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БЕЛГРАД 

БРОЈ 44 ГОД. XIV 

748. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на За-
конот за јавните службеници, што го усвои Сојуз-
ната народна скупштина на седницата на Сојуз-
ниот собор од 28 октомври 1958 година. 

П. Р. бр. 9 ' 
30 октомври 1958 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

" ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во членот бб од Законот за јавните службеници 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), ставот 2 се 
менува и гласи: 

„(2) Основните плати се распоредуваат во два-
есет и два платни разреди и тие за секој месец из-
несуваат: 

I 
Платен разред Динари 

Ii 
Ii 

IIi 
Па 

I I I 
IV 
V 

VI 
VII 

У Ