправникот за звањето милиционер времето 

на приправничкиот стаж го поминува на приправ-
ничка обука во станица на Народната милиција и 
на приправнички курс за милиционери. 

Приправникот за звањето стражар времето на 
приправничкиот стаж го поминува на практична 
обука во казнено-поправителна установа и на 
приправнички курс за стражари. 

Стручната обука се врши со одржување струч-
на настава на курсеви и со практична работа во 
станица на Народната милиција односно во казне-
но-поправителна установа едноподруго. 

Член 27 
Приправникот за чинот потпоручник на Народ-

ната милиција или за звањето надзорник на стра-
жа, како и приправникот за чинот капетан на 
Народната милиција или за звањето заповедник 
на стража времето на приправничкиот стаж го 
поминуваат на практична обука во станица на На-
родната милиција или во Секретаријатот за вна-
трешни работи н^ околиски народен одбор односно 
во казнено-поправителна установа. 

На приправникот ќе му се даде можност за 
време на приправничкиот стаж да се запознае со 
практичната работа во органите на внатрешните 
работи и во станица на Народната милиција одно-
сно со работите на извршување на казниве и со 
стручната работа на стража на казнено-поправи-
телните установи. 

Член 28 
Приправникот за звањето извршен пристав до-

бива стручна обука со вршење на практична ра-

бота во органите на внатрешните работи и со по-
сетување настава во средно стручно училиште за 
внатрешна работи при републичкиот државен се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Член 29 
Приправникот за звањето Технички пристав 

времето на приправничкиот стаж го поминува на 
стручна практична о ^ к а во организационата еди-
ница во која се вршат стручно-техничките работи 
за кои се приготвува тој. 

Старешината на организационата единица е 
должен на приправникот да му овозможи за време 
на приправничкиот стаж да се запознае и со прак-
тичното вршење на одделни работи, а особено со 
оние со кои се врзани стручно-техничките работи 
што ги врши приправникот. 

Приправникот за звањето технички пристав 
што нема полна средна стручна спрема, добива 
стручна обука според одредбите од претходниот 
член. 

Член 30 
По завршениот приправнички стаж приправни-

кот полага стручен испит. 
Службениците на сите органи и служби на вна-

трешните работи во народната република струч-
ниот испит го полагаат пред испитната комисија 
што ќе ја определи републичкиот државен секре-
таријат за внатрешни работи. 

Службениците на сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи и нему подредените ор-
гани и установи стручниот испит го полагаат пред 
испитната комисија што ќе ја определи сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 31 
Приправниците за звањата на управни службе-

ници и за чинот капетан на Народната милиција 
или за звањето заповедник на стража општиот дел 

^од стручниот испит го полагаат според про1фамата 
"заедничка за сите управни службеници. 

Посебниот дел од стручниот испит приправни-
ците од претходниот став го полагаат според про-
грамата нето ќе ја пропивме сојузниот Државен се-
кретаријат за внатрешни работи. 

Член 32 
Приправниците за звања односно чинови во 

Народната милиција и во стража на казнено-по-
правителни установи, освен оние од претходниот 
член, како и приправниците за звања на извршните 
службеници стручниот испит го полагаат според 
програмата што ќе ја пропише сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

Приправниците од претходниот став кои спо-
ред одредбите од оваа уредба стручната обука ја 
добиваат и во средно стручно училиште или на 
курс, стручниот испит го полагаат по завршетокот 
на наставата во училиштето односно на курсот. За-
вршниот испит во училиште односно на курс се 
смета како стручен испит во смисла на одредбите 
од оваа уредба. 

Член 33 
На приправникот што за време на приправнич-

киот стаж е должен да заврши определено струч-
но училиште односно курс, ако по завршената 
стручна обука и настава во училиштето односно 
на курсот не го положи завршниот испит, се смета 
дека на тој ден му е откажана службата. 

IX. НАПРЕДУВАЊЕ 
Член 34 

За напредување на управните службеници, ко-
ко и на службениците што работат на работи ча 
сметководство и на канцелариските службеници, 
важат одредбите од Законот за јавните службени-
ци, ако со оваа уредба не е определено поинаку. 

Член 35 
Службеникот во звањето пристав и службени-

кот во звањето референт од III група, кога ќе за-
вршат Вишо управно училиште за внатрешни ра-
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боти, се унапредуваат во звањето референт од II 
група. Референт од III група што се наоѓа во X или 
повисок платен разред, кога ќе заврши Вишо 
управно училиште за' внатрешни работи, се распо-
редува во звањето виши референт од II група. 

Службеникот што се унапредува според прет-
ходниот став, добива непосредно повисок платен 
разред отколку што е оној во кој се наоѓал дото-
гаш. * 

Член 36 
Во чин водник на Народната милиција може да 

биде унапреден милиционер што има најмалку 
шест години служба во Народната милиција, кој за 
последните две години добил најмалку оценка „се 
истакнува" и кој со успех го завршил училиште-
то за подофицери на Народната Милиција. 

Во чин водник на Народната милиција може да 
биде унапреден и милиционер кој во^тоа звање по-
минал најмалку шест години, кој се здобил со 
стручна спрема на квалификуван работник и кој 
за последните две години добил најмалку оценка 
„се истакнува". 

Во чин постар водник на Народната милиција 
може да биде унапреден водник кој во тој чин по-
минал најмалку шест години и .кој за последните 
три години добил најмалку оценка „се истакнува", 
а војникот од претходниот став — ако и го завршил 
со успех училиштето за подофицери на Народ-
ната милиција. 

Милиционер односно водник што особено се 
истакнува во работата и кој за последните три го-
дини едноподруго добил најдобра оценка, може да 
биде унапреден во повисок чин, ако има најмалку 
две третини од стажот потребен за редовно напре-
дување и ако ги исполнува другите услови предви-
дени во претходните ставови. 

Член 87 
Во чин потпоручник на Народната милиција 

може да биде произведен постар водник или' вод-
ник што завршил средно стручно училиште за вна-
трешни работи при републичкиот државен секре-
таријат за внатрешни работи, и кој за последните 
две години добил оценка „особено се истакнува". 
Ако ваков службеник претходно не го заврши учи-
лиштето за под офицери на Народната милиција, 
е должен да положи дополнителен испит од вој-
ничките предмети во срок од една година. 

Во чин потпоручник на Народната милиција и 
во повисоки чинови, до чинот капетан I класа за-
клучно, се унапредува офицер на Народната мили-
ција кој во претходниот чин ќе помине најмалку 
шест години, и кој за последните две години до-
бил најмалку оценка „се истакнува". 

Во чин мајор на Народната милиција се уна-
предува капетан I класа кој во тој чин поминал 
најмалку шест години, и кој претходно положил 
испит за чинот мајор или завршил Вишо управно 
училиште за внатрешни работи и кој за последните 
две години добил најмалку оценка „се истакнува". 

Во чин потполковник на Народната милиција 
може да биде унапреден мајор кој во завршниот 
платен разред на тој чин ќе помине три години и 
кој за последните две години добил најмалку оценка 
„се истакнува". 

Во чин полковник на Народната милиција се 
унапредува потполковник кој во завршниот платен 
разред на тој чин поминал три години, кој прет-
ходно положил исћит за полковник и кој- за послед-
ните две години добил оценка „особено се истак-
нува". 

Офицер на Народната милиција кој особено се 
истакнува во работата, и кој за последните три го-
дини едноподруго добил најдобра оценка, може да 
се унапреди во повисок чин ако има најмалку две 
третини од стажот потребен за редовно унапредува-
ње и ако ги исполнува условите предвидени со прет-
ходните ставови за соодветниот чин. 

Член 38 , 
Капетан на Најдолната милиција со висока 

стручна спрема се унапредува во чин капетан I кла-

са кога во XI платен .разед ќе помине три години, 
©ЈКО за последните две години добил најмалку оценка 
„се истакнува". 

Службеникот од претходниот став се унапреду-
ва вб повисоки чинови под условите од претход-
ниот член, со тоа да не е должен да полага испит за 
чинот мајор. 

Потпоручник односно поручник на Народната 
милиција кој дополнително ќе се здобие со висока 
стручна опрема се унапредува во чин капетан на 
Народната милиција на XI платен разред. 

Член 39 
Испитите предвидени во членот 37 од оваа уред-

ба се полагаат според програмите што ги пропишу-
ва сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. Овие испити се полагаат пред испитната ко-
мисија што ја определува сојузниот Државен секрз-
таријат за внатрешни работи. 

Член 40 
Во звањето постар стражар може да биде уна-

преден стражар кој во тоа звање, поминал најмалку 
шест години, кој за последните две години добил 
најмалку оценка „се истакнува" и кој со успех го 
завршил училиштето за постари стражари. 

Во- звањето надзорник на стража може да биде 
унапреден постар стражар кој во последниот пла-
тен разред на своето звање одминал три години и 
кој за последните две години добил најмалку оцен-
ка „се истакнува". Постар стражар кој за послед-
ните три години добил оценка „особено се истак-
нува", може да биде унапреден во звањето надзор-
ник на стража ако поминал најмалку две третини 
од стажот потребен за редовно напредување во по-
високо звање. 

Во звањето заповедник на стража може да биде 
унапреден надзорник на стража кој има најмалку 
петнаесет години ефективна служба во органите на 
внатрешните работи, кој претходно ќе го положи 
испитот за звањето заповедник на стража или прет-
ходно завршил вишо управно училиште за внатре-
шни работи и кој за последните три години добил 
оценка „особено се истакнува". 

Надзорник на стража со полно средно училиште 
кој ќе заврши Вишо управно училиште за внатре-
шни работи, може да биде унапреден во звањето за-
поведник на стража ако има најмалку осум години 
служба во органите на внатрешните работи и ако за 
последните три години добил оценка „особено се 
истакнува". 

Испитите предвиден^ во ст. 1 и 3 на обо']'4член 
се полагаат според програмата што ќе ја пропише 
сојузниот Државен секретаријат за вма т р е т чи ра-
боти. Испитите се полагаат пред испитната' ком тс; , ј а 
што ја формира надлежниот државен секретаријат 
ѕа внатрешни работи. ^ 

Член 41 
Извршен пристав се унапредува во звањето ви-

ши извршен пристав ако во завршиот платен разред 
на тоа звање поминал три години и ако за тоа вре-
ме добил најмалку оценка „се истакнува". Под исти-
те услови може да 'биде унапреден технички при-
став во звањето виши технички пристав. 

Технички пристав што има средна стручна спре-
ма или спрема н а висококвалификуван работник се 
унапредува во звањето виши технички пристав, ако 
има најмалку две третини од стажот за напредува-
ње во тоа звање и ако за последните две години 
добил најмалку оценка „се истакнува". 

Член 42 
Виши извршен пристав и виши технички при-

став се унапредуваат во звањето' референт од II 
Јцрупа кога ќе завршат Вишо управно училиште ?а 
внатрешни работи. Ако ваквиот службеник се на-
оѓа во IX 'или VIII пламен-разред, се унапрелут?о во 
звањето виши референт од II група. 

Службеникот од претходниот от?в тгсбнг^ не-
посредно повисок платен разред отколку што е оној 
во кој се наоѓал дотогаш. 
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Член 43 
Службеник на Народната милиција односно 

службеник на стража на казнено-пооравителни 
установи во чадот водник односио во звањето по-
стар стражар или повисок чин односно звање, може 
да биде по потреба на службата преведен во зва-
њето на извршен односно управен слузкбеѕник што 
му одговара на односниот чин или во звањето спо-
ред распоредот во платил разреди и според стручна-
та спрема што е пропишана за тоа звање со оваа 
уредба. Под истите услови може да биде преведен 
во звањето на слежбеник на стража на казнено-
поправителни установи службеник на Народната 
милиција, и обратно, а управен или извршен слу-
жбеник во соодветен чин на Народната милиција 
односно во звање на стража на казнено-поправи-
телни установи. 

Член 44 
Кога службеници на Народната милиција и 

извршни службеници ќе станат неспособни за врше-
ње на оперативни работи, можат да бидат опреде-
лени на други работни места во органите на внат-
решните работи. 

Службениците од претходниот став го задржу-
ваат здобиеното звање и напредуваат во звањата и 
платните разреди според одредбите од оваа уредба 
како да се наоѓаат на должност во Народната ми-
лиција односно во извршната служба во која се 
наоѓале дотогаш, ако според одредбите од оваа 
уредба не можат да бидат преведени во звање на 
управни службеници. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 45 

Приправниците и управните службеници се рас-
поредуваат во платните разреди и добиваат звање 
според одредбите од членот 399 на Законот за јав-
ните службеници. 

Службениците во звањето инспектор што имаат 
IV платен разред се преведуваат во звањето совет-
ник и се распоредуваат во III платен разред. Во 
звањето советник можат, во согласност со комисијата 
за службенички работи, да се преведат и инспек-
торите што се наоѓаат во V платен разред и да се 
распоредат во IV платен разред. 

Инспекторите во VIII, VII и VI платен разред, 
како и инспекторите во V платен разред кои според 
претходниот став не ќе бидат преведени во звањето 
советник, се преведуваат во звањето виши референт 
и добиваат два платни разреди повеќе односно соод-
ветно периодско покачување. 

Службениците 'во звањето постар референт го 
добиваат звањето референт од I група и се распо-
редуваат за два платни разреди повеќе. 

Службениците во" звањето виши пристав што 
имаат виша стручна спрема го добиваат звањето 
референт од II група. Службениците. во ова звање 
што немаат виша стручна спрема, ^ кои се наоѓаат 
во XI платен разред, го добиваат звањето референт 
од III група, а тие што се наоѓаат во пониски платни 
разреди. — звањето пристав. 

Член 46 
Службениците со средна стручна спрема што на 

денот на влегувањето во сила на оваа уредба се 
наоѓаат во звањето референт, а кои имаат до 1 
Јануари 1958 година најмалку дванаесет години 
служба признаена за напредување, ќе се унапредат 
во звањето виши референт од II група и ќе добијат 
два платни разреди повеќе отколку што имале до-
тогаш кога ќе завршат Вишо управно училиште за 
внатрешни, работи, ако ова училиште го завршат 
најдоцна до крајот па 1962 година. 

Член 47 
. Службениците на Народната милиција ги за-

држуваат звањата односно чиновите во кои се за-
текнале на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба. Во виши чинови можат да будат унапреду-
вани кога Ќ$ ЕЛ исполнат, условите предвидени со 
&ваа уредба 

Службениците во звањето помлад водник го 
добиваат звањето водник. 

Офицерите на Народната милиција што имаат 
висока или виша стручна спрема, како и офице-
рите во чинот мајор и потполковник, добиваат два 
платни разреди повеќе односно соодветно периодско 
покачување. 

Полковник на Народната милиција кој има V 
платен разред се распоредува во IV платен разред, 
а кој има IV платен разред — во III платен разред. 

Генерал на Народната милиција кој до денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба поминал 
во тој чин до три години се распоредува во II* пла-
тен разред, а тој што во тој чин поминал три или 
повеќе години — во III платен разред. 

Член 48 
Службениците на стража на казнено-поправ^-

телни установи го задржуваат звањето во кое се 
затекнале на денот на влегувањето во сила на 
оваа уредба, со тоа да можат натаму да напреду-
ваат во платни разред и звања кога ќе ги исполнат 
условите пропишани со оваа уредба. 

Службеник на стража на казнено-поправителни 
установи што има висока или виша стручна спрема 
добива два платни разреди повеќе односно соодве-
тно периодско покачување. 

Член 49 
Извршните службеници чии звања се изменети 

со оваа уредба, а кои го положиле испитот за одно-
сните звања според досегашните прописи, добиваат 
соодветни нови звања, и тоа: 

1) службениците во звањето извршен пристав 
во XI платен разред — звањето виши извршен 
пристав; 

2) службениците во звањето криминалистички 
техничар — звањето технички пристав; 

3) службениците во звањето радио-телеграфист 
И класа — звањето технички пристав; 

4) службениците во звањето радиотелеграфист 
I класа — звањето виши технички пристав. 

Службениците во други технички служби што 
имаат други звања, добиваат нови звања согласно 
со одредбите од претходниот став, со оглед на пла-
тниот разред во кој се наоѓаат на денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба. 

Службениците кои според ставот 1 од овој член 
се преведуваат во нови звања, остануваат во пла-
тниот разред во кој се наоѓаат. Службеникот што 
се наоѓа во платен разред понизок од XV се преве-
дува во XV платен разред, со тоа времето за напре-
дување во повисоки платни разреди да се смета од 
1 јануари 1958 година. 

Службениците од ставот 1 на овој член што не 
го положиле стручниот испит за звањето во кое се 
наоѓаат, односно кои не- се ослободени од полага-
њето на испитот, се преведуваат како приправници 
За односното звање. 

Службениците кои според ставот 1 од овој член 
добиваат звање извршен пристав, можат да бидат 
унапредени во звањето виши извршен пристав ако 
завршат средно стручно 'училиште за .внатрешни 
работи при републичкиот државен секретаријат за 
внатрешни работи. 

Член 50 
Со денот на почетокот на применувањето на 

оваа уредба престануваат да важат Уредбата за 
платите во Народната милиција („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/53 и 1/56), Уредбата за звањата, пла-
тите и дисциплинската одговорност на службени-
ците на Управата за државна безбедност со изме-
ните и дополненијата, Уредбата за посебниот 
додаток за службениците на органите за внатрешни 
работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/56), Пра-
вилникот за извршните службеници во ресорот на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52, 8/53, 40/53 и 1/54) и Правилникот за зва-
њето и платата на инспектор во ресорт на вна-
трешните работи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52). 
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Член 51 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 48 

14 февруари 1958 година 
Белград 

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

88. 
Врз основа на чл. 71 и 72 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И 

НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Според оваа уредба се определуваат платите на 

техничкиот персонал и на помошните службеници 
на државните органи и установи и на организа-
циите на кои се однесува Законот за јавните слу-
жбеници. 

Член 2 
Технички персонал во смисла на претходниот 

.член е: 
1) персоналот запослен на одржување згради и 

уреди во згради (машини, инструменти и др.), пер-
соналот запослен на одржување патишта, како и 
персоналот што врши други технички работи (на 
бини и во театарски работилници, во здравствени 
установи и др.); 

2) персоналот запослен во работилници и на 
работи што се изведуваат на терен; 

3) персоналот запослен на бродови за управни 
цели; 

4) персоналот што управува со моторни возила 
(возачи на моторни возила). 

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и на 
персоналот запослен на одржување чистота на 
службени простории. 

Член 3 
Платата на техничкиот персонал се определува 

во месечен износ или во износ по час, според 
Степенот на квалификацијата, работниот стаж и 
условите на работата. 

На работните места на кои работниот ефект 
може да се мери, се воведува работа по норма. 

Под условите пропишани со оваа уредба можат 
да се установуваат и премии за заштеди и за успех 
во работата. 

Платата на помошните службеници се опреде-
лува во месечен износ според работниот стаж и 
условите на работата. 

Член 4 
Покрај плата, на техничкиот персонал и на по-

мошните службеници им припаѓаат надоместоци и 
додатоци во височината и под условите предвидени 
со оваа уредба. 

На техничкиот персонал и на помошните слу-
жбеници им припаѓа надоместок за службени па-
тувања и за - работа . на терен и други надоместоци 
според прописите што се донесуваат според членот 
77 од Законот за јавните службеници. 

Член 5 
Во платата, надоместоците, додатоците и дру-

гите примања што техничкиот персонал и помош-
ните службеници ги остваруваат според оваа уредба, 
содржан е и придонесоа за букетите од личниот 

доход, придонесот за социјално осигурување и при-
донесот за станбена изградба. 

II. ПЛАТИ 
1. Плата на персоналот запослен на работи па одр-

жување и на други технички работи 
Член 6 

На персоналот запослен на работи на одржу-
вање и на други технички работи (член 2 точка П 
плата му се определува во месечен износ, според 
степенот на квалификацијата, и таа изнесува: 

1) за лице со квалификација на Еисококвали-
фикуван работник — 22:700, а со покачување на 
платата — до 29.600 динари; 

2) за лице со квалификација на квалификуван 
работник — 17.000, а со покачувања на платата — 
до 22.700 динари; 

3) за лице со квалификација на полуквалифи-
куван работник — 13.960, а со покачувања на пла-
тата — до 17.100 динари; 

4) за лице без квалификација — 12.600, а со 
покачувања на платата — до 15.800 динари. 

Член 7 
Почетниот износ на платата од претходниот 

член му припаѓа на работник што има помалку од 
три години работен стаж на работите од соодветната 
ква лификациј а. 

Покачување на платата се дава по секои три 
години поминати во служба во иста квалификација. 
Покачувањата на платата ги има пет, и тие из-
несуваат: 

1) за лице со квалификација на висококвали-
фикуван работник — првото покачување 1.300, а 
другите по 1.400 динари; 

2) за лице со квалификација на квалификуван 
работник — првите три покачувања по 1.100, а дру-
гите по 1.200 динари; 

3) за лице со квалификација на полуквалифи-
куван работник — првите три покачувања по 600 а 
другите по 700 динари; 

4) за лице без квалификација — првото пока-
чување 600, а другите по 650 динари. 

Член 8 
На лице што во текот на службата ќе се здобие 

со виша квалификација ќе му се определи платата 
според вишата квалификација, ако биде распоре-
дено на соодветни работи. 

Ако платата за вишата квалификација е по-
мала од поранешната плата со покачувањата, ќе се 
определи и покачувањето предвидено за вишата 
квалификација, така што новоопределената плата 
непосредно да го надминува износот на.поранешната 
плата со покачувањата. Наредното покачување на 
платата се дава по истекот на три години служба со 
плата определена според вишата квалификација. 

2. Плата на персоналот запослен во работилници и 
на работи што се изведуваат на терен 

Член 9 
На персоналот запослен . во работилници, на 

селскостопански работи, на одржување паркови, на 
одржување чистота ЕО градови и на други работи 
што се изведуваат на терен (член 2 точка 2) пла-
тата му се определува по час, според работите што 
ги врши. 

На персоналот што врши работи кои според 
организацијата на работата, траењето на работното 
време и според свотата пригода се исти или слични 
со работите во работилници, платите можат да му 
се определуваат по час, а по претходна согласност 
од секретаријатот за општа управа на извршниот 
совет односно од советот за работи на општата 
управа на народниот одбор. 

Член 10 
Работите од претходниот член се распоредуваат 

во десет групи. За работите зна .одделни групи пла-, 
тата по .час изнесува! 
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Група работи Динари 
I 143 

II 128 
III 116 
IV 104 
V 92 

VI 81 
VII 73 

VIII 67 
IX -62 
X 55 

Работите на групите од I до VIII ги вршат, по 
правило, и тоа: работите од I, II и III група висо-
коквалификувани работници; работите од IV, V и 
VI група — квалификувани работници, а работите 
од VII и VIII група — полуквалификувани работ-
ници. 

Работите од IX и X група ги вршат лица без 4 

квалификација. 
Распоредот на работите во групи го врши соод-

ветната сојузна комора односно сојуз -на комори. 
Чден 11 

Лицата од членот 9 на оваа уредба ја примаат 
платата* определена'за работите од онаа група на 
која се распоредени. 

На лицата што имаат квалификација пониска 
од квалификацијата што се бара за работите на 
кои се распоредени, старешината надлежен за наз-
начување може да им ја определи платата од плат-
ната , група непосредно пониска од онаа што п од-
говара на платата од групата на работите што ги 
вршат. 

Член 12 
На работите на кои работниот ефект може да 

се мери, платата се определува по единица мерка 
на работниот ефект. 

Нормите на работниот ефект и акордните ста-
вови ги определува старешината надлежен за наз-
начување во согласност со соодветниот орган -за 
работите на општата управа, по предлог од комиси-
јата што ја формира тој за таа цел. Во оваа коми-
сија влегува и претставник на синдикалната по-
дружница. 

3. Плата на персоналот запослен на бродови за 
управни цели 

Член 13 
На персоналот запослен на бродови за управни 

цели (член 2 точка 3), платата му се определува во 
месечен износ, според степенот на квалификацијата, * 
и таа изнесува: 

1) за бродоводач, бродски машинист и прв брод-
ски крмар — 22.700, а со покачувања на платата — 
до 29.600 динари; 

2) за бродски моторист, самостоен морнар, кор-
милар, водач.на палуба, огнар, подмачкувач, водач 
на машина, трет машинист на внатрешната пловидба, 
втор бродски крмар, .управувач на моторен чамец, 
крмар на товарен брод и редар на брод — 17.000, а 
со покачувања на платата — до 22.700 динари; 

3) за морнар и помошен огнар — 13.900, а со 
покачувања на платата — до 17.100 динари; 

4) за лица без квалификација — 12.600, а со 
покачувања на платата — до 15.800 динари. 

Одредбите од чл. 7 и 8 на оваа уредба важат 
согласно и за персоналот ед претходниот став. 

Член 14 
На персоналот што е постојано укрцан на бро-

дови и пловни објекти (пловила) му припаѓа додаток 
за храна, и тоа во височина на хранарината за 
членови на посада на бродовите на постојаната 
пловидба. 

Височината на додатокот за храна ја утврдува 
Управата за поморство и речен сообраќај секоја го-
дина во согласност со Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет и со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финан^ште, 

На примањата од овој член не се плака придо-
нес За буџетите и други придонеси од личниот 
доход. 

Член 15 
За техничкиот персонал постојано укрцан на 

бродови и пловни објекти (пловила) се установува 
додаток за посебни услови на работата (вонредна 
работа, ненормирано работно време, ноќна работа, 
вршење на работи што не спаѓаат во редовната дол-
жност) до 50% од платата. 

Височината на додатокот до износот од прет-
ходниот став ја определува Управата за поморство 
и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот 
за општа управа на Сојузниот извршен совет и со 
сојузниот Државен секретаријат за работи на ф и . 
нансиите, според намената на боодот, видот на слу-
жбата што ја врши персоналот на бродот и тежината 
на условите за работа. 

4. Плата на возачите на моторни возила 
Член 16 

На возачите на моторни возила платите им се 
определуваат според возачката категорија, и тие 
изнесуваат: 

1) за возачите од Д категорија — 17.800, а со 
покачувања на платата — до 24.400 динари месечно, 
или од 86 до 118 динари по час; 

2) за возачите од Ц категорија^— 17.000, а со 
покачувања на платата — до 22.700 динари месечно, 
или од 81 до 109 динари по час; 

3) за возачите од В категорија — 16.200, а со 
покачувања на платата — до 21.000 динари месечно, 
или од 78 до 102 динари по час; 

4) за возачите од А категорија —' 13.900, а со 
покачувања на платата до 17.100 динари месечно, 
или од 67 до 82 динари по час. 

За возачите на моторни возила со квалифика-
ција на автомеханичар или висококвалификуван 
возач на моторни возила ллатата изнесува: 

1) за возач од Д категорија — 19.400, џ со пока-
чувања на платата — до 26.200 динари месечно, или 
од 94 до 126 динари по час; 

2) за возачите од Ц категорија — 18.600, а со 
покачувања на платата — до 24.400 динари месечно, 
или од 89 до 118 динари по час; 

3) за возачите од Ћ. категорија — 17.800, а со 
покачувања на платата — до 22.700 динари месечно, 
или од 86 до 109 динари по час. 

Член 17 
Возачите на моторни возила од ставот 1 на 

претходниот член имаат пет покачувања на платата. 
Покачувањата .на платата се даваат по секои три 
години поминати на работа во иста возачка кате-
горија. 

Покачуваната за возачите на моторни возила 
од ставот 1 на претходниот член изнесуваат: 

1) за возачите од точката 1 1— првите четири 
покачувања по 1.300, а петтото — 1.400 динари ме-
сечно, или 6,25 односно\7,00 динари но час; 

2) за возачите од точката 2 — првите три пока-
чувања по 1.100, а другите по 1.200 динари месечно, 
или 5,28 односно 6,08 динари по час; 

3) за возачите од точката 3 — првите две пока-
чувања по 900, а другите по 1.000 динари месечно, 
или. 4,35 односно 5,10 динари по час; 

4) за возачите од точката 4 — првите три пока-
чувања по' 600, а другите по 700 динари месечно, 
или 2,74 односно 3,39 динари по час. 

Покачувањата за возачите на моторни возила од 
ставот 2 на претходниот член изнесуваат: 

1) за возачите од точката 1 — првите две пока-
чувања по 1.300, а другите по 1.400 динари месечно, 
или 6,10 односно 6,60 динари по час; 

2) за возачите од точката 2 — првите ДЕС пока-
чувања по 1.100, а другите по 1.200 динари месечно, 
или 5,53 односно 5,98 динари по час; 

3) за возачите од точката 3 — првото покачу-
вање 900, а другите по 1.000 динари месечно, или 
4,24 односно 4,69 динари по час. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 7 — Страна 115 



Страна 116 — Број 7 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Јреда, 19 февруари 1958 

Член 18 
На возач на камион, автобус или слични возила 

што врши и други работи што не спаѓаат во него-
вата редовна должност (натовар и истовар на 
камиони, продажба на билети и сл.), може да му се 
определи посебна награда, и тоа најмногу до 30% 
од платата. 

Член 19 
На возач на моторни возила што во текот на 

службување^ ќе се здобие со виша квалификације, 
платата .му се определува на начинот пропишан во 
членот 8 од оваа уредба. 

Член 20 
На возачите на моторни возила платени со ме-

сечна плата за ^нормираното работно време (работа 
вон редовното работно време, работа на дните на 
неделен одмор и на дните на државни празници) 
им припаѓа надоместок во паушален износ до 30% 
од платата, што го определува старешината надле-
жен за назначување според просечниот број на 
часовите на зафатеност на возачите во текот на 
месецот вон редовното^ работно време. 

По исклучок, паушален надоместок може да се 
определи до 50°/о од платата, но само под условите и 
според мерилата што ќе ги пропшце Секретаријатот 
за општа управа на Сојузниот извршен совет. 

Член 21 
Ако потребите на репрезентацијата го бараат 

тоа, на возачите на моторни возила може да им се 
определи посебен додаток до 6.500 динари месечно. 

Височината на посебниот додаток од претход-
ниот став ја определува старешината надлежен за 
назначување, во согласност со соодветниот секрета-
ријат за општа управа На извршниот совет. 

Член 22 
Ца возачите што вршат работи чиј работен 

ефект може да се мери, платата им се- определува 
според единицата на мерка на работниот ефект. 

Износот на платата по час и посебниот додаток 
(член 38) служат како основ за пресметување на 
платата по ефект. 

Нормите на работниот ефект и акордните ста-
вови ги определува старешината на органот односно 
на установата со согласност од органот надлежен 
за работите на општата управа, а по предлог од 
комисијата што за таа цел ја формира тој. Во оваа 
комисија влегува и претставник на синдикалната 
подружница. 

5. Плата на персоналот запослен на одржување 
чистота 
Член 23 

Платата на персоналот запослен на одржување 
чистота на службени простории (член 2 став 2) се 
определува според работниот ефект. Единица мерка 
на работниот ефект е квадратен метар површина 
на подот на сите простории во кои се одржува чи-
стота. 

Член 24 
Платата за чистење простории изнесува од 1,19 

до 1,46 динари дневно по квадратен метар површина 
на подот. 

Член 25 
Општиот норматив за одржување чистота за 

еден работник изнесува 380 до 400 .м" површина 
на подот. 

Во рамките на општиот норматив се определува 
површината за чистење за секој одделен случај, 
спрема тоа во која мера се валка подот, според 
бројот на службениците што работат во просто-
риите, количината на намештај от во нив и според 
видот на средствата што се употребуваат за чи-
стење. 

Ако поради условите од претходниот став чи-
стењето на површина од 380 м2 бара подолго време 
од осум часа дневно, нормата се определува под 

општиот норматив, но не под ЗОО м2. Во тој случај 
дневната односно месечната плата се пресметува 
според нормативот од 380 м2. 

Ако според условите од ставот 2 на овој член, 
а во рамките на работното време од 8 часа днев-
но, работникот може да одржува чистота на повр-
шина поголема од површината предвидена со 
општиот норматив, се определува површина за која 
се потребни осум часа работа дневно. Во тој случај 
дневната односно месечната плата се пресметува 
според нормативот од 400 м2. 

Член 26 
Кога површината на подот е помала од површи-

ната предвидена со општиот норматив од членот 25 
став 1 на оваа уредба, а нема услови за намалување 
на нормативот во смисла на ставот 3 од истиот член, 
или чистотата не се одржува секојдневно, не може 
да се зема работник за работа во постојан работен 
однос. Во таков случај за одржување на чистотата 
височината на хонорарот се утврдува со договор. 

Кога одржувањето на чистотата на службени 
простории и ложењето на печки не бара повеќе од 
2—3 часа работа дневно, тие работи во рамките на 
својата редовна должност ги вршат помошни слу-
жбеници. 

6. Плата на помошните службеници 
Член 27 

Платата на помошните службеници изнесува 
12.100, а со покачувања на платата — до 15.300 
динари месечно. 

Платата на помошните службеници што вршат 
работи на телефонист, пријавник, настојник на 
зграда, ракувач на магацин, курир во поголеми 
места и слични работи изнесува 12.600, а, со 
покачувања на платата — до 15.800 динари месечно. 

Член 28 
На службениците од претходниот член им при-

паѓаат пет покачувања на платата. Покачувањето 
се дава по секои три години поминати во работен 
однос. 

Првото, второто и третото покачување изнесува 
600, а четвртото и петтото — 700 динари месечно. 

III. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

1. Стаж за определува-1.С на платата 

Член 29 
На техничкиот персонал и на помошните слу-

жбеници им се признава во работниот стаж за 
определување на ^платата сето време поминато во 
работен однос, ако со оваа уредба не е определено 
поинаку. 

Во работниот стаж за определување на платата • 
се смета и времето што се признава за напредување 
според членот 195 став 4 од Законот за јавните слу-
жбеници. 

2. Оценување 
Член 30 

Ако старешината наоѓа дека некое од лицата 
од членот 1 на оваа уредба покажува слаб успеху 
во работата и дека поради тоа не заслужува да 
добие покачување на платата, ќе формира комисија 
заради давање оценка за работата. Во комисијата 
влегува и претставник на синдикалната подруж-
ница. 

Ако комисијата даде неповолна оценка, лицето 
од членот 1 на оваа уредба останува со иста плагѓа 
односно со исто покачување уште една година. По 
истекот на овој срок може повторно да се поведе 
постапка за давање оценка за работата, 

Лицето што не е задоволно со оценката може 
во срок од 15 дена од денот кога му е соопштена 
оценката 'да поднесе барање комисијата од членот 
180 на Законот за јавните службеници повторно да 
ги испита податоците врз кои е засноваат оценката 
и да ја измени оценката. 
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Член 31 
За техничкиот персонал во одделни служби мо-

же да се воведе посебен начин за оценување, согла-
сно со соодветните одредби од Законат за јавните 
службеници. Прописи за тоа донесува Секретарија-
тот за општа управа на Сојузниот извршен совет по 
предлог од органот на управата што е матичен ср-
ган за соодветната служба (член 23 став 1 од Зако-
нот за јавните службеници). 

3. Работно време и дневен односно неделен одмор 
Член 32 

Работното време иа техничкиот персонал чија 
плата се определува по час (работилници, печатни-
ц а земјоделски установи и др.) се поклопува со 
работното време на работниците запослени на со-
одветните работи во стопанските организации. 

На техничкиот персонал од претходниот став 
согласно се применуваат одредбите од чл. 171 до 182, 
чл. 225, 226у и 229—235 од Законот за работните 
односи („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 53/57). 

4. Плати за прекувремена работа, за работа на дните 
на неделен одмор и за ноќна работа 

Член 33 
- За прекувремена работа и зе работа на дните на 

неделен одмор извршена по наредба на старешина-
та надлежен за назначување, на техничкиот пер-
сонал му припаѓа плата по час наголемена за 50%, 
>ако со оваа уредба за посебни случаи не е опре-
делио поинаку. 

Ако е платата определена во месечен износ, пла-
тата по час се добива со делење на месечната плата 
со 208. 

. Во платата што во смисла на претходните стаг-
БОВИ се зголемува за 50°/о, покрај платата по час од-
носно месечната плата влегува и посебен додаток 
(член 38). 

Платата за прекувремена работа му припаѓа на 
техничкиот персонал за работа над 8 часа дневно 
односно нед 208 часа месечно, кога работата на 
одделни работни места односно Во одделни служби 
не може да се организира така да изнесува на ј -
малку 8 часа дневно. 

Кота на одделни работни места односно во 
одделни служби редовното работна време изне-
сува повеќе од 8 часа дневно, платата за прекувре-
мена работа му припаѓа на техничкиот персонал 
само за работата над тоа време. 

Член 34 
За часовите на ноќна работа платата по час се 

зголемува за 12,5%. 
Во платата што во смисла на претходниот став 

се зголемува за 12,5% влегува, покрај платата по 
час и посебниот додаток (член 38). 

Член 35 
Одредбите од чл. 33 и 34 не се однесуваат на 

персоналот од чл. 13 и 16 и на помошните службе-
ници. 

5. Надоместок на платата за дните на државни 
празници 
Член 36 

За дните на државни празници на кои не се ра-
боти, персоналот ва кој платата му се определува по 
час има право на надоместок во височина на пла-
тата по време за редовно работно време. 

На персоналот кој поради исклучителна потре-
ба, по налог од старешината надлежен за назначу-
вање, работи на ден на државен празник, покрај 
надоместокот од претходниот еш©, му припаѓа и 
плата наголемена за 50%. Во ваков случај платата 
»зголемена за 50% му припаѓа и на персоналот штк) 
прима месечна плата. 

На персоналот што прима надоместок во пауша-
лен. износ за прекувремена работа и за работа на 
дните на неделен одмор, не му припаѓа надоместок 
во оми сла на пѕретходн^от. сѓав ако според кодоши 

редот е должен да работи на ден на државен 
празник. 

6. Плата за време на прекин на работата 
Член 37 

_ За време на прекинот на работата до кој до-
шло без негова вина, на техничкиот персонал му 
припаѓа плата по време за редовното работно вре-
ме, според стручната спрема односно според ра-
ботите што редовно ги врши. 

За време на прекинот на работата персоналот 
е должен да ги врши работите на кои ќе го распо-
реди надлежниот старешина. 

7. Посебен додаток 
Член 38 

За работа во определени служби или на опре-
делени работни места, ако го бара тоа тежината 
односно карактерот на службата или условите на 
работата, или ако е за такви работни места по-
требно посебно стручно знаење, на техничкиот пер-
сонал може да му се установи посебен додаток. 

Посебниот додаток во височина до 30% од ме- ѕ 
сечка та плата односно платата по час го устано-
вува органот, установата односно организацијата 
кај која е запослен персоналот, со согласност од 
советот надлежен за работите на општата управа 
на општинскиот односно околискиот народен одбор. 
За установување на посебниот додаток во сојузни-
те и републичките органи, во установите односно 
организациите потребна е согласност од секрета-
ријатот за општа управа на извршниот совет. 

Посебниот додаток за техничкиот персонал во 
височина над 30% од платата може да се устано-
вува само со согласност од извршниот совет. 

За техничкиот персонал во служба на Југо-
словенската народна армија и во служба на ор-
ганите на внатрешните работи посебниот додаток 
се установува со пропис што го донесува надле-
жниот сојузен државен секретаријат во согласност 
со Сојузниот извршен совет. , 

Одредбите од рвој член не се однесуваат на 
техничкиот персонал од чл. 13 и 16 на оваа уредба, 
освен на возачите на моторни возила на кои пла-
тата им се определува според работниот ефект 
(член 22). 

Член 39 
За помошните службеници се установува по-

себен додаток во месечен износ од 800 до 2.500 ди-
нари. 

На помошните службеници во болници и учи-
лиштата во градови и индустриски населби, во кои 
наставата се одржува во две смени, а кои службата 
ја вршат за време траењето на обете смени, како 
и на помошните службеници во други органи и 
установи чија служба по својата природа опфаќа 
поголем обем на различни работи или подолго при-
суство на работното место, може да им се определи 
посебен додаток до 3.300 динари. 

Посебниот додаток во границите од претходните 
ставови го определува старешината надлежен за 
назначување, според условите и тежината на ра-
ботата. 

8. Премии 
Член 40 

- Премии можат да се воведуваат: 
1) за остварени заштеди во трошоци и матери-

јали, под услов да е. одржан гр. редел ен квалитет; 
2) за особени успеси во работата. 
Височината на остварената заштеда во трошоци 

и материјали се утврдува со споредување на 
оствареното трошење со нормираното трошење. 

Премиите за остварените заштеди се исплату-
ваат од средствата остварени со заштеда, а премии-
те за особени успеси во работата — од средствата 
предвидени за таа цел во претсметката на прихо-
дите и расходите на органите и установите одно-
сно во буџетот на Организациите. 

Број 7 — Страна 117 
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Поблиски прописи за воведувањето и исплата-
ма на премиите донесува органот, установата одно-
сно организацијата кај која е запослен техничкиот 
персонал, со согласност од советот надлежан за ра-
ботите на општата управа на општинскиот односно 
околискиот народен одбор. На прописите за вове-
дувањето и исплатата на премиите во сојузните и 
републичките органи, установите односно органи-
зациите потребна е согласност од секретаријатот 
Јза општа управа на извршниот совет. 

9. Работна облека 
Член 41 

На техничкиот персонал запослен на работи и 
работливи места на кои облеката и обувките се трошат 
Јговеќе отколку обично, му се даваат бесплатно ра-
ботна облека и обувки. Работната облека и обув-
ките можат бесплатно да им се дадат и на помо-
шни службеници запослени во определени органи 
односно установи ако го бара тоа потребата на ре-
презентацијата. 

Работните места на кои не техничкиот персонал 
и на помошните службеници им се даваат работна 
облека и обувки, сроковите за траење и видовите 
на работната облека и обувки, ги определува Се-
кретаријатот за општа управа на Сојузниот извр-
шен совет. 

10. Посебни одредби за персоналот во здравствените 
установи 

Член 42 
За техничкиот персонал и за помошните службе-

ници во здравствените установи со посебен правил-
ник можат да се регулираат начинот и мерилата 
©а определување на платите, на посебните дода-
тоци и на другите примања, како и да се утврдат 
работните места односно работите на кои се вове-
дува скратено работно време и неговото траење, 
согласно со рамките и начелата од оваа уредба. 

Правилникот од претходниот став го донесува 
Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет. 

IV. ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТУВАЊЕ НА 
ПЛАТИТЕ 

Член 43 
Платите, надоместоците и додатоците според 

оваа уредба се пресметуваат и се исплатуваат ме-
сечно наназад. 

Платите и додатокот за храна на техничкиот 
персонал укрцан на бродови за управни цели и 
платите на помошните службеници се исплатуваат 
месечно однапред. 

Член 44 
Пресметувањето и исплатувањето на премиите 

Се врши наназад, во сроковите определени во про-
писот за премиите. 

Член 45 
Кога е во одделни служби односно на одделни 

работни места работата оргаснмзадрана така редовното 
работно време да изнесува повеќе од 8 часа, месеч-
ниот износ на платата за редовно работно време се 
пресметува со множење на платата по час со бројот 
на часовите остварени во редовното работно време. 

Член 46 
При засновувањето на работниот однос пла-

вата тече од денот на стапувањето на должност. 
Зголемената плата определена во месечен из-

ћос тече од првиот ден на наредниот месец по 
Исполнувањето на условите за нејзино зголемување. 

Кога работникот платен по час ќе биде ра-
спореден на работа за која е предвидена поголема 
Односно помала пласта од платата-што ја имал, пла-
вата спрема работата на која е распореден му при-
паѓа од денот кога започнал да ги врши тие работи. 

V. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 47 

Платата според оваа уредба им се определува 
иа техничкиот-персонал и на помошните службе-
ници од 1 јануари 1958 година. 

Член 48 
Стручната спрема потребна за вршење на оп-

ределени работи на техничкиот персонал се утвр-
дува според општите прописи, ако со ова^ уредба 
не е определено поинаку. 

Член 49 
Ако во поглед на стручната спрема не можат 

да се применат општите прописи, начинот за здо-
бивање со стручна спрема за вршење определени 
работи во одделни служби или установи ќе го про-
пише Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 50 
Додека не се донесат посебни прописи според 

одредбата од претходниот член, на персоналот за-
послен на бини и во театарски работилници на де-
коратерски, реквизитерски и помошно-каширерски, 
како и на други специфични работи, може да му 
се признае стручната спрема, и тоа: 

1) на полуквалификуван работник — по 18 ме-
сеци поминати на работите предвидени за неквали-
фикуван работник; 

2) на квалификуван работник — по две и пол 
години поминати не раб оти на пол у к Е ЃЗ ЛИ фи к у ван 
работник; 

3) на висококвалификуван работник — по пет 
години поминати на работи на квалификуван ра-
ботник. 

Кои работи се сметаат како специфични на 
бини и во театарски работилници, определува ста-
решината на установата во спогодба со републич-
ката занаетчиска комора односно со покраинската 
занаетчиска комора. 

На работниците што се истакнуваат со особена 
способност по предлог од управникот на театарот 
може да им се признае повисока^ квалификација и 
пред истекот на стажот прошетан во ставот 1 од 
овој член. 

Признавањето на квалификацијата од ставот 1 
на овој член го врши комисијата, која се состои 
од управникот на театарот односно од лицата што 
ќе ги определи тој, од двајца работници со стручна 
спрема на висококвалификуван работник и од 
претставник на синдикалната опганизација. 

Стручната спрема признаена според одредбите 
од претходните ставови се при?нава само за рабо-
та, на бини и во театарски работилници. 

Член 51 
Техничкиот персонал што со преведувањето 

според оваа уредба би добил помала плата, ќе при-
ма разлика меѓу поранешната и новата плата се 
додека не ја добие платата што ќ одговара на не-
говата поранешна плата. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на персоналот запослен во работилници и на ра-
боти што се изведуваат на терен, како ниту на 
персоналот запослен на одржување чистота на 
службени простории. 

Член 52 
Решението за определување на платите според 

оваа уредба го донесува старешината надлежен за 
назначување. 

Член 53 
Додека не се донесе пропис од членот 20 став 2 

на оваа уредба, решенијата за определување на 
недоместокот на возачите на моторни возила за не-
нормирано работно време во износ од над 30% до 
50% од платата ги донесува старешината надлежен 
за назначување, во согласност со секретаријатот за 
општа управа на извршниот совета 
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Член 54 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува Секретаријатот за општа управа 
на Сојузниот извршен совет. 

Член 55 
Со денот на .почетокот на применувањето на 

оваа уредба престануваат да важат: Уредбата за 
платите на работниците запослени во државните 
надлештва и установи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1@/52), Правилникот за платите на работниците 
запослени на бини и во театарски работилници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/52), Правилникот 
за платите на возачите на моторни возила запо-
слени во државните надлештва и установи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 48/52), Правилникот за 
платите на работниците запослени на одржување 
чистота на просториите во државните надлештва и 
установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/52) и 
Правилникот за платите и додатоците на членовите 
на посада на бродовите за управни цели на тргов-
ската морнарица на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/52). 

Член 50-
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 47 

14 февруари 1958 година 
Белград 

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

89. 

Врз основа на точката 2 од главата XX на Со-
јузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ 
ЗАДРУГИ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ КООПЕРАЦИЈА В б 

СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО 
Член 1 

Задружните штедилници, комуналните банки и 
други банки (во натамошниот текст: банките) ќе им 
даваат кредити на земјоделски задруги за оства-
рување кооперација во индивидуалните селско-
стопански производители во селскостопанското 
производство и за кредитирање на индивидуални 
производители, заради унапредување на селдкосто-
панското производство. 

Член 2 
Кредитите добиени според оваа уредба земјодел-

ските задруги (во натамошниот текст: задругите) 
можат да ги користат за следните цели: 

1) за купување на материјали за репродукција 
(на семе, на вештачко ѓубре, на ср*едства за заштита 
на растенијата и на добитокот, на храна за добиток 
итн.) и на погонски материјали, за купување на до-
биток за гоење и на живина, за плаќање на услугите 
за обработка на селскостопанско земјиште и за по-
кривање на другите трошоци на селскостопанското 
производство; 

2. за купување на материјали и за покривање 
на други трошоци за подигање и одржување до ро-
дот на долгогодишни насади (овоштарници, лозја, 
хмеларници, малинарници ити.), како и за набавка 
на приплоден добиток; 

3) за кредитирање на свои членови и други ин-
дивидуални селокостопансши производители за след-
ните цели: 

а) за плаќање на услугите извршени со селско-
стопански машини околу обработката на земјиште 
што ги вршач* земјоделски задруги или други сел-
акшгошшки организации и установи; 

6) за купување на градежни материјали заради 
поправки и одржување на економски објекти, за 
подигање на економски објекти (штали, котари* 
ѓубришта и ел.), за купување на материјали за калД 
цификација на земјиште и за купување на припло-
ден добиток. 

Во работите на кредитирање на своите членови 
и на други индивидуални селскостопански произво-
дители за целите наведени во точката 3 од прет-
ходниот став, задругата може да договори со бан-
ката, од името и за сметка на задругата банката да 
врши определени работи (исплата на кредити, еви-
денција за одобрените кредити, служба за наплата 
на стасаните рати и ел.). 

Член 3 
Кредитите според оваа .уредба можат да им се 

даваат само на задругите што се кредитно способни. 
Кредитната способност на задругата ја цени бан-

ката која го одобрува кредитот според важечките 
прописи. 

Член 4 
Кредитите за целите од членот 2 точ. 1 и 2 од 

оваа уредба банката ќе им ги 'дава на задругите врз 
основа на склучените договори за кооперација, на 
пресметките на трошоците за извршување на ра-
ботите кои произлегуваат од договорите за коопе-
рација и на планот на приходите што се предвиду-
ваат дека ќе се-остварат во »©операцијата. 

Срокот за враќање на кредитот одобрен за це-
лите од членот 2 точка 1 на оваа уредба не .може 
да биде подолг од една година, односно од две го-
дини ако е во прашање производство на двегоди-
шни селскостопански култури (семе од детелина 
и ел.). 

Срокот за враќање на кредитот одобрен за це-
лите од членот 2 точка 2 на оваа уредба не може 
да биде подолг од десет години. 

Со договорот за кредит за подигање на долгого-
дишни насади може да се договори првата исплата 
на кредитот да стасува во срок од три, а најдоцна 
во срок од седум години од денот на одобрувањето 
на кредитот. 

Член 5 
Кредитите за целите од членот 2 точка 3 на оваа 

уредба банката ќе им ги дава на задругите врз осно-
ва на образложено и документирано барање од *еое 
може да . се утврди височината на средствата по-
требни за одобрување на кредити од страна на за-
другата на нејзините членови'и на други индиви-
дуални селскостопански производители. 

Банката проверува дали задругата одобрува-
њето на кредити на своите членови или на други 
индивидуални селскостопански производители го 
извршила според условите пропишани со оваа 
уредба. 

Член 6 
Кредитите за целите од членот 2 точка 3 на 

оваа уредба задругите можат да ги одобруваат во 
височина од најмногу 50г/< од вредноста на недви-
жниот имот на член на задругата односно на инди-
видуален селскостопански производител. 

Во вредноста на недвижниот имот не се засме-
тува' вредноста на куќата и окуќницата. _ 

Вредноста на недвижниот имот од ставот 1 ма 
овој член ја утврдува задругата. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да пропише и други мерила за 
утврдување височината на кредитот, како и да 
определи процент понизок или повисок од процен-
тот од ставот 1 на овој член. 

Член 7 
На кредитите за целите од членот 2 точка 3 на 

оваа уредба на задругата и се плаќа интерес по 
нормата што со неа ќе биде договорена, со тоа што-
за кредитите од членот 2 точка 3 под а) од оваа 
урздба интересот да не може да биде понизок од 
4% годишно, а за кредитите од членот 2 точка 3 
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под б) на оваа уредба да не може да биде понизок 
од 3% годишно. 

Член 8 
Кредитите од членот 2 точка 8 под а) на оваа 

уредба се одобруваат со срок за враќање кој не 
може да биде подолг од 12 месеци, а кредитите од 
членот 2. точка 3 под б) на оваа уредба — со срок 
за враќање кој не може да биде подолг од пет го-
дини. 

Член 9 
Кредитите за целите од членот 2 точка 3 под 

б) на оваа уредба можат да се одобруваат под услов 
членовите на земјоделската задруга ^"другите ин-
дивидуални селскостопански производители кои ги 
кредитира задругата да учествуваат во набавките 
односно трошоците за кои се дава кредитот, со свои 
средства (готовина, работа, материјали) со најмалку 
20% од износот на бараниот кредит. 

Член 10 
За обезбедување на враќањето на кредитот одо-

брен за целите од членот 2 точка 3 на оваа уредба 
задругата може да бара: укнижување на заложното 
право врз недвижниот имот, менична гаранција, 
рачна залога и други обезбедувања. 

Член 11 
Кредитите што задругите им ги одобруваат на 

индивидуалните селскостопански производители за 
купување па стоки со кои тие не располагаат, мо-
жат да се користат само по пат на барирани чекови. 

Член 12 
Кредитите од членот- 2 точка 3 од оваа уредба 

се отплатуваат, по правило, со годишни отплати. 
Со договорот за кредит може да се предвиди отпла-
тување на кредитот и во пократки временски ин-
тервали. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите, во согласност со Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Сојузниот извр-
шен совет, може во случаите на елементарни непо-
годи поради кои е дојдено до битно намалување на 
доходот на член на задругата односно на индиви-
дуален селскосхопански производител, да донесе 
одлука за одлагање плаќањето на отплатите ста-
сани за односната година. 

Член 18 
Давањето на кредитите од членот 2 точка 3 на 

оваа уредба е условено со склучување договор меѓу 
задругата и нејзините членови или индивидуалните 
селскостопански производители за кооперација во 
селскостопанското производство и за продажба не 
производи преку задругата, како и за други услови 
што ќе ги определи задругата« 

Член 14 
На кредитите одобрени според оваа уредба, За-

другите плаќаат интерес по нормата Од 8% го-
дишно. 

Член 15 
Кредитите за целите од членот 2 тон. 1 и 3 под 

а) на оваа уредба банките ги одобруваат од сред-
ствата со кои располагаат, како и од средствата на 
кредитите што за таа цел ќе ги добијат од Народ-
ната .банка. 

Кредитите за целите од членот 2 точ. 2 и 8 под 
б) на оваа уредба банките ги одобруваат од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд и од'други 
општествени инвестициони фондови. 

За кредитите од претходниот став можат да се 
употребат и средства од фондовите на задругите 
што се наменети за инвестиции, ако задругите за 
оваа цел издвојат средства од овие фондови. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите ќе ја пропише височината на учеството 
на средствата од Општиот инвестиционен фонд во 
кредитите од страст 2 на овој член во однос на 
средствата што за оваа цел ќе ги издвојат надле-

жните органи од други општествени инвестициони 
фондови и задругите од фондови^ што можат да 
ги употребат за инвестиции. 

Член 18 
Банките што им ги одобруваат кредитите на 

задругите според оваа уредба, на кредитите што за 
таа цел ќе ги добијат од Народната банка и од Ј у -
гословенската инвестициона банка плаќаат интерес 
по нормата од 2% годишно. 

Член 17 
На договорите за кредити што ќе се склучат 

според одредбите на оваа уредба, не се плаќа да-
нок на промет. 

На обезбедувањата и на други исправи, освен 
мениците, што се даваат во врска со одобрувањето 
на кредитите според оваа уредба, не се плаќа такса. 

Член 18 
При одобрувањето на кредити според одредбите 

на оваа уредба, банките се должни да се придржу-
ваат за упатствата што ги издаваат Народната бан-
ка и Југословенската инвестициона банка. 

Член 19 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите да донесува, по потреба, 
во согласност со Секретаријатот за селско стопан-
ство и шумарство на Сојузниот извршен совет, по-
блиски прописи за спроведување на оваа уредба. 

Член 20 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да "важи Одлуката за давање кре-
дити на членовите на задругите и на другите ин-
дивидуални селскостопански- производители за уна-
предување на селскостопанското произво/г ро („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 24/57 и 34/57). 

Член 21 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 46 
14 февруари 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

јосип Броз-Тито, е. р. 

90. 
Врз основа иа членот 128 став 2 од Законот за 

средствата на стопанските организации (..Службен 
лист' на ФНРЈ", бр. 54/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА 1ЅГ6ЃМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНО-

ВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Во Одлуката за нормите на агмортизацмјата на 
основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57) во одделот I 
под ред. бр. 1, 8, 5, в, 14, 16 под а) и 52 под а) наме-
сто досегашната норма од 0,0 се става норма од 1,5. 

2. Редниот бр. 11 се менува и гласи: 
„11. Канализација и собирни канали (118—5): 
а) соноводи — — — — — — — — 5,0 
б) друга канализација улична и главни 

канали — — — — — — — — 1,0". 
3. Во редниот бр. 63 по текстот под а) се додава 

нов текст под б), кој гласи: 
,,б) сушари на лигнит — — — — — 4.0". 
Досегашниот текст под б) станува текст под в). 
4. Во редниот бр. 68 текстот под в) се менува 

и гласи: 
„в) валаЈВици на бакар — — — — — 3,3", 
5. Редниот бр. 73 се менува и гласи: 
„73. Претпријатија на електроиндустри-

јата — — — — — — — — — 6,5"* 
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6. Во редниот бр. 82 во текстот под а) по зборот: 
»мелници," се додава зборот: „ладилници,". 

7. По одделот 1 се додаваат два нови оддел а, 
кои гласат: 1 

,Да 
Нормите пропишани за групите основни сред-

ства под ред. бр. 1, 3, 5, 6, 14, 16 под а) ЈЃ 52 под а) 
служат за утврдување на износот 5за кој ќе се извр-
ши отпис (исправка на вредноста) на основните 
средства на крајот годината. 

За основните средства на групите наведени во 
претходниот став стопанската организација не пре-
сметува ниту врши уплата на амортизацијата. 

16 
Нормите пропишани во оваа одлука ќе се при-

менуваат и за отпишување (исправка на вредноста) 
на средства за заедничка потрошувачка, со тоа што 
За овие средства не се врши уплата на амортиза-
Јдијата, освен ако со посебни сојузни прописи не 6 
Определено поинаку." 

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

Р. п. бр: 62 
15 февруари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

91. 
Врз основа на точката 1 главата XXV од Со-

јузниот општествен план за 1958 година, членот 
113 од Законот за' државната управа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56) и членот 107 од Законот 
за здружувањето во стопанството С,Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/58), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НД 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Индустриските претпријатија е* должни за 

покачувањето на цените на своите производи прет-
ходно да го известат стручното здружение на кое 
претпријатието му припаѓа според својата основна 
дејност. 

Индустриските претпријатија се должни изве-
стувањето од претходниот став да .го доставаат 
најдоцна на 30 дена пред да пристапат кон про-
дажба на производите по покачените цени со тоа 
што во овој срок стопанските организации да не 
можат да ги продаваат стоките по покачените цени. 

Со известувањето од ставот 1 на оваа точка 
претпријатијата се должни да ја достават документ 
тацијата и да ги изнесат причините за покачува-
њето на цените. 

2. Стручното здружение е должно извеслува-
њето од претходната точка со свое образложено 
мислење за оправданоста на покачувањето на це-
ните, да му го достави на Сојузниот уред за цени, 
а по потреба и на други заинтересирани органи на 
сојузната државна управа. 

Сојузниот уред за цени ги разгледа причи-
ните за покачување на цените и ќе ги извести за 
тоа надлежните државни органи и ќе им предложи, 
по потреба, преземање на соодветни мерки. 

3. Трговските претпријатија што се занимаваат 
со промет на големо, се должни за покачувањето 
на цените на индустриските проЈ*зводи претходно 
да ја известат републичката трговска комора, која 
тоа известување со своето мислење за оправдано-
ста на покачувањето на' цените ќе му го достави 
на Сојузот на трговските комори на Југославија, 

Сојузот на трговските комори на Југославија 
известувањето од претходниов став ќе мх ЛО. ДОИ 

стави со, своето образложено мислење на Сојузниот 
уред за цени, кој натаму ќе постапи според одред-
бата на ставот 2 од претходната точка. 

Трговските претпријатија што се -Занимаваат 
со промет на големо се должни известувањето од 
ставот 1 на оваа точка да и' го достават-на'репу-
бличката трговска комора најдоцна на 15. дена 
пред да пристапат кон продажба на производите 
по покачените цени. 

Одредбата на точката 1 од ставот 3 на оваа 
одлука се однесува и на известувањата кои тргов-
ските претпријатија што се занимаваат со промет 
на големо ги поднесуваат во смисла на одредбите 
од оваа точка. 

4. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет ќе пропише за кои производи 
индустриските претпријатија и трговските прет-
пријатија што се занимаваат со промет на големо 
ов должни да доставуваат известувања од точ. 1 
Ц % на оваа одлука, водејќи сметка за важноста на 
производите за пазарот и за животниот стандард. 

5. Народните одбори на општините во градо-
вите и индустриските центри што ќе ги определи 
републичкиот орган на управата надлежен за сто-
$ОВНЈ*ОТ промет, можат да установат евиденција 
за Цените и контрола на истите Ј* можат, на 
предлог од околиска трговска комора, да ги опре-
делат највисоките продажни цени на мало за 
одделни прехранбени производи што се од особено 
значење за снабдувањето на граѓаните, односно 
да го Определат начинот на формирање на тие 
цени. * 

Во градовите поделени на општини работите од 
претходниот став ги врши околискиот народен 
бдбор. 

Народните одбори од претходните ставови мо-
жат да го овластат советот на народниот одбор 
Надлежен за работите на стоковниот промет да ги 
врши работите од ставот 1 на оваа точка. Советот, 
на народниот одбор надлежен за работите на сто-
ковниов промет е должен правните акти донесени 
врз основа на тоа овластување да му ги поднесе 
на потврда на народниот одбор на првата наредна 
седница. 

6. Индустриските претпријатија и трговските 
претпријатија што се занимаваат со промет на го* 
лемо се должни во срокот што ќе го определи со* 
јузниот Државен секретаријат за работи на сто* 
КОБНИОТ промет да поднесат, на начинот пропиша^ 
со' оваа одлука, известување за покачувањата на 
цените извршени од 1 јануари 1958 година до денот 
на~ влегувањето во сила на оваа одлука. 

Известувањата од претходниот став се однесу-
ваат и за производите определени со пропис доне* 
сен во смисла на одредбата од точката 4 на оваа 
одлука. 

7. На стопанската организација што не ќе по-
стапи според одредбите од тон. 1, 8 и б на оваа 
одлука, како и на стопанската организација што 
Не се придржува за цените пропишани во смисла 
на точката 5 од оваа одлука, ќе се применат одред-
бите од членот 92 став 1 точка 3 од Уредбата за 
трговската .дејност и трговските претпријатија и 
дуќани. 

За стопански престап од претходниот став ќе 
се примени на одговорното лице во стопанската 
организација одредбата од членот 92 став 4 од 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани. 

8. Поблиски прописи за спроведување на оваа ' 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на стоковниот промет. 

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

Р. п. бр. 65 
17 февруари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Зенови^ & & Александар Ранковиќ, е, 
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92. 
Врз основа на членот 32 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ОДБОРИТЕ НА СОЈУ-
ЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛА-
СНОСТ НА ПРОПИСИТЕ ШТО СЕ ДОНЕСУВААТ 

ВРЗ ОСНОВА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ 

I. Се овластуваат Одборот за просвета и кул-
тура, Одборот за народно здравје и Одборот за ор-
ганизационо-управни прашања на Сојузниот извр-
шен совет од името на Советот да даваат согла-
сност на прописите за кои е со Законот за јавните 
службеници пропишана согласност на Советот, 
и тоа: 

1. Одборот за просвета и култура 
1) дава согласност на општото упатство за спро-

ведување на конкурси за наставниот и воспитниот 
персонал во училиштата и во други воспитни уста-
нови (член 243 став 2 од Законот за јавните слу-
жбеници); 

2) заедно со Одборот за организационо-управни 
прашања на Сојузниот извршен совет дава согла-
сност на упатството за распоредување во звања и 
платни разреди на службениците што се .затекнале 
во звањата лектор, професор на виша школа, аси-
стент во научна установа, стручен соработник и 
научен соработник (член 413 од Законот за јавните 
службеници); 

2. Одборот за народно здравје * 
дава согласност на прописите за утврдување на 

социјализацијата1 од определени гранки на меди-
цината за здравствените службеници од прва група 
(член 321 став 2 од Законот за јавните службеници); 

3. Одборот за организационо-управни прашања 
1) го потврдува правилникот за работа на Со-

јузната комисија за службенички работи (член 19 
став 2 од Законот за јавните службеници); 

2) дава согласност на правилниците за звања-
та на службениците на статистичката односно хи-
дрометеоролошката служба (член 152 став 2 точка 1 
од Законот за јавните службеници); 

3) дава согласност на прописите за установу-
вање на други посебни стручни звања (член 153 
став 3 од Законот за јавните службеници); 

4) дава согласност на решенијата за распореду-
вање на определени заменици на сојузниот јавен 
обвинител во платни разреди од III до II (член 
218 став 3 од Законот за јавните службеници); 

5) дава согласност на прописите за највисоката 
положај на плата за положајот на управник (ди-
ректор) на одделни видови здравствени установи 
(член ЗОО став 2 од Законот за јавните службеници); 

6) дава согласност на прописите за распореду-
вање во платни разреди на положајот директор на 
завод за социјално осигурување (член 360 став 8 
од Законот за јавните службеници); 

7) дава согласност на прописите со кои се утвр-
дуваат границите на положајните плати во заво-
дите за социјално осигурување (член 362 став 1 од 
Законот за јавните службеници); 

8) ги потврдува правилниците за службениците 
на сојузните стопански комори односно на сојузите 
на стопански комори и стручни здруженија, како и 
на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ Силен 382 
Став 2 од Законот за јавните службеници); 

9) дава согласност на прописите за распореду-
вање во платните разреди на положајот вицегувер-
нер на Народната банка, на генерални директори 
и директори на банки и штедилници, на директори 
на филијали и на службените на други определени 
положаи (член 385 став 2 од Законот забавните 
службеници); 

10) дава согласност На ћрописите со кои се утвр-
дува височината на положајната плата на службе-
ниците на банките што ги основува Сојузниот извр-
шен совет (член 386 став 2 од Законот за јавните 
службеници); 

11) дава согласност на одлуката за годишната 
награда од фондот за наградување, што се фор-
мира од вишокот на приходите над расходите спо-
ред завршната сметка, на службениците на бан-
ките што ги основува Сојузниот извршен совет 
(член 388 став 2 од Законот за јавните службеници); 

12) ги потврдува правилниците за платите на 
службениците на Државниот осигурителен завод и 
на Југословенската лотарија (член 397 став 2 од 
Законот за јавшгге службеници); 

13) дава согласност на прописите за посебните 
услови за стапување во служба во ресорот на над-
ворешните работи (член 402 став 1 тачка а) од Зан 
колот за јавните службеници); 

14) дава согласност на прописите за посебни 
Правила за чување службена тајна на службени-
ците во ресорот на надворешните работи и на други 
лица што учествуваат во меѓународно општење од 
името на Федеративна Народна Република Југо-
славија (член 402 став 1 точка б) од Законот за 
јавните службеници); 

15) дава согласност на правилникот за посебните 
годности и надоместоци "за службениците во стран-
ство во врска со вршењето на службата (член 402 

, став 1 точка в) од Законот за јавните службеници); 
16) дава согласност на прописите со кои се 

определува во.кои случаи и под кои услови шефот 
на мисија може да донесе решение за отстранување 
од должност на службеник во странство или на 
член на делегација, без оглед во кој орган е овој 
запослен (член 402 став 1 точка г) од Законот за 
јавните службеници); 

17) заедно со Одборот за просвета на Сојузниот 
извршен совет дава согласност на упатството за 
распоредување во звања и платни разреди на слу-
жбениците што се затекнале во звањето лектор, 
професор на виша школа, асистент во научна уста-

нова , стручен соработник и научен соработник (член 
413 од Законот за јавните службеници); 

18) дава согласност на прописите со кои се 
установува посебен додаток за техничкиот персонал 
во служба на Југословенската народна армија и на 
органите на внатрешните работи (член 38 став 4 од 
Уредбата^ за платите на техничкиот персонал и на 
помошните службеници). 

И. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ4 '. 

Р. п. бр. 64 
15 февруари 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

93. 
Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
Сојузниот извршен совет донесува ч 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ЗАПОСЛЕНИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е 
ПРОШИРЕНА ЦИВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕ-

РАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Посебниот додаток што врз основа на членот 
15 од Уредбата за спроведување на, законите и 
другите сојузни правни прописи на територијата на 
која е проширена цивилната управа на Федера-
тивна Народна Република Југославија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/54) им се исплатувал на 
службениците запослени во органите и установите 
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на подрачјето на кое е проширена цивилната управа 
на Федеративна Народна Република Југославија, ќе 
се исплатува под истите услови и натаму, ако е 
нивната плата во нето износ според Законот за 
јавните службеници, помала од досегашната плата. 
На-тие службеници ќе им се исплатува посебниот 
додаток во износот кој претставува разлика меѓу 
нивната вкупна досегашна плата и плаката во нето 
износ која им припаѓа според Законот за јавните 
службеници.. 

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

Р. п. бр. 63 
15 февруари 1^58 година 

Белград 
Седузе* извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

94. 

Врз основа ва* членот 135 став 3 од Закбнот 
за -средствата не- стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите издава 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА 
АМОРТИЗАЦИЈАТА, НА ИНТЕРЕСОТ НА ФОН-
ДОТ НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА ИНТЕ-
РЕСОТ НА ФОНДОТ НА ОБРТНМТЕ СРЕДСТВА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Амортизација 

Член 1 
Стопанската организација ја пресметува и ја 

уплатува амортизацијата според пресметката на об-
разецот „Амортизација", ко ј е составен дел од овој 
правилник. 

Член 2 
Амортизациониот износ се пресметува со при-

мена на амортизационите норми определени со по-
себни сојузни пронеси, и тоа на набавната вред*гост 
на предметите што ги сочинуваат основните сред-
ства, а кои се способни да вршат соодветна функ-
ција во дејноста на стопанската организација, без 
оглед од кои средства се набавени. 

Пресметувањето и уплатувањето на амортиза-
цијата се врши и во случај на привремено запи-
рање на користењето на предметите што ги сочи-
нуваат основните средства. 

Обврската за пресметување и уплатување на 
амортизацијата не се однесува на следните пред-
мети од основните средства: 

1) земјишта; 
2) невгрвдената опрема и другите недовршени 

инвестиции; 
3) запасите на набавени инвестициони матери-

јила и опрема; 
4) вредноста на основните средства на која спо-

ред посебните сојузни прописи не се врши пресме-
тување и уплатување на амортизацијата. 

Член 3 
За новите погони што делумично и постепено 

се пуштаат во работа, се пресметува и се уплатува 
намален амортизационен износ. 

Намалениот амортизационен износ се утврдува 
на . тој начин што врз полниот амортизационен 
износ се применува коефициентот што претставува 
однос меѓу изградениот (користениот) и полниот 
(конечниот) капацитет на погонот. 

Коефициентот од претходниот став се пресме-
тува со примена на следната формула; 

изградениот (користениот} 
капацитет 

Коефициент = —— 
полниот (конечниот) капацитет 

при што капацитетот може да се'изрази на еден од 
овие начини: 

1) во единици производи (натурални податоци)* 
2) во вредности на производството (парични поч 

дотоци), 
3) во вредноста на користењето на основаните 

средства (парични подароци). 

Член .4 
Годишната претсметка на амортизацијата се 

утврдува според состојбата на освоените средства 
искажана во завршната сметка на стопанската ор-
ганизација на крајот од претходната година, од-
носно за новооснованите стопански организации — 
од првиот ден на наредниот месец по запишува-
њето на нејзиното конституирање во регистарот на 
стопанските организации. 

Член 5 
Амортизацијата, по правило, се уплатува во 

текот на годината во подеднакви месечни износи 
како аконтација, според годишната претсметка на 
амортизацијата. 

Во тримесечни износи амортизацијата ја упла-
туваат стопанските организации за кои е опреде-
лено тоа со посебни прописи на сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите донесени врз 
основа на членот 77 став 5 од Законот за средствата 
на стопанските организации. 

Член 6 
Стопанската организација што стопанската деј-

ност ја врши нерамномерно во текот на годината, 
може да уплатува аконтации во нееднакви месечни 
износи, според годишниот распоред што ќе го утврди 
таа со потврда од општинската управа за приходи. 
Еден примерок од тој распоред стопанската орга-
низација е должна да и достави на банката кон 
својата годишна претсметка. 

Член 7 
Промените во состојбата на основните средства 

на кои се пресметува амортизацијата, настанати во 
текот на годината, се земаат предвид за пресмету-
вање на амортизацијата според изменетата осно-
вица од првиот ден на наредниот месец по наста-
натата промена. 

Пресметувањето според променетата состојба на 
основните средства се врши тримесечно во прет-
сметката на амортизацијата, а се, уплатува при 
уплатувањето на амортизацијата за последниот 
месец на тримесечјето. 

Член 8 
Стопанската организација во ликвидација ја 

пресметува ќ ја уплатува амортизацијата до по-
следниот ден во месецот во кој е извршено книго-
водствен« пренесување на основните средства врз 
друга стопанска организација или врз народниот 
одбор. 

Член 9 
Годишната претсметка на амортизацијата сто-

панската организација е должна да и ја поднесе 
на банката кај која има жиро сметка секоја година 
најдоцна до 15-ти февруари, а пресметка воз основа 
на променетата состојба на основните средства во 
текот на тримесечјето — најдоцна до 20-ти во ме-
сецот по истекот на тримесечје^ во кое настанале 
промените. 

И. Интерес на фондот на основните средства 
Член 10 

Стопанската организација го* пресметува и го 
плаќа интересот на фондот на основните средства 
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според пресметката на образецот „Интерес на фон-, 
дот на основните средства", кој е составен дел од 
овој правилник. 

Пресметката од претходниот став стопанската 
организација и ја доставува на банката кај која 
има жиро Шетка, и тоа најдоцно до 20-ти во месе-
цот за изминатиот месец. 

Член 11 

Ро л ен 
А 

Состојба на 1 јануари 1958 година 

Вредност на 
основните 
средства 

I 

Основица за пресметување на интересот на фон-
дот на основните средства е износот на фондот на 
основните' средства според состојбата искажана во 
завршната сметка на стопанската организација за 
претходната година, намален за следните вредности 
на фондот на основните средства: 

1) паричните средства на фондот на основните 
средства формирани од чистиот приход, со прене-
сување од други фондови на стопанската организа-
ција и ел., депонирани кај банката; 

2) паричните средства на амортизацијата депо-
нирани кај банката; 

3) вредноста на земјиштата; 
4) вредноста на предметите од основните сред-

ства кои според членот 103 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации се ослободени 
од плаќањето на фондот на основните средства. 

. . . . Член 12 
Ако стопанската организација има основни сред-

ства што делумично го сочинуваат фондот на основ-
ните средства, а делумноно се набавени од сред-
ствата на инвестиционите заеми или од други сред-
ства " што стопанската организација мора да ги 
врати, интересот се пресметува и се праќа само на 
вредноста на фондот на основните средства, и тоа 
намален за: 

1) полниот износ на паричните средства на фон-
дот на основните средства формирани од чистиот 
приход, со пренесување од други фондови на сто-
панската организација и ел., депониран кај бан-
ката; 

2) вредноста на паричните средства на аморти-
зацијата депонирани кај банката, вредноста на зем-
јиштата, вредноста на предметите од основните 
средства кои според членот 103 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации се ослободени 
од плаќањето на интересот на фондот на основните 
средства, и тоа во сразмера во која фондот на 
основните средства учествува во вкупната вредност 
на основните средства. 

Ка ј новооснованите стопански организации се 
врши пресметување и плаќање на интересот од пр-
виот ден на наредниот месец по запишувањето на 
нивното конституирање во регистарот на стопан-
ските организации. 

Член 13 
Во текот на годината настанатите промени во 

состојбата на фондот на (основните средства се 
земаат предвид за пресметувана и плаќање на ин-
тересот на фонд *ва основните средства според изме-
нетата основица од првиот ден на наредниот месец 
по настанатата промена. 

Член 14 
Утврдувањето на основицата за пресметување и 

плаќаше на интересот на основните средства се 
врши на следниот начин: 

1) пример бр. 1 
Стопанска организација нема инвестиционен 

заем за основни средства ниту други извори на 
финансирање што мора да ги врати. 

Во тој случај фондот на основните средства & 
е рамен на вкупната вредност на основните сред-
ства; 

I А. ОСНОВНИ СРЕДСТВА ^ Г Г 
1 а) Предмети и права 
2 Земјиште 100 — 100 
3 Средства ослободени од ин-

тересот на фондот на основ-
ните средства (член 103) 550 50 500 

4 Други основни средства 2.250 1.000 1.250 
5 Вкупно: 2 до 4 _2.900~Т050~Т.850 
6 Аванси за инвестиции 350 
7 Запаси на инвестициони материјали и 

опрема 250 
8 Инвестиции во тек 1.800 
9 Вкупно: 5 до 8 ~~4.250 

10 б) Парични средства 
II Парични средства на амортизацијата 

депонирани кај банката 150 
12 Парични средства на фондот на основ-

ните средства депонирани ка ј банката — 
13 Вкупна Вредност на основните средства: 4.400 

Б. ИЗВОРИ НА ФИНАНСИРАЊЕТО НА 
ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА 

14 Фонд на основните средства 4.400 
Основицата за пресметување на инте-

ресот на фондот на основните средства спо-
ред предниот пример се изнаоѓа на следниот 
начин: 

износот на фондот на основните сред-
ства 4.400 
се намалува за вредноста на: 

1) земјиштата 100 
2) средствата ослободени според 

посебни прописи (член 103) 500 
3) паричните средства на амор-

тизацијата депонирани ка ј 
банката 150 750 

Основица 3.650 

Ако стопанската оранизација во текот на годи-
ната како дел на средствата од чистиот приход 
според завршната сметка внесе во фондот на основ-
ните средства напр. 600 динари, фондот на основ-
ните ^средства и вкупната вредност на основните 
средства се зголемува на 4.400 + 600 = 5.000. Осно-
вицата за пресметување на интересот на фондот на 
основните средства останува иста, бидејќи на парич-
ните средства на фондот на основните средства 
депонирани кај банката не се плаќа интерес. (Во 
нашиот пример: 5.000 — (600 + 750) = 3.650). 

Ако стопанската организација, на пример, ја 
уплати стасаната обврска на амортизацијата од 250 
динари, со оваа-уплата во нашиот пример искажан 
со состојбата на 1 јануари 1958 година нема да се 
зголеми фондот на основните средства, бидејќи со 
оваа уплата се надоместува вредноста на предме-
тите од основните средства потрошени во вр-
шењето на стопанската дејност. Намалувањето на 
вредноста на предметите и правата на основните 
средства во нашиот пример од 2.900 — (1.050 4-
250) = 1.600, се надоместува со зголемувањето на 
средствата на амортизацијата во парична форма, 
од 150 (150 + 250) на 400 дин. Основицата за пре-
сметување на интересот на фондот на основните 
средства изнесува 4.400 —(750 + 250) = 3.400; 

2) пример бр. 2 
Стопанска организација на 31 јануари 1958 го-

дина ја има структурата на вредноста на основ-: 
ните средства искажана во примерот бр. 1 од ред. 
бр. 2 до 12. Вкупната вредност на, основците сред-* 
етва изнесува 4.400 динари 
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Меѓутоа, ка ј стопанската организација покрај 
фондот на основните средства се појавуваат инве-
стициони и други кредити како извор на финанси-
рање на основните средства, на пример: 

динари динари 
1) фонд на основните средства 2.640 
2) инвестициони заеми 1.200 
8) други кредити што стопан-

ската организација мора да 
ги врати (добавувачи и ел.) 560 1.760 

4.400 
Во смисла на членот 12 од овој правилник ин-

тересот се пресметува само на делот од вредноста 
на основните средства што го сочинува фондот на 
основните средства, т. е. во напред наведениот при-
мер "само на износот од 2.640 динари. 

Меѓутоа,- за да ја утврдиме основицата за пре-
сметување на интересот на фондот на основните 
средства потребно е износот на фондот на основ-
ните средства претходно да го намалиме за вред-
ностите на кои не се пресметува интерес, и тоа во 
дел во кој тие вредности му припаѓаат на фондот 
на основните средства. 

За утврдување на тој дел се зема односот меѓу 
вредноста на фондот на основните средства и вкуп-
ната вредност на основните средства. Во нашиот 
пример: 

2.640 X 100 
— 60% 

4.400 
Спрема тоа, фондот на основните средства тре-

ба да се намали за 60% од оние категории основни 
средства на кои н е се пресметува интерес. (Во овој 
пример не е опфатена категоријата на парични 
средства на фондот на основните средства). 

. Во нашиот пример: 
динари динари 

фондот на основните средства 2.640 
се намалува за: 
60% од вредноста на земјиштето 
(100) 60 
60% од вредноста на средствата 
ослободени од интерес (500) ЗОО 
60% од средствата на амортиза-
цијата депонирани кај банката 
(150) 90 * 450 

Основица за пресметување на 
интересот 2.190 

По исклучок, фондот на основните средства се 
намалува за целокупниот износ на паричните сред-
ства -о кој тој фонд е зголемен со издвојување од 
чистиот приход според завршната сметка или со 
пренесување од други фондови на стопанската ор-
ганизација, и тоа како за утврдување ќа односите 
меѓу фондот 'на основните средства и вкупната вре-
дност на основните средства така и за утврдување 
на основицата на која се плаќа интерес на фондот 
на основните средства. 

На пример: 
Основни средства 
Земјиште — — — — — — — — 100 
Средства според посебни прштиси осло-

бодени од интерес (член 103) — — — 500 
Други основни средства — — — — 3.650 
Парични средства на амортизацијата — 150 
Парични средства на фондот на основ-

ните средства — — — — — — 600 

Вкупна вредност на основните средства 5.000 

Извори на финансирањето на основните 
средства 

Фонд на основните средства — — — 3.240 
Инвестициони заеми за основните сред-

ства — — — — — — — — — 1.760 

Во ваков случај процентуалното учество на 
фондот на основните средства во вкупната вред-
ност на основните средства, та според тоа и во од-
делни делови на основните средства (освен делот 
од чистиот приход), се утврдува на следниот начин: 

(3240 — 600) X 100 
6С% 

. 5000 — 600 
Спрема тоа, основицата за пресметување и упла-

тување на интересот .се утврдува во овој пример 
на следниот начин: 

Фонд на основните средства 3.240 
се намалува за: 

1) 100% од паричните средства на 
, фондот на основните средства из-

двоени од чистиот приход според 
завршната сметка или со прене-
сување од други фондови на сто-
панската организација (100% од 
600) 600 

2) 60% од паричните средства на 
амортизацијата ка ј банката (60% 
од 150) 90 

3) 60% од вредноста на земјиштето 
(60% од 100) 60 

4) 60% од вредноста на основните 
средства ослободени од интерес 
(чл. 103) (60% од 500) ЗОО 1.050 

Основица за пресметување на ин-
тересот 2.190 

5.000 

ИГ. Интерес на фондот на обртните средства 
Член 15 

Стопанската организација го пресметува и го 
уплатува интересот на фондот на обртните сред-
ства според пресметката^ на образецот „Интерес на 
фондот на обртните средства", кој е составен дел 
од овој правилник. 

Пресметката од претходниот став стопанската 
организација и ја доставува на банката ка ј која 
има жиро сметка, и тоа најдоцна до 20-ти во ме-
сецот за изминатиот месец. 

Член 16 
Основица за пресметување на интересот на 

фондот на обрти ите средства е износот на фондот 
на обртЈште средства според состојбата искажана 
во завршната сметка на стопанската организација 
за претходната година. 

Ка ј новооснованите стопански организации се 
врши пресметување и плаќање на интересот од 
првиот ден на нареднион- месец по запишувањето 
на нивното конституирање во регистарот на стопан-
ските организации 

Во текот на годината настанатите промени во 
состојбата на фондот на обртиите средства се зе-
маат предвид за пресметување и плаќање на инте-
ресот на фондот на обртни ге средства според изме-
нетата основица од првиот ден на наредниот месец 
по настанатата промена. 

Члец 17 
Вкупниот износ на пресметаниот и платениот 

интерес на фондот на обртните средства е приход 
на општиот инвестиционен фонд, освен, интересот 
на фондот на обришите средства според одредбите 
од чл. 101 и 109 од Законот за средствата на стопан-
ските организации. 

IV. Заеднички и преодни одредби 
Член 18 

Обврската за уплатување на амортизацијата, 
на интересот на фондот на основните средства и на 
интересот на фондот на обртните средства стасува 
на 25-ти во месецот за изминатиот месец. 

Банката ги наплатува обврските од претход-: 
ниот стаз според вирманските налози на стопан-
ската организација што оваа е должна да ги под-* 
несе до 25-ти во месецот за изминатиот месец. 
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Член 19 
Сликата иа каја и се поднесува претсметка и 

пресметка на амортизацијата, пресметки на инте-
ресот на фондот на обртните и на фондот на основ-
ните средства, ја контролира исправноста на тие 
пресметки и пресметки на амортизацијата, на инте-
ресот на фондот на основните и на фондот на обрт-
н о г средства и води евиденција за уплатите, како 
и за наменската употреба на амортизационите 
средства. 

Банката проверува дали за секоја група основ-
ни средства е применета соодветна норма и вкупен 
износ на пресметаната амортизација, како и про-
цент на интересот на фондот на основните средства 
и на фондот на обртните средства. 

Банката контролира дали основицата за амор-
тизација искажана во претсметката и пресметката, 
како и основицата за пресметување на интересот 
на фондот на основните и на фондот на обртните 
средства,. се согласуваат со соодветните износи во 
бпуто билансот на стопанската организација. 

Член 20 
Ако банката при прегледот на претсметката на 

амортизацијата и на пресметката на интересот на 
фондот на основните и на фондот на обртните 
средства утврди дека постојат грешки,*ќе и ја вра-
ти претсметката односно пресметките со свои забе-
лешки на. стопанската организација таа да изврши 
потребни исправки во срок од 5.дена од денот на 
доставата. 

Ако стопанската организација не ја поднесе 
претсметката на амортизацијата" односно пресмет-
ките на интересите на фондот на основните и на 
фондот на обртните средства, ќе се применат од-
редбите од чл. 119, 120 и 122 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации. 

Член 21 
По исклучок, со цел за прееглетув?ње на осно-

вицата за пресметување на интересот на фондот на 

основните средства за јануари 1958 година, стопан-
ската организација го утврдува фондот на основ-
ните средства на тој начин што фондот на основ-
ните средства (конто 90) без средствата за заедин* 
чка потрошувачка — искажан под 31 декември 1957 
година се зголемува за следните износи искажани 
под 31 декември 1957 година: 

1) за вкупниот износ на амортизациониот фонд 
(посебно аналитичко конто во рамките на синте-
тичкото конто 93), бидејќи овој фонд во смисла на 
членот 15 одч ђаконат за средствата на стопанските 
организации ^повеќе не се формира. 

Стопанската организација треба да има на 
.сметката на средствата на амортизација ка ј бан-
ката издвоен ист износ што го пренесла од амор-
тизациониот фонд во фондот на основните средства; 

2) за делот на вредноста на финансирањето на 
инвестициите во тек од контото 94, што се прене-
суваат во фондот на основните средства во смисла' 
на членот 125 од Законот за средствата на стопан-
ските организации, како што се финансирањето од 
амортизациониот фонд и финансирањето од дру* 
гите фондови на стопанската организација, а кои 
се однесуваат на инвестиционите материјали на не-
довршените инвестиции и побарувањата по инве-
стициите (дадените аванси). 

За вредноста на запасите на инвестиционите 
материјали и опрема, незавршените инвестиции (ин-
вестиции во тек) и побарувањата по инвестициите 
за дадените аванси и ел., набавени од заем и од 
други средства, што стопанската 'организација мора 
да ги врати, не се зголемува фондот на основните 
средства. 

Член 22 
По исклучок од одредбите од чл. 9, 10 и 15 од 

овој правилник, стопанските организации ќе ги 
уплатат аконтациите на обврските за амортизација 
и интересите • на фондот на основните средства и 
на фондот на обртните средства за јануари 1958 
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година во височина на износите што ги уплатила 
Џа. декември 1б57 година. 

Член 23 
Годишната претсметка на амортизацијата и 

пресметката на интересот на фондот на основните 
средства и на фондот на обртните средства за ја-
нуари 1958 година стопанските организации ќе & ги 
достават на банката најдоцна до 15 март 1958 го-
дина. 

Ако врз основа на поднесената годишна прет-
сметка на амортизацијата и пресметките на интере-
сите на фондот на основните и на фондот на обрт-
ните средства се утврди дека е износот на уплате-
ните аконтации помал или поголем од износите 
утврдени во поднесените пресметки, ќе се изврши 
при тоа уплата на помалку уплатениот односно вра-
ќање на повеќе уплатениот износ. 

Член 24 
Обрасците од овој правилник имаат значење на 

службено издание. Начинот на издавањето на тие 
обрасци ќе го определи со посебна одлука сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден кога 
започнал да се применува Законот за средствата 
на стопанските организации. 

Бр. 14-2893/1 
13 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Хумо, е. р. 

95. 
Врз основа на членов 55 во врска со членот 54 

од Законот за придонесот од доходот на стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 62/57), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО УПЛАТУВАЊЕ НА АКОНТА-
ЦИИ ОД ПРИХОДИТЕ НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДО-
ВИТЕ ОД СТРАНА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ ЗА 1958 ГОДИНА 
1. Стопанските организации се должни да упла--

дуваат месечни аконтации на име придонес од до-
ходот за 1958 тодина до поднесувањето на првата 
периодична пресметка. • 

Обврската за уплатување* на придонесот од 
доходот стасува секој 25-ти во месецот за измина-
тиот месец. 

Месечната аконтација од придонесот од доходот 
ја утврдуваат: 

1) стопанските организации што во 1957 година 
вршеле расподелба на вкупниот приход врз основа 
»а утврдување на добивката — во височина што к 
одговара на една деветина од износите утврдени 
според периодичната пресметка за периодот јану-
ари — септември 1957 година, и тоа на име: 

а) данок на добивка; 
б) придонес од добивката за општествените ин-

вестициони фондови; 
в) дел од добивката за буџетите; 
г) остаток од добивката за сојузниот буџет и 

фондови. 
Од износот пресметан на предниот начин се 

одбива аконтацијата на придонесот за буџетите од 
личниот доход за односниот месец пресметана спо-
ред Наредбата за исплата на аконтации од личните 
доходи на работниците на стопанските организации 
и за наплата на аконтации од придонесите од тие 
доходи за првото тримесечје од 1Л58 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 5/58); 

2) стопанските организации што во 1957 година 
вршеле расподелба на вкупниот приход врз основа 
на утврдување на доходот, освен трговските сто-
пански организации, — во височина што и одговара 
на една деветина од износите утврдени според пе-
риодичната пресметка за периодот јануари—сеп-
тември 1957 година, и тоа на име: 

а) придонес за општествените инвестициони 
фондови*, 

б) рударски придонес; 
3) трговските стопански организации што во 

1957 година вршеле расподелба на вкупниот приход 
дез основа на утврдување на доходот — во височина 
на една шестина од износите утврдени според пери-
одичната пресметка за периодот јануари—јуни 1957 
година, и тоа на име:, 

. а) придонес за општествените инвестициони, 
фондови; 

. б) данок од доходот на трговските стопански 
организации. 

Трговските стопански организации што во 1958 
година го издвојуваат придонесот од доходот по 
нормите од членот 59 на Законот за придонесот од 
доходот на стопанските организации, не плаќаат 
месечни аконтации, на придонесот од доходот спо-
ред одредбите на оваа наредба. 

2. Стопанските организации чија реализација е 
^рамномерна поради сезонскиот карактер на ра-
ботењето, ги уплатуваат аконтациите на придонесот 
од доходот во износите што за одделни месеци ќе 
ги определи општинската управа за приходи. Како 
стопански организации со созонски карактеп н*- ' -
ботењето се сметаат стопанските организации наве-
дени во точката 36 став 4 од Наредбата за составу-
вање на периодичните пресметки и за наплата на 
приходите на буџетите и фондовите од стопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/57). 

3. Стопанските организации што ги извршуваат 
обврските спрема општествената заедница во пау-
шален износ, ги уплатуваат тие обврски вох висо-
чината и во сроковите што ќе ги определи општин-
ската управа за приходи. 

4. Стопанските организации на кои делумично 
или во целост им е отстапен придонесот од доходот 
за 1958 година, го утврдуваат и го уплатуваат при-
донесот од доходот врз основа на периодична пре-
сметка. 

5. Пресметаната аконтација на придонесот од 
доходот стопанската организација ќе ја расподели 
на одделни корисници според одредбите на чл. 20 
и 35 од Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации и ќе ј а ' уплати на соодвет-
ните сметки. 

6. Стопанската организација која според одред-
бите од претходните точки извршила уплата на 
стасаните аконтации може во 1958 година, до под-
несувањето на првата периодична пресметка, за 
секој месец да врши исплата на личните доходи 
според одредбите на членот 14 од Законот за сред-
ствата на стопанските организации, ако. според 
одобрената завршна сметка за 1957 година остварила 
достаточно личен доход односно остварила добиваа. 

7. До донесувањето на посебни прописи во 
смисла на членот 129 од Законот за средствата на 
стопанските организации стопанската организација 
ги плаќа ануитетите по инвестиционите заеми склу-
чени до крајот на 1957 година на товар на својата 
жиро сметка ка ј банката во височина на стасаниот 
ануитет, доколку плаќањето на ануитетите не е 
предвидено со договор со банката на товар на из-
двоените средства на стопанската организациза ка ј 
банката. 

8. Стопанските организации ја уплатуваат и 
аконтацијата на придонесот за кадри во исто време 
кога и аконтациите на придонесот од доходот 
според одредбите на оваа наредба. 

Како основица за пресметување на аконтацијата 
на придонесот за кадри служи. бруто износот на 
аконтациите на личните доходи на работниците за 
изминатиот месец во смисла на Наредбата за 
исплата на аконтации од личните доходи на ра-
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боти идите на стопанските организации и за наплата 
на аконтациите од придонесот од тие доходи за 
првото тримесечје од 1958 година, намален за 20%. 

Како бруто износ на аконтациите од личните 
доходи според претходниот став се подразбира 
Збирот на нето износите исплатени на работниците 
и на придонесот за буџетите од личниот доход, на 
придонесот за социјално осигурување и на придо-
несот за станбена изградба. * 

По исклучок од претходните ставови на оваа 
точка, ако стопанската организација го пресметува 
придонесот за кадри според остварениот промет, 
ќе ги пресмета аконтациите на тој придонес според 
прометот остварен од почетокот на годината до 
крајот на месецот за кој се врши пресметувањето 
на придонесот и намален за износот на данокот на 
промет. 

9. Ако врз основа на поднесената периодична 
пресметка се утврди дека е вкупниот износ на 
уплатените месечни аконтации на приходите на 
буџетите и фондовите помал или поголем од .изно-
сот на придонесот од доходот на стопанската орга-
низација утврден во поднесената периодична пре-
сметка, ќе се изврши уплата на помалку уплатениот 
односно враќање на повеќе уплатениот износ. . 

10. Ако стопанската организација не уплати 
аконтации во смисла на одредбите на оваа наредба, 
ќе се применат одредбите од чл. 42—46 од Законот 
за придонесот од доходот на стопанските органи-
зации. 

Банката кај која стопанската организација има 
жиро сметка ќе ја извести општинската управа за 
приходи ако стопанската организација во опреде-
лениот срок не поднесе налози" за уплата на обвр-
ските или обврските не ги уплати во пропишаната 
височина според одредбите на оваа наредба. 

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

« применува од 1 јануари 1958 година, како ден од 
кога почнал да се применува Законот за придонесот 
од доходот на стопанските организации. 

Бр. 2033/1 
10 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на финансиите, 
Авдо Ху мо, е. р. 

96. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за допол-

ненија на Одлуката за распаделба на вкупниот при-
ход на стопанските организации што изведуваат 
инвестициони работи во странство („Службен лист 
ва ФНРЈ", бр. 31/57), сојузниот Државен секретари-
јат за работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОСЛ ОБОЖУВАЊЕ ОД ЦЛАКАЊЕ НА АМОР-
ТИЗАЦИЈА И ИНТЕРЕС НА ОСНОВНИТЕ СРЕД-
СТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО 

ИЗВЕДУВААТ ИНВЕСТИЦИОНИ БАБОТИ ВО 
СТРАНСТВО 

1. Стопанските организации што изведувале 
инвестициона работи во странство, не плаќаат амор-
тизација и интерес на омие основни средства, што 
биле употребени за изведување на инвестициони ра-
боти во странство, а кои тие ги внеселе (вратиле) во 
земјата, и тоа за времето од внесувањето на сред-
ствата во земјата до крајот на месецот во кој тие 
средства почнале да се употребуваат во земјата. 

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

Бр. 24169 
13 декември 1957 грдине 

Белград 
Државен секретар за ра-

боти на финансиите, 
Авдо Хум©, е. р. 

97. 
Врз основа на членот 70 тон иза 3 од Уредбата за 

трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57 и 54/57), сојузниот Државен секретари-
јат за работи на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА 

ЦИГА РИЛ* АТА „ДРАВА" 
1. Претпријатијата за пеработка на тутун (ту-

туновите фабрики) можат да ги пуштаат во промет? 
цитрињата „Драва" само пакувани во бланкети —5 

меко пакување, без никакви уметоци. 
2. На претпријатие за пеработка на тутун што 

ќе постапи противно на 'одредбата од претходната 
точка ќе се примени одредбата на членот 92 ст&ив 1 
точка 3 од Уредбата за трговската дејност и тргова 
ските претпријатија и дуќани, а на одговорното лице 
на ова претпријатие одредбата на ставот 4 од истиот 
член. 

3. Оваа наредба влегува во оила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 март 1958 година. 

Бр. 898/1 
8 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар за 
работи на стоковниот 

промет, 
Марјан Брецел*, е. р« 

98, 
Врз основа .на точ, 4, 6 и 8 од Одлуката за 

евиденција и контрола на цените на определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58К 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто* 
КОБНИОТ промет препишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Обврската за доставување на известувања за 
покачувањето на цените, во смисла на одредбите 
од Одлуката за евиденција и контрола на цените 
на определени производи (во натамошниот текст: 
Одлуката) се одчесува на производите (групите 
производи) наведени во Списокот на производите 
на кои се однесува евиденцијата и контролата нА 
цените (во натамошниот текст: список), кој е соста-
вен дел од ова упатство. 

2. Како покачување на цените во смисла на 
точ. 1 и 3 од Одлуката се подразбира формирањето 
на цените што се повисоки од цените по ќои оддел-
ни индустриски и трговски претпријатија што се 
занимаваат со промет на големо, го продавале 
истиот производ на денот на влегувањето во сила 
на Одлуката. 

Како покачени цени во смисла на точката в 
од Одлуката се подразбираат цените што на денот 
на влегувањето во сила на Одлуката биле повисоки 
од цените по кои одделни индустриски и трговски 
претпријатија што се занимаваат со промет на го-
лемо, го продавале истиот производ на 31 декември 
1957 година, односно при последната продажба извр-
шена пред 31 декември 1957 година. 

Како продажба во смисла на ст. 1 и 2 на оваа 
точка се подразбира продажбата во количините 
кои вообичаено ги продаваат индустриските и тр-
говските претпријатија што се занимаваат со про-
мет на големо. 

3. Како покачени цени во смисла на точ. 1 и 3 
од Одлуката, се подразбира и секоја промена во 
поглед на квалитетот на производите и условите 
за продажба што влијаат врз покачувањето иа це-
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ните (место и начин за испорака, вид и трошоци 
на амбалажата, рабат, каса-шконто и др.). 

4. Индустриските претпријатија се должни из-
вестување пропишано со Одлуката да му достават 
на стручното здружение на кое му припаѓа прет-
пријатието според својата аспор,на дејност и за це-
ните на своите нови производи. 

Како нов производ во смисла на претходниот 
став се подразбира секој производ кој индустри-
ското претпријатие не го .произведувало односно 
не го пуштало БО промет пред влегувањето во села 
на Одлуката. 

Известувањето од оваа точка се поднесува нај-
доцна на 30 дена пред пуштањето во промет на но-
виот производ (точка 1 став 2 од Одлуката). 

5. Документацијата што индустриското претпри-
јатие треба да ја достави во смисла на точката. 1 
став 3 од Одлуката, опфаќа: 

1) пресметковна калкулација на производот за 
претходната година, калкуланијата за, изминатиот 
период во текуштата година и калкулација врз 
која се засновува покачувањето на цените. Кон 
овие калкулации треба да се дадат и податоци за 
соодветните квалитети, количини и услови за испо-
рака, како и податоци за постигнатите цени на од-
носните производи на домашниот пазар и во изво-
зот. Кон калкулациите треба да се даде и образло-
жение од кое ќе се видат причините за покачува-
њето на одделни елементи од калкулациите (измена 
на потрошувачката, на цените, на услови на доба-
вување за материјал и услуги и др.). 

Ако покачуваното на цените се однесува за 
одделен производ, а не за соодветна група прои-
зводи наведена во Списокот, податоците од прет-
ходниот став ќе се доставуваат како за секој одде-
лен производ, така и за соодветната група 
производи; 

2) препис од последната периодична пресметка 
што и е доставена на Народната банка: 

3) податоци за производството и за продажбата 
на односниот производ. 

Покрај податоците од претходниот став, прет-
пријатијата што првпат доставуваат известување 
за покачувањето на цените, се должни да достават 
и препис од завршната сметка за изминатата го-
дина, што му е доставен на преглед на надлежниот 
државен орган. 

Индустриското претпријатие може, покрај на-
пред. наведените податоци, да поднесе и други до-
кументирани податоци со цел за образложение на 
покачувањето на цените. 

'6. Пб еден примерок од известувањето со про-
пишаната документација, индустриското претприја-
тие е должно да му достави и на Сојузниот уред за 
цени и на републичкиот орган надлежен за рабо-
тите на стоковниот промет, и тоа истовремено кога 
и на стручното здружение. • 

7. Стручното здружение е должно известува-
њето со документацијата примено од индустриското 
претпријатие да му го достави, најдоцна во срок од 
7 дена од денот на приемот, на Сојузниот уред за 
цени и на Сојузната индустриска комора со свое 
образложено Мислење за оправданоста на покачу-
вањето на цените а особено, со осврт врз ситуаци-
јата ка ј другите производители на ист производ 
односно група производи. 

8. Кон известувањето од точката 3 на Одлуката 
трговските претпријатија што се занимаваат со 
промет на големо се должни да & достават на репу-
бличката трговска комора: 

1) податоци за набавната и продажната цена 
и за условите на набавката и продажбата во'прет-
ходната година и во изминатиот период на те-
куштата година, како и податоци новата набавна 
и продажна цена за односниот производ со усло-
вите на набавката и продажбата; 

2) препис од последната периодична пресметка 
што 6 е доставена на Народната банка. 

Покрај податоците од- претходниот став, тргов-
ските претпријатија што првпат доставуваат изве-. 

стуваље за покачените цепи се должни да достават 
и препис од завршната сметка за претходната го-
дина што му е доставен на преглед на надлежниот 
државен орган. 

Трговското претпријатие може, покрај наведе-
ните податоци, да поднесе и други документирани 
податоци со цел за образложение на покачувањето 
на цените. 

9. По еден примерок од известувањето со про-
пишаната документација од претходната точка тр-
говското претпријатие е должно да им достави и 
на републичкиот орган на управата надлежен за 
работите на стоковниот промет и на Сојузниот уред 
за цени, и тоа истовремено кога и на републичката 
трговска' комора? 

10. Републичката трговска комора е должна 
известувањето со документацијата примено од тр-
говското претпријатие да му го достави, најдоцна 
во срок од 3 дена по приемот, на Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија, со свое образложено 
мислење за оправданоста на покачувањето на це-
ните, а особено со осврт врз ситуацијата на другите 
трговски претпријатија што се занимаваат со про-
мет на големо на односните производи. 

Сојузот на трговските комори на Југославија е 
должен известувањето, документацијата и мисле-
њето примени од републичката трговска комора 
да му ги достави, во срок од три дена по приемот, 
на Сојузниот уред за цени, со свое образложено 
мислење. 

11. Ако индустриското и трговското претприја-
тие кон известувањето не достави документација 
пропишана со ова упатство, ќе се смета како ни 
да не поднесло известување. 

Сојузниот уред за цени утврдува дали е доку-
ментацијата поднесена во смисла на одредбата од 
претходниот став, и ако утврди дека не е, е должен 
за тоа во срок од три дена да го извести претпри-
јатието. 

12. Индустриските и трговските претпријатија 
се должни известувањето во смисла на точката 6 
на Одлуката да го достават веднаш а најдоцна 
во срок од 15 дена по влегувањето во сила на Од-
луката, и тоа на начинот и со документацијата 
пропишани со ова упатство. 

13. Овластувањето на народниот одбор од то-
чката 5 на Одлуката се однесува само на произво-
дите за кои со сојузни прописи не се веќе опреде-
лени продажните цени на мало, односно начинот на 
формирање на тие цени. 

Народните одбори се должни да го известат 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на стоковниот промет за цените што ги 
определиле во смисла на точката 5 од Одлуката. 

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

Бр. 1060 
17 февруари 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

С П И С О К 
НА ПРОИЗВОДИТЕ НА КОИ СЕ ОДНЕСУВА ЕВИ-

ДЕНЦИЈАТА И КОНТРОЛАТА НА ЦЕНИТЕ 

Гранка Производи Уносно групи производи 

116 1) Садови од стакло, керамика и порцелан 
2) Сол 
3) Цемент (само за трговските претпријатија 

што се занимаваат со промет на големо) 
117 1) Емајл маси 

2) Садови емајлирани 
3) Садови поцинкувани 
4) Садови од алуминиум 
5) Прибор за јадење 
6) Печки и шпорети , 
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Гранка Производи односно групи производи 

7) Метален намештај 
8) Велосипеди 
9) Машини за домаќинство (Мелници за 

месо, кафе и др.) 
10) Жичани бруке 
11) Амбалажа од црн лим 
12) Амбалажа од бел лим 
13) Амбалажа од алуминиум 

119 1) Сијалици 
2) Радио апарати 
3) Термички апарати 
4) .Кадилница 
5) Други апарати за домаќинство (усису-

вачи, утии и др. 
120 1) Фирнајзи 

2) Ленено масло 
3) Смоли и восоци 
4) Терпентин 
5) Лој 
6) Технички маснотии 
7) Рицинусово масло 
8) Маслени бои 
9) Лакови 

10) Сапуни од сите видови 
11) Други средства за перење (детерџенти 

и др.) 
122 1) Режана граѓа од меки лисјари 

2) Режана -граѓа од иглолисници (само за 
трговските претпријатија што се зани-
маваат со промет на големо) 

3) Режана граѓа од тврди лис јари 
4) Панел плочи 
5) Шпер плочи 
6) Фурнири 
7) Вештачки плочи (лесонит и др.) 
8) Паркет 
9) Штавила 

10) Намештај од дрво 
11) Моливи 
12) Кибрити 
13) Амбалажа од дрво 

123 1) Г.^здрвна хартија 
2) Средно фина хартија 
3) Тешко пропусна хартија 
4) Тенка хартија од крпи 
5) Сурови хартии за индиго и карбон 
6) Тенки хартии за пишување и за печа-

тење 
7) Хартии за обвивки 
8) Картони 
9) Лепенки 

10) Школски тетратки 
124 1) Волна 

2) Памук 
3) Лен 
4) Цел 
5) Синтетички предива 
6) Вештачка свила 
7) Природна свила 
8) Кокони 
9) Греж 

10) Сите видови предива 
11) Памучни тканини 
12) Волнени тканини 
13) Ленени тканини 
14) Каделни тканини 
15) Тканини од цел-влакно 
16) Тканини од синтетички предива 
17) Тканини од вештачка свила 
18) Тканини од природна свила 

125 1) Тонска кожа 
2) Горна крупна кожа 
3) Горна ситна кожа 
4) Сите видови постава 
5) Свињска преработена кожа 
6) Обувки кожни 

126 1) Обувки од гума 

Гранка Производи односно групи производи 

127 1) Овошна пулпа 
2) Какао производи 
3) Преработки овошни 
4) Масла за јадење 
5) Преработки од месо 
6) Преработки од риба 

313 1) Трупци од лисјари за режење 
2) Трупци од иглолисници за режење 
3) Јамско дрво 
4) Целулозно дрво 
5) Танинско дрво од даб и костен 

99. 
Врз основа на членот 85 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр 13/56), 
а поради ситуацијата настаната поради прекину-
вањето на дипломатските односи со СР Германија, 
бодејќи дека таков случај не е предвиден во Зако-
нот за легализација на исправите во меѓународните 
соопштенија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/46), 
Државниот секретаријат за надворешни работи 
издава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ЗА НАЧИНОТ НА ЛЕГАЛИЗАЦИЈА НА ОНИЕ 
ИСПРАВИ ШТО ГИ ИЗДАВА ИЛИ ГИ ЗАВЕРУВА 
АМБАСАДАТА НА КРАЛСТВОТО ШВЕДСКА ВО 
БОН КАКО ЗАШТИТНИЧКА НА ИНТЕРЕСИТЕ 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУ-

ГОСЛАВИЈА ВО СР ГЕРМАНИЈА 
1. До прекинувањето на дипломатските односа 

на СР Германија со нашата земја Амбасадата на 
ФНРЈ во Бон го вршеше заверувањето на нашите 
и надзаверувањето на германските исправи што тре-
баше да служат за употреба во Југославија. 

2. Бидејќи Кралството Шведска, по прекину-
вањето на дипломатските односи на СР Германија 
со нашата земја, се прими да ги штити југословен-
ските интереси во СР Германија, треба да се смета 
дека сите работи на заверување што ги врши Швед-
ската амбасада во Бон од името на Федеративна 
Народна Република Југославија, ја имаат истата 
правна сила како и тие што пред прекинувањето 
на дипломатските односи ги вршеше Конзуларното 
одделение на бившата Амбасада на ФНРЈ во Бон* 

3. За да не доаѓаат заинтересираните југословен-
ски државјани, како и надлежните органи и судови, 
во сомневање дали Шведската амбасада во Бон 
извесна исправа заверила во својство на заштит-
ичка на интересите на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија во СР Германија, исправите 
што ќе ги издаде Амбасадата треба да бидат завере-
ни, а оние што ги заверува треба да бидат н а дз »ве-
рени од страна на Амбасадата на ФНРЈ во Штак-
холм или од страна на Конзуларното одделение на 
Државниот секретаријат за надворешни работи, со 
тоа што во заверката односно надзаверката, покрај 
вообичаениот текст за автентичноста на печатот и 
потписот, ќе се додаде дека оваа работа Амбасадата 
на Кралството Шведска во Бон ја извршила како 
заштитничка на интересите на Федеративна На-
родна Република Југославија во СР Германија и де-
ка таквата исправа односно заверка треба да се сме-
та како издавањето на исправата односно заверката 
да е извршена од надлежните југословенски органи. 

4. Исправите што ги издаваат или ги заверу-
ваат генералните конзулати во Хамбург и Минхен 
ќе се' издаваат односно ќе се заверуваат и натаму 
според општите прописи што важат за сите други 
југословенски претставништва во странство. 

Бр. 943/2 
30 јануари 1958 година' 

Белград 
Државен секретар за 

надворешни работи, 
Коча Поповиќ, е. р* 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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100г 
основа на членот 109 од Законот за ра-

ботните односи („Службен лист на - ФНРЈ", бр. 
53/57), Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен срвет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДРЕДБИТЕ ОД ЗАКО-
НОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ ЗА ПРАВАТА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ЗА ВРЕМЕ НА ПРИВРЕМЕНА 

БЕЗРАБОТНОСТ 
I 

Кон членот 89 
1. Како работен однос во смисла на овој член 

се подразбира редовниот работен однос од членот 
3 став 2 на Законот за работните односи. 

2. Во непрекинатиот работен стаж од точката 
1 на овој член се признава и времето поминато во 
претходниот работен однос, ако работникот пов-
торно се запосли во срок од 15 дена. 

3. Работниот стаж се докажува првенствено со 
работната книшка, со потврда од 'организацијата 
или со извод од евиденцијата на заводот за соци-
јално осигурување. • 

4. Додека износот на приходите на работникот, 
на неговата потесна фамилија и на лицата што ги 
издржува тој не се определи со закон врз основа 
на точката 2 од овој член, височината на приходите 
се определува според членот 9 точка 6 од Уредба-
та за материјалното обезбедување и за , другите 
права на работниците и службениците што се на-
оѓаат времено вон работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/52, 30/52 и 1/56) и точката 13 од 
Општото упатство за измена и дополнение на Оп-
штото упатство за извршување на Уредбата за ма-
теријалното обезбедување и за другите права на 
работниците и службениците што се наоѓаат вре-
мено вбн работен однос („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 5/56). 

5. Надлежен орган за службата за посредување 
на трудот во смисла на точката 3 од овој члец е 
органот на службата за посредување на трудот 
надлежен според местото на последното заложу-
вање на работникот. 

Ако работникот' не му се пријави на надле-
жниот орган на службата за посредување на тру-
дот во срокот определен во точката 3 од овој член, 
го\губи правото на паричен ^надоместок за време 
на тр^ег^ето Ј а бе_зЈ)аботноста. , 

ТЈ|Гг1ши5ациј ата"е должна во решението за от-
каз да означи во кој срок и на кој орган на слу-
жбата за посредување на трудот треба да му се 
пријави работникот заради остварување на дозва-
л а . ... 

6. Во (ШраѕдагГи случаи органот на службата 
за посредувале на трудот од точката б став 1 на 
ова упатство може на работникот што прима пари-
чен надоместок да му одобри заминување во дру-
го место, заради пронаоѓање запослување преку 
органот на службата за посредување надлежен за 
тоа место. 

• Паричниот надоместок за ова време го испла-
тува органот на службата за посредување на т р ^ 
дот на кој му е упатен работникот заради пронао-
ѓање на запослување на товар на органот на слу-
жбата за посредување на трудот што му одобрил 
на работникот заминување во друго место. Ако се 
одобрува заминување во место на подрачјето на 
иста околија односно град, паричниот надоместок 
паѓа на товар на органот на службата за посреду-
вање на трудот на кој му е упатен работникот. 

7. Органот на службата за Посредување на тру-
дот од точката 5 став 1 на ова упатство е должен 
на работникот, на негово барање, да ку одобри за-
минување во местото на постојаниот престој, зара-
ди запослување и остварување на правото на па-
ричен надоместок преку органот на службата за 
посредување на трудот надлежен за тоа место. 

На работникот на кој му е 'одобрено заминува-
ње во местото на п о с к а п и о т престој, паричниот 
надоместок му го исплатува органот на службата1 

за посредување на трудот надлежен според место-
то на постојаниот престој на работникот. Овој ор-
тан има право на враќање на исплатените износи 
на паричниот надоместок за првите четири месеци 
безработност од органот на службата за посреду-
вање на трудот надлежен според седиштето на ор-
ганизацијата. 

8. Правото на паричен надоместок на работни-* 
кот од точ. 6 и 7 на ова упатство го утврдува орга-
нот на службата за посредување на трудот надле-
жен според седиштето на организацијата. О Б О Ј . ор-
ган е должен на органот на службата за посредуј 
вање на трудот што врши исплата на паричниот 
надоместок да му ги достави сите документи врз 
основа на кои е определено правото на паричен на-
доместок, како и податоците за исплатените износи 
на паричниот надоместок и за кое време се испла-
тени. 

9. Работникот, на кој му е одобрено заминува-
ње во друго место во смисла на точ. 6 и 7 од ова 
упатство е должен да му се пријави на органот на 
службата за посредување на трудот на кој му се 
упатува во срок од пет дена од денот на доставата 
на одобрението за заминување. На работникот кој 
во овој срок не ќе му се пријави на органот на слу-
жбата за посредување на трудот на кој му е упа-
тен, исплатата на паричниот надоместок му се за-
пира до денот на јавувањето. 

Кон членот 90 
10. Правото на паричен надоместок во смисла 

на ставот 2 под б) од овој член му припаѓа на ра-
ботник што дал отказ или на кој работниот однос 
му престанал по спогодба поради промена на место-
то на престојот од здравствени причини, и тоа на 
самиот работник, неговиот брачен другар, децата 
или лицата што е должен тој да ги издржува. 

11. Како неисполнување на обврските од ра-
ботниот однос од страна на организацијата во сми-
сла на ставот 2 под в) од овој член се смета неис-
полнување на обврските што произлегуваат од спо-
годбата за засновување на работниот однос (дого-
ворот за работа), ако е даден отказот во срок од 
два месеци од денот кога организацијата била дол-
жна- да ги изврши законските или договорните об-
врски спрема работникот. -

Неисполнувањето на обврските од работниот од-* 
нос од страна на организацијата по барање од ра-
ботникот го утврдува арбитражниот совет за от-
кази надлежен според седиштето на организации 
јата. 

Кон членот 91 
12. Свршените ученици во стопанството и на 

други нижи стручни училишта, учениците на сред-
ни стручни училишта и студентите на виши шко-
ли и факултети, се должни да, му се пријават на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот во. срок *од еден месец од денот на заврше-
т о к ! на училиштето односно факултетот. 

Свршените ученици односно студенти од прет-
ходниот став што го завршиле школувањето пред 
влегувањето во сила на Законот за работните од-
носи, се здобиваат со правото на паричен надоме-
сток од денот на поднесувањето на барањето, ако 
во срок од еден месец од денот на влегувањето во 
сила на ова упатство му се пријават заради зало-
жување на надлежниот орган на службата за по-
средување на трудот и ако ги исполнуваат другите 
услови. < ч > 

Надлежен орган на службата за посредување 
на трудот од ст. 1 и 2 на оваа точка е органот на 
службата за посредување на трудот надлежен спо-
ред местото на постојаниот престој на завршениот 
ученик односно студент. 

Кон членот 92 
13. Инвалидите на трудот, до донесувањето на 

прописи за инвалидскота осигурување, го рства-» 
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руваат правото на паричен надоместок според од-
редбите од членот 6 став 2 на Уредбата за матери-
јалното обезбедување и за другите права на работ-
ниците и службениците што се наоѓаат времено вон 
работен однос. 

14. Инвалидските пензионери, до донесувањето 
на прописи за инвалидското осигурување, по делу-
мичното или потполното оспособување за работа го 
Остваруваат правото на паричен надоместок без 
оглед на работниот стаж, ако ги исполнуваат дру-
гите услови. Кон членот 93 

15. На работникот кој до денот на стапување 
на отслужување на воениот срок не го навршил 
работниот стаж од членот 89 точка 1 на Законот 
за работните односи, му се признава во работниот 
стаж за остварување на правото на паричен надо-
месток времето поминато во работен однос до ста-
пувањето на отслужување или, дослужување на во-
ениот срок, ако по отпуштањето од војска во срок 
од еден месец се запосли или му се пријави на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот заради запослување. 

Кон членот 94 
16. Додека Сојузниот извршен совет не донесе 

прописи за височината на паричниот надоместок 
За време на привремената безработност, овој надо-
месток се определува според одредбите од чл. 6 и 
9 точка 6 на Уредбата за материјалното обезбеду-
вање и за другите права на работниците и службе-
ниците што се наоѓаат времено вон работен однос 
(член 417 точка 5 од Законот за работните односи). 

17. Како тарифен став односно плата во сми-
сла на точ. а) и б) на членот 6 од Уредбата за ма-
теријалното обезбедување и за другите права на 
работниците и службениците што се наоѓаат вре-
мено вон работен однос се смета, и тоа: 

1) како тарифен став — минималниот личен 
доход на работниците утврден со решение од сто-
панската организација, по одбивање на придонесот 
{за буџетите од личниот доход, на придонесот за 
социјално осигурување и на придо&есот за станбена 
изградба, наголемен за 20%; 

2) како плата — основната и положајната плата 
Намалени за 'износот на придонесот за буџетите од 
личниот доход, на придонесот -за социјално осигу-
рување и на придонесот за станбена изградба; 

3) како плата на работник запослен кај прива-
тен работодавец^— договорената плата според која 
на работникот му е пресметана заработката за по-
следниот месец пред престанокот на'* работниот од-
нос, а која служела како основ за определување 
на придонесот за социјално осигурување; 

4) основ за пресметување на височината на па-
ричниот надоместок на завршен ученик во стопан-
ството или на ниже стручно училиште претставува 
најмалиот тарифен'став за 'квалификуван работник 
од соодветно занимање во стопанската организација 
што ќе ја определи надлежниот орган на службата 
за посредување на трудот; 

5) основ за пресметување на ц^сочината на па-
ричниот надоместок на завршен ученик на » е д н о 
стручно училиште 'или на студент на виша школа 
односно факултет претставува платата на почет-
ниот платен разред од членот бб на Законот за 
јавните службеници, по одбивање на придонесите 
од членот 65 став 3 на истиот закон. 

Тарифниот став односно платата за иселени-
ците-повратници, за раселените лица — југословен-
ски државјани и за емигранти^ од точката 23 став 
2 на ова упатство се утврдува според одредбите 
под 4 и 5 на оваа точка. 

18. Работникот има право на паричен надоме-
сток за секој работен ден. Во работните дни се за-

сметуваат и дните на државни празници, ако не 
паднат на ден на неделен одмор. 

19. На работниците на кои работниот однос им 
престанал до 31 декември 1957 година, како и на 
работЈШЦите на кои работниот однос им престанал 

1958 година, а на кои минималниот личен доход 
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не им е определен според новите прописи, како 
основ за определување на височината паричниот 
надоместок им служи тарифниот став односно пла-
тата според прописите што важеле до 31 декември 
1957 година. 

На работниците на кои работниот однос им 
престанал во 1958 година, а кои дополнително ќе 
лоднесат уверение за утврдената височина на лич-
ниот доход односно 'платата според новите про-
писи, височината на паричниот надоместок им се 
утврдува во смисла на точката 17 под 1 и 2 на ова 
упатство. 

Кон членот 95 
20. Остварувањето на правото на додаток на 

деца во смисла на одредбите од овој член се врши 
според одредбите од Уредбата за додатоците на 
деца. 

21. Правото на додаток на деца работникот го 
остварува преку органот на службата за посреду-
вање на трудот, на кој му е пријавен за времетра-
ењето на привремената безработност. 

Кон членот 97 
22. Правото на надоместок според одредбите од 

овој член му припаѓа на работник што ќе биде по-
викан на отслужување односно дослужување на 
воениот срок за времето додека прима паричен на-
доместок. 

Кон членот 98 
23. Кон барањето за паричен надоместок ра-

ботникот е должен да поднесе: 
1) потврда од организацијата во која му пре-

станал работниот однос, која ги содржи следните 
податоци: 

а) начинот и причината на престанокот на ра-
ботниот однос (со отказ од организацијата, со отказ 
од работникот или по заемна спогодба и др.); 

б) денот на давањето на отказот и денот на 
разрешувањето на работникот од должноста, одно-
си з денот на престанокот на работниот однос; 

в) тарифниот став односно платата во послед-
ниот месец пред престанокот на работниот однос, 
кои се утврдуваат во смисла на точката 17 од ова 
упатство* 

г) височината и траењето на отпремнината; 
2) уверение од .надлежниот орган на општин-

скиот народен одбор за бројот на членовите на за-
едничкото домаќинство и за вкупните приходи на 
домаќинството. 

Иселениците-повратници, раселените лица — 
југословенски државјани и емигрантите што од 
други, земји ќе дојдат во Југославија, који според 
своето занимање се работници или службеници, и 
што ќе му се пријават на надлежниот орган на слу-
жбата за посредување на трудот во срок' од еден 
месец од денот на доаѓањето во Југославија, кон 
барањето за паричен надоместок поднесуваат само 
доказ од точката 24 на ова упатство. Г* 

24. Работникот на кој му е даден отказ со по-
краток отказен срок отколку што е оној што му 
припаѓа според законот, се здобива со правото на 
паричен надоместок со истекот на овој отказен 
срок. Ако работникот поведе спор кај редовен суд 
и во спорот успее, надлежниот орган на службата 
за** посредување на трудот има право на враќање 
на исплатените износи на паричниот надоместок за 
соодветниот дел од отказниот срок. 

25. Поднесените документи за остварување на 
правото, на паричен надоместок ги задржува над-
лежниот орган на службата за посредување на тру-
дот во својата архива, освен работната книшка, 
што му ја враќа на работникот по направениот из-
вод на потребните податоци. 

26. Работниот однос во смисла на ставот 2 од 
овој член престанува со отказ, со истек на времето 
за кое е заснован и со престанок на работниот од-
нос по спогодба. 

Ако работникот биде разрешен од должноста 
пред истекот на отказниот срок во смисла на 
ѕледаѕ 338. став. I. од .Законот за работните од-
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носи, правото на паричен надоместок му припаѓа 
на работникот од денот на истекот на отказниот 
срок; ако работникот биде разрешен од должноста 
пред истекот на отпеаниот срок по С Е о е писмено 
барање (член 338 став 2), правото на паричен надо-
месток му припаѓа па работникот од денот на ра-
зрешувањето од должноста. Иа работникот разре-
шен од должноста по, истекот на отказниот срок 
во смисла на членот 336 од Законот за работните 
односи, правото на паричен надоместок му припаѓа 
од денот па разрешувањето од должноста. 

Работниот однос заснован на определено време 
престанува со истекот ка спогодбата за работа 
склучена на определено поеме, во смисла на чле-
нот 340 од Законот за работните односи. 

Работниот однос по спогодба престанува со де-
нот што е утврден за разрешување од должноста 
БО смисла на членот 316 од Законот за работните 
односи, односно со денот на разрешувањето од 
должноста. 

27. На работникот што остварил право на от-
премнина, правото ка паричен надоместок му тече 
од денот на истекот на Бремето за кое му е испла-
тена отпремнината. 

Кон членот 99 
28. Паричниот надоместок се исплатува летна-

есетдневно или месечно наназад. 
29. На работникот што ќе се запосли пред исте-

кот на срокот за исплата на паричниот надоместок 
од претходната точка на ова упатство, паричниот 
надоместок му се пресметува до денот на зажалу-
вањето. 

Врз основа на решението со кое на работникот 
му е признаено правото на паричен надоместок 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот и издава налог за исплата на паричниот на-
доместок на банката кај која се води сметката на 
тој орган. По извршената исплата на паричниот 
надоместок на корисникот, банката му доставува 
извештај за задолжувањето на органот на служба-
та за посредување на трудот врз основа на "Чиј на-
лог е извршена исплатата. 

Од банката примениот извештај за задолжува-
њето органот на службата за посредување на трудот 
го прилага кон документот врз основа на кој е на-
редена исплатата. 

Органот на службата за посредување на трудот 
е должен 'да води список на дневните исплати, п 
тоа по корисниците и видовите на расходите, според 
образецот к<3ј е составен дел од ова упатство.. 

По истекот на секој месец органот на службата 
за посредување на трзгдот е должен да го заклучи 
списокот на дневните исплати во текот на изми-
натиот месец. Органот на службата за посредување 
на трудот на општинскиот народен одбор е должен 
да му го достави овој список во два примерка на 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот на околискиот народен одбор. 

Органот на службата за посредување на трудот 
на околискиот народен одбор е должен, врз основа 
на примените списон:! на исплатите извршени од 
страна на органите на службата за посредување на 
трудот на општинските народни одбори, да состави 
збирен список за своето подрачје и да му го до-
стави на републичкиот орган на службата за по-
средување на трудот. Органот на службата за по-
средување на трудот на околискиот народен одбор 
е должен.* кон збирниот список да достави и по 
еден примерок од примените списоци на изврше-
ните исплати од страна на органите на службата 
за посредување на трудот на општинските народни 
одбори. 

Републичкиот орган на службата за посреду-
вање на трудот е должен, врз основа на списоците 
на дневните исплати извршени од страна на орга-
ните на службата за посредување на трудот, да 
состави збирен список на исплатите, за територи-
јата »а народната / 

" Кон членот 100 
30. Како ден на заложувањето во смисла на 

точката 1 од овој член се смета денот на стапува-
њето на работникот на работа, што се утврдува со 
извештајот на организацијата за заложувањето. 

^ В Ш ^ ^ И И Ј а х а з а . д е н о т на стапувањето 
р а работникот на работа да го ^извести надлежниот 
р ^ М ^ Н а с л у ж ^ т а за посредување на трудот во 
Фрок од три дена7од"денот на неговото стапување.^ 

31. На работникот што се здобил со правото на*" 
пензија (инвалидска или старосна), паричниот на-
доместок му се исплатува до денот на ставањето 
на пензијата во тек (точка 2 на овој член). 

Надлежниот завод За социјално осигурување е 
должен на органот на службата за посредување на 
трудот што вршел исплата на паричниот надомест-
е т е . да му ги врати исплатените износи на име 
паричен надоместок за времето од денот на при-
знавањето на правото до ставањето на пензијата 
во тек. 

На работникот што наполнил определени го-
дини возраст од точката 2 на овој член, кој не го 
остварил правото на пензија, правото на паричен 
надоместок му. припаѓа до крајот на месецот во 
кој работникот наполнил 65 односно работничка 55 
години возраст. 

32. Како дон на настанување трајна и наполна 
неспособност на работникот за работа во смисла 
на точката 3 од овој член се смета денот кога е 
утврдена неспособноста од страна на надлежниот 
завод за социјално осигурување. 

33. Како ден на заминување на отслужување 
односно дослужување на воениот срок во траење 
подолго од три месеци во смисла на точката 4 од 
овој член, се смета денот кога работникот според 
поканата бил должен да му се јави на надлежниот , 
воен орган. . 

Работникот повикан на отслужување односно 
дослужување на воешгот срок подолго од три 
•месеци, што ќе биде отпуштен од војска пред исте-
кот на три месеци, во поглед на остварувањето на 
право го на паричен надоместок е изедначен со ра-
ботникот повикан на дослужување на редов-
ниот воен срок во траење до три месеци. 

34. Како стручна квалификација' во смисла на 
точката 5 од ОБОЈ член се смета признаената струч-
на спрема. 

При упатувањето на работа, органот на слу-
жбата за посредување на трудот не може да упати 
работник со средна, виша или висока стручна спре-
ма, односно квалификуван и висококвалификувач 
работник на работи за кои се бара стручна спрема 
пониска од онаа што" ја има, освен во случајот од 
членот 102 на Законот за работните односи. 

Полуквалификувани работници, помошни слу-
жбеници и административни службеници што 
немаат нижа стручна спрема и повеќе од пет го-
дини работа на административни работи, го губат 
правото на паричен надоместок ако не ја прифатат 
понудената работа -за која се физички способни. 

Органот на службата за посредување на трудот 
не може да упати работник на работа за чие вр-
шење, според наодот од лекарот на јавната здрав-
ствена служба, тој не е физички способен. 

35. Правото на паричен надоместок во смисла 
на точката 6 од овој член престанува- со истекот 
на месецот во кој приходите на работникот и на 
членовите на неговото домаќинство се зголемени 
над износот утврден со одредбите од членот 9 точка 
6 на Уредбата за материјалното обезбедување и за 
другите права на работниците и службениците што 
се наоѓаат времено вон работен однос (член 417 
точка 5 од Законот за работните односи). 

Работникот е должен на надлежниот орган на 
службата за посредување на трудот да му пријави 
секоја промена на приходите што повлечува гу-
бење на правото на паричен надоместок или измена 
на износот на височината на паричниот надоме-
сток* 
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Бр. (М. П.) 
: 195— година Точноста на списокот ја заверува, 

(Место) 
Образец за примена на упатството (потпис на овластениот службеник) 
кон членот 99 од Законот за работ-
ните односи 

Б^ро за посредување на трудот 
МЕСЕЧЕН "СПИСОК ЗА ИСПЛАТА НА ПАРИЧНИОТ 

за месец год. 
НАДОМЕСТОК 

36. Правото на паричен - надоместок во смисла 
на точката 7 од овој член му престаЕ1ува на работ-
никот што е * осуден на казната затвор во траење 
подолго од три месеци, и тоа со денот на правосил-
носта на пресудата. 

Кон членот 101 
37. Работникот е должен да му се јавува со цел 

за з а л о ж у в а њ е на надлежниот орган на службата 
за посредување на трудот. 

Начинот на редовното јавување на работ-
никот на надлежниот орган на службата за посре-
дување ' на трудот го определува според месните 
прилики органот на управата надлежен за праша-
њата на трудот и на работните односи на општин-
скиот односно околискиот народен одбор. 

На работникот во "смисла на точката 1 од овој 
член му се запира исплатата на паричниот надо-
месток поради неуредно пријавување на надле-
жниот орган на службата за посредување на тру-
дот, и тоа од денот на последното јавување до де-
нот на повторното јавување. 

Оправданоста за непријавување во определени 
денови, надлежниот орган на службата за посре-
дување на трудот ја цени според мерилата според 
кои се цени изостанувањето од работа. 

Органот на службата за посредување на тру-
дот е должен секое јавување на работник во дните 
што ги определил да го запише во контролниот 
лист (личниот картон) на работникот, и да го еви-
дентира во својата картотека. 

38. Органот на службата за посредување на 
трудот не може да упати работник без негова со-
гласност на стручно оспособување односно преква-
лификација за работа за која се бара пониска 
стручна спрема од стручната спрема што ја има 
работникот (точка 2 од овој член). 

39. Работникот на кој во смисла на точката 3 
од овој член му е запрен паричниот надоместок 
поради издржување на казната затвор во траење 
до три .месеци, го остварува правото на паричен на-
доместок со денот на јавувањето на надлежниот 
орган на службата за посредување на трудот по 
пуштањето од затвор. 

Кон членот 102 
40. Органот на службата за посредување на 

трудот може висококвалификуван работник одно-
сно работник со виша или висока стручна спрема 
да упати на работи на квалификуван работник 
Односно на работи за кои с§ бара средна стручна 

спрема, а квалификуван работник односно работ-
ник со средна стручна спрема — на работи за по-
луквалификуван работник односно на работи за 
кои се бара неполна стручна спрема. 

Органот на службата за посредување на тру-
дот е должен да води посебни списоци на работни-
ците што ги упатил привремено да вршат работи 
што не им одговараат на нивните стручни квали-
фикации, за да биде обезбедено нивното првен-
ствено запослување на работи што му одговараат 
на степенот на нивната стручна спрема. 

41. Правото на паричен надоместок во смисла 
на ставот 3 од овој член му престанува на работ-
ник со денот кој надлежниот орган на службата 
за посредување на трудот ќе го определи како ден 
за јавување на работникот на организацијата на 
која и се упатува на работа. 

Кон членот 103 
42. Ако работникот одбие да го прифати пону-

деното запослување поради тоа што смета дека 
тоа не им одговара на неговите ф и з и ч к и способно-
сти, надлежниот орган на службата за посредување 
на трудот е должен да го упати во смисла на ста-
вот 2 од овој член до определениот лекар на јав-> 
ната здравствена служба, заради утврдување спо-
собноста за вршење на понудената работа. 

Ако ^работникот не е задоволен со наодот од 
определениот лекар на јавната здравствена слу-
жба во поглед на својата ф и з и ч к а способност за 
вршење на понудената работа, има право во срок 
од 24 часа да и' се обрне на надлежната лекарска 
комисија на околискиот завод за социјално осигу-. 
рување. 

Лекарската комисија од претходниот став 6. 
должна да го даде својот наод во срок од три дена« 

Кон членот 104 
43. На лицата што имаат право на повластено' * 

возење надлежниот орган на службата за посреду-
вање на трудот ќе им издава објави со повластица 
за кредитирано возење. Овластени службеници на 
железничките, паробродските и автобуските ста-
ници ќе ја задржат признаницата за кредитиран© 
возење, додека на објавата ќе стават ж и г на ста-: 
ницата и ќе му ја предадат на доносителот заедно' 
со возниот билет. На возниот билет овластениот 
сообраќаен службеник е должен да го запише збо-
рот: „ заложување" , што на железничките и на дру-' 
гите органи ќе им служи к а к з додаток за контрола' 

Страна 136 — Број 7 
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дали возниот билет навистина |ГО користи лицето 
на кое му е издадена објавата. 

44. При издавањето на објавата со признаница 
надлежниот орган на - службата за посредување на 
трудот ја задржува за себеси матицата, кон која 
ја приклучува потврдата од организацијата дека 
работникот на кој му е издадена потврдата ќе биде 
примен на работа во таа организација. Ако работ-
никот се упатува врз основа на пријавените по-
треби на организацијата, надлежниот орган на 
службата за посредување на трудот на грбот од 
матицата ќе го означи бројот на актот со кој орга-
низацијата барала определен број работници. Работ-
никот ќе го потврди на матицата приемот на обја-
вата и признаницата. Матицата служи за контрола 
на пресметката на кредитираните билети и како 
основ за евиденција. 

Кок членот 105 
45. Објавата за повластено возење важи само со 

личната карта и со возниот 'билет. 
Членовите на фамилијата под 16 години во-

зраст, што во смислу на постојните прописи немаат 
лична кар?а, можат да користат повластено возење 
само ако патуваат со работникот од кој го изведу-
ваат своето право, односно со член на фамилијата 
на таков работник што има лична карта. 

Кон членот 106 
46. Работникот што се упатува во друго место 

заради стапување на работа, има право на повла-
стица во возењето во износ од 75% од полната во-
зна цена на, најевтиното превозно средство. 

Кон членот 107 
47. По барање од работникот траењето на при-

времената безработност да му се признае во рабо-
тен стаж, надлежниот орган на службата за по-
средување на трудот е должен да донесе решение 
за признавање односно за одбивање на барањето 
за признавање на привремената безработност во 
работен стаж. 

Времето #а привремената безработност призна-
ено" во работниот стаж надлежниот орган на слу-
жбата за посредување на трудот го внесува во 
работната книшка на работникот. 

48. На членовите на фамилијата на работникот, 
што се здобил со правото на годишен одмор до де-
нот на престанокот на работниот однос, им врши 
заверка на легитимацијата за повластено возење 
надлежниот орган на службата за посредување 
на трудот, ако тие овој одмор го користат за »време 
траењето на привремената безработност на носите-
лот на ова право. 

Кон членот 108 
49. Решение по барањето на работникот за при-

знавање на паричниот надоместок (член 89), за 
одобрување на повластеното возење (член 104), 
за одобрување премин во друго место (член 89) и 
за признавање на траењето на привремената без-
работност во работен стаж (член 107) донесува 
надлежниот орган на службата за посредување на 
трудот во срок од осум дена од денот на поднесу-
вањето на барањето односно од денот кога работ-
никот ги поднесол документите што бил должен 
да ги приложи кон барањето. 

50. Надлежниот орган на службата за посреду-
вање на трудот против чие решение работникот 
поднесува жалба, % е должен да ' ј а упати жалбата 
во срдк од три дена од денот на нејзиното примање 
до органот на управата надлежен за работите на 
трудот и на работните односи на околискиот нарот 
ден одбор. 

И 
51. Ова упатство влегува во сила со денот на 

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

Бр. 158 
10 февруари 1958 година 

Секретар за трудот 
ца Сојузниот извршен совет, 

Мома Марковиќ, е, рл 

101. 
Брз основа на членот 43 став 4 и членот 442 

од Законот за јавните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/57), Секретаријатот за општа 
управа на Сојузниот извршен совет пропишува 

ВТОРО УПАТСТВО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА- ОДРЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ 

НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
1. Службениците што на 31 декември 1957 го-

дина се затекнале во службата во својство на при-
правник, а наполниле две години стаж' и го поло-
жиле стручниот испит за звањето за кое се пригот-
вуваат, ќе се преведат, согласно со членот 167 од 
Законот * за јавните службеници, во соодветното' 
звање и ќе се распоредат во почетниот платен 
разред на звањето ЕО кое се преведуваат, со важе-
ње од 1 јануари 1958 година.. Од овој ден ќе се 
смета времето за натамошно напредување во плат-
ниот разред и во случај ако службеникот на 31 
декември 1947 година имал повеќе од две години 
стаж. 

Одредбава од претходнирт став ќе" се примени 
и на другите службеници што на 31 декември 1957 
година се затекнале во службата во својство на 
приправник, со ;тоа што со условите во поглед на 
стажот и па стручниот испит да се здобијат допол-
нително. На пример, ако службеник што се затекнал 
во својство на приправник ќе наполни две години 
приправнички'стаж на 7 април 1958 година, а струч-
ниот испит ќе го положи на 20 април 1958 година, 
ќе се донесе решение за назначување во соодвет-
ното звање и за распоредување во почетниот пла-
тен разред на звањето, со важење од 20 април 
1958 година. 

2. ^ Службениците што се затекнале во почет-
ното звање од кој и да е вид, за кое според досе-
гашните4 прописи не бил предвиден приправнички 
стаж и стручен испит, или само стручниот испит, 
а според новите прописи е предвиден (на пример, 
службениците во звањето детска гледачка), се пре-
ведуваат во соодветното звање под услов да го _ 
положат стручниот испит, ако на 1 јануари 1958 
година имале помалку од две години служба. Во 
ваков случај службеникот е должен да го положи 
пропишаниот стручен испит до крајот на 1959 го-
дина. Неположениот стручен испит не може да 
биде пречка за напредување во повисок платен 
разред до крајот на 1959 година, ако службеникот 
во овој срок ќе ги исполни другите услови за такво 
напредување. 

3. Одредбата на членот 404 став 1 ќе се при-
мени и во случаите кога службеникот е назначен 
во звањето под услов да го положи стручниот 
испит, а тој во определениот срок не го положил 
(член 26 став 2 од Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи —• 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54 и соодветни од-
редби од други прописи). 

4. Службениците во звањето сметковен режи-
сер, даночен извршител, царински складиштар' и 
царински надзорник се преведуваат во соодвет-
ните звања од членот 150 на Законот за јавните 
службеници и се распоредуваат во платниот ра-
зред во кој се затекнале. Ако службеникот во ова 
звање има периодско покачување се распоредува 
во непосредно повисокиот платен разред. Времето 
помргаато со периодско покачување му се смета за 
добивање на наредниот платен разред. 

5. Службениците што се затекнале како при-
правници за звањето канцелариски референт, а 
имаат средна школа или на неа соодветна спрема, 
ќе се преведат за приправници на канцелариски 
референти и ќе се распоредат во непосредно Бови* 
сокиот платен разред, согласно со точката 17 ста^ 
2 од Упатството за спроведување на одредбите ОЈ 
IV дел на Законот за јавните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 55/57). 

6. Службениците на станбени заерцади 
869 став 2 од Законот за јавните служб&ЕШЦи! 
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преведуваат и се -распоредуваат во платните ра-
зреди според чл. 198 и 199 од Законот за јавните 
Службеници, со тоа што не им се определуваат 
звањата (член 370 став 1 од законот). Ако се во 
прашање службеници што вршат сметководствени 
и канцелариски работи, добиваат звања од чл. 150 
и 151 на законот (член 370 став 2 од законот). 

Службениците од претходниот став што немаат 
потребна школска спрема се преведуваат, според 
.членот 199 од законот, според опремата постигната 
Во праксата, под услов во срок од две години да 
положат посебен испит за признавање на со-
одветната стручна спрема. (На пример, ако, согла-
сно со членот 370 став 1 од законот, службеникот 
се преведува за службеник од трета група, XII 
платен разред, а нема завршена средна школа, во 
решението за преведување ќе се наведе дека е 
службеникот должен во срок од две години да 
положи посебен испит за признавање на средната 
стручна спрема). Ако ваквиот службеник има 
соодветна спрема, но не го положил стручниот 
испит, ќе се примени одредбата од членот 198 став 
3 од законот. 

Ако на службениците од претходните ставови 
при преведувањето им .се определува платен разред 
од трета, втора или прва група, кој му одговара 
на повисокото а не на почетното звање на управ-
ните службеници (на пример, се преведува за слу-
жбеник од трета група XI платен разред, што му 
одговара на звањето референт за кое е предвидена 
средна стручна спрема), за таквите ^решенија, со-
гласно со членот 198 став 2 од законот, -потребна е 
согласност на комисијата од членот 18 на законот. 

7. Одредбата од членот 399 став 3 се применува 
така што службениците кои во III платен разред 
поминале до три години, добиваат прво периодско 
покачување, а службениците што во платниот ра-
зред поминале повеќе од три години — второ пе-
р и о д в о покачување. 

8. На службеник' што се затекнал во звањето 
помошник на околиски јавен правобранител, мусе 
Определува звањето на управен службеник, со-
образно со членот 198 од Законот за јавните слу-
жбеници. ^ 

9. Службениците што се затекнале во служба 
на 31 декември 1957 година, а ги исполниле усло-
вите за старосна пензија, се преведуваат во соод-
ветното звање и се распоредуваат во платните ра-
зреди како и другите службеници. 

10. Согласно со одредбата од членот 404 став 2 
рд законот, унапредувањето во повисоко звање или 
во повисок платен разред ќе се врши според досе-
гашните прописи, со тоа што оценката за работата 
на службеникот, во случај на примена на членот 
36 став 2 од Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи, ќе ја 
дава комисијата за оценување на службениците 
која се формира според Законот за јавните слу-
О̂ц законот, унапредувањето во повисоко звање или 
жбеници. Решение за унапредување донесуваа сто-
решината кој според Законот за јавните службе-
ниците е надлежен за тоа. 

11. Службениците од членот 405 став 2 на За-
конот за јавните службеници што на денот на 
Влегувањето во сила на, овој закон имале прво 
гјериодско покачување, а кои според вкупните 
години на службата признаени за напредување би 
имале право на второ периодско покачување, се 
распоредуваат во VII платен разред со прво пери-
о д в о покачување. 

12. Договорите за хонорарна служба (член 50 
<5>ДЈ Законот за јавните службеници), беЗ оглед на 
тоа дали хонорарниот службеник според склуче-
ниот договор ќе работи полно работно време или 
само ограничено (два или три часа дневно), под-
лежат на оценката на законитоста според членот 
79 од Законот за јавните службеници, бидејќи е во 
:црашац>е службенички (работен) однос кој е од 
џет карактер како и службенпчкиот однос кој се 
Засновува според решението за назначување. 

13. Образецот за решение ОР-1, кој е даден кон 
Упатството за спроведување на одредбите од IV 
дел на Законот за јавните службеници, служи и за 
решенија за преведување нд службениците запо-
слени во установите за кои не се установени звања 
(член 370) или не се донесени посебни правилници 
(член 374), со тоа што во решението наместо звање 
ќе се стави соодветна група. 

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

1 Бр. 2233/1 
14 февруари 1958 година 

Секретар 
за општа управа на Сојузниот 

извршен совет, 
Вуксан Љумовиќ, е. р. 

Врз основа на членот 137 од Законот за права-
, та и должностите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 44/57), Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕНОТ К О Г А Ј Е ГЛА-
СААТ ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ШТО 
ГЛАСААТ НА ИЗБИРАЧКИТЕ МЕСТА КАЈ 
ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВ-

НИШТВА ИЛИ НА ПОМОРСКИ И РЕЧНИ 
БРОДОВИ 

1. Југословенските државјани што на изборите 
за народни пратеници за Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина ќе гласаат на избирачките 
места кај дипломатски и конзуларни претставни-
штва или наѓ поморски и .речни бродови, ќе гласаат 
на *16 март 1958 год ита. 

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

Бр. 72 
11 февруари 1958 тоника 

Сојузна »зборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дра,•--ен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓвиќ, е. р. 
103. — 

ВрЈ основа на чл. 47 и 48 став 1 и членот 52 
став 2 од Законот за правата и должностите, изби-
рањето и отповикот на сојузните народни прате-
ници, Сојузната изборна комисија донесува 

Р Е ПЈ Е Н И Е 
ЗА ИЗНЕСЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИМЕНУВАЊЕ 
ОКОЛИСКИ ИЗБОРНИ КОМИСИИ ЗА ИЗБИРА-
ЊЕ НА ПРАТЕНИЦИ ЗА СОЈУЗНИОТ СОБОР 

НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
Во Околиската изборна комисија за Изборната 

'околија Крижевци (под бр. 150 од Решението) се 
именува: 

на упразнетото место на секретар Надрамија 
Александар, службеник на ОНО Крижевци. 

Бр. 105 
17 .февруари 1958 година 

Сојузна изборна комисија 
Секретар, Претседател, 

др Дражен Сесардић, е. р. Михаило ѓорѓевиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е - дека во Одлуката за пониската норма 
на придонесот за станбена изградба за селскосто-
паиските организации објавена во* „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/57, се поткраднала долу наведе-
ната грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПОНИСКАТА НОРМА НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ЗА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Во точката 2, во вториот и третиот ред, место 

зборовите: „што во свој состав имаат индустриски 
погони, за тие погони" треба да стојат зборовите: 
„што вршат и несел скостопански дејности, за тие 
дејности". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 6 февру-. 
ари' 1958 година. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за спро-
ведување на одредбите од IV дел на Законот за 
јавните службеници („Службен. лист на ФНРЈ", бр* 
55/57) се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОД-
РЕДБИТЕ ОД IV ДЕЛ НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Во точката 26 во 5 ред по зборот: „разред" тре-

ба да се додадат зборовите: „со прво периодско 
покачување". 

Од Секретаријатот за општаѕ управа на Соју-
зниот извршен совет, Белград, 5 февруари 1958 
година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 17 од Законот за јавните 

службеници, во врска со членот 26 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен со-
^вет, Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА СЛУ-

ЖБЕНИЧКИ РАБОТИ 
I. За претседател и постојани членови на Сојузна-

та комисија за службенички работи се именуваат: 
за претседател 
Раја Недељковић, досегашен народен пратеник 

»а Сојузната народна скупштина, 
за заменик претседател 
Петар Ивиќевиќ, државен потсекретар ро Соју-

зниот извршен совет, 
за членови 
Душан Ломпар, помошник на сојузниот државен 

секретар за работи на финансиите, 
др Лавослав Каделбург, помошник секретар за 

општа 'управа на Сојузниот извршен совет, 
Владо Николиќ, помошник* секретар на Сојузни-

от извршен совет. 
Мухамед Требо, началник на секретар во Адми-

нистративниот секретаријат на Сојузниот извршен 
совет, 

за секретар 
Ѓуро Поткоњак, началник на^ одделение во Се-

кретаријатот за општа управа на Сојузниот извр-
шен совет, кој како член на Комисијата се назна-
чува да врши должност во Комисијата како посто-
јана службена должност. 

Два члена на Комисијата ќе определи Централни-
от совет на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

И. За привремени членови на Комисијата се 
именуваат: 

инж. Алојз Дулар, државен советник на Соју-
зниот завод за стопанско планирање, 

инж. Спасоје Велимировиќ, помошник секретар 
&а трудот на Сојузниот извршен совет, 

Владимир Дерик, помошник државен секретар 
за општи стопански работи на Сојузниот извршен 
совет, 

Родољуб Јемуовиќ, помошник секретар за про-
света и култура на Сојузниот извршен совет, 

Никола Миљаниќ, генерален директор на На-
родната банка на ФНРЈ, 

инж. Милун Ивановиќ, помошник државен се-
кретар во Секретаријатот за селско стопанство и 
шумарство на Сојузниот извршен совет, 

др Војислав Ѓукановиќ, државен советник во 
Секретаријатот за народно здравје на Сојузниот 
извршен совет, 

Богдан Перовиќ, заменик на сојузниот јавен 
обвинител, 

Исо Његован, советник во Државниот секрета-
ријат за надворешни работи. 

В. бр. 13 
31 јануари 1958 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Цељко Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 46) од Уредбата за осни-
вање и укинување не определните сојузни органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/57 и 6/58), 
во врска со членот 26 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ПРИ-
ЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА СПОРЕД 
ЧЛЕНОТ 73 СТАВ 2 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО-

ТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Сојузната комисија за признавање пра-

вото на пензија според членот 73 став 2 од Законот 
за пензиското осигурување се именуваат, и тоа: 

за претседател: 
Велимир Стој ник, член на Сојузниот извршен 

совет, 
за членови: 
Зденка Кидрич, член на Централниот одбор на 

Здружението на резервните офицери на Југосла-
вија, 

Неда Божиновиќ, секретар на Централниот од-
бор на Сојузот на борците на Народноослободител-
ната војна, 

Зденко Хас, директор на Сојузниот завод за со-
цијално осигурување, 

Милош Зекиќ. генерал-мајор на ЈНА, 
Душан Шијан, член на Извршниот одбор на Со-

јузниот завод за социјално осигурување, 
за секретар: 
Божа Павловиќ, началник во Секретаријатот за 

социјална заштита на Сојузниот извршен совет. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Б. бр. 14 

14 февруари 1958 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на ченот 2 од Уредбата за Правниот 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/55 и 19/56), 
во врска со членот 26 од Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА 

ПРАВНИОТ СОВЕТ 
1. Покрај веќе именуваните членови на Прав-

ниот совет во Решението Б. бр. 1716 од 12 октомври 
1955 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/55), за 
нови членови на Правниот совет се именуваат, и тоа: 

др Владислав Брајковиќ, професор на Правниот 
факултет во Загреб, 

др Владимир Гросман, адвокат во Љубљана, 
Мирко Хочевар, помошник секретар за општи 

стопански работи на Извршниот совет на НР Сло-
венија, 

Тихомир Јањиќ, судија на Сојузниот врховен суд, 
др Мустафа Камариќ, доцент на Правниот ф а -

култет во Сараево, 
Илија Костиќ, генерал-мајор на ЈНА, 
др Миливој Рукавина, јавен обвинител на НР 

Хрватска, 
Божа Вујошевић секретар за законодавство и 

организација на Извршниот совет на НР Црна Гора. 
2. Според својата положба член е на Правниот 

совет Вуксан Љумовиќ, секретар за општа управа 
на Сојузниот извршен совета 

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

Б. бр. 15 
14 февруари 1958 година 

Сојузен извршен совет. 
* Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 
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Врз основа на тон. III ст. 1 од Одлуката за орга-
ните на управувањето па Држа викот осигурителна 
заведе („Служе лг ст на ФЧРЈ", бр. 49'57), во врска 
со членот 26 од Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ДРЖАВ-

НИОТ ОСИГУРИТЕЛЕН ЗАВОД 
- 1. Во Управниот одбор на Државниот осигури-

тел ен завод се именуваат и тоа: 
зе претседател: 
Дермастија Марјан, претседател на Н а р о д о т 

одбор на околијата Љубљана, 
оа потпретседател: 
Вукајловић Бранко, државен секретар за работи 

на финансиите на НР Србија, 
за членови: 
Лом-пер Душан, помошник државен секретар во 

сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите,-

Ивановиќ Милун, помошник државен секретар 
во Секретаријатот за селско стопанство и шумар-
ство на Сојузниот извршен совет, 

Миљанић Никола, генерален директор на Глав-
ната централа на Народната банка, 

Антонијевиќ Слободан, директор на Претприја-
тието „Гранекспорт", Белград и член на Управниот 
одбор на Сојузната надворешнотрговска комора, 

Томиќ Станко, директор на рудникот'на јаглен 
„Крека", Крека и член на Управниот одбор на Со-
јузната индустриска комора, 

Хоџиќ Смајо, директор на Општо-градежното 
претпријатие „7 јули", Белград, како претставник 
на Сојузната градежна комора. 

Дунгеровиќ Љубомир, началник на Персонално^ 
одделение на Железничкото транспортно претпри-
јатие, Белград, и член на Управниот одбор на Соју-
зната сообраќајна комора, 

Паниќ Стојко, претседател на Сојузната селско-
стопанско-шумарска комора на Автономна Покраина 
Војводина и член на Управниот одбор на Сојузната 
селскостогганско-шумарока комора на Југославија, 

Барбиќ Мате, претседател на Сојузот на уго-
стителските комори на Југославија и претседател 
на Угостителската комора на НР Хрватска. 

Матијашчиќ Фрањо, претседател на Занаетчи-
ската комора на НР Хрватска и член на Претседа-
телството на Управниот одбор на Сојузот на зана-
етчиските комори на Југославија, 

Вишњић Ратомир, директор на Претпријатието 
„Гвожѓар", Белград и член на Управниот одбор на 
Сојузот на трговските комори на Југославија, 

Петровиќ Петар, служ6енР1К на Главниот задру-
жен сојуз на Југославија, 

Бивода Марјан, член на Секретаријатот на Цзн-
тро лимот Совет на Сојузот на синдикатите на Ју-
гос та виј а, 

^т:повиќ Света, претседател на Народниот одбор 
па' општината Стари град во Белград, како роет-
с.-1в..:И'к па Постојаната конференција но градовите 
н а Ју гос л ав иј а. 

2. Гелера тимот 'директор на Државниот оси-
гурителни завод е член на Управниот одбор на Др-
жавниот оси гурате лен завод по својата положба. 

3. Во Управниот одбор на Државниот осигурнтз-
лон завод'влегуваат и шест претставници на работ-
ниот колектив што ги избираат работниците и слу-
жбениците на Државниот осигурителен завод. 

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

В. бр. 16 
14 февруари 1958 година 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Велико Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 
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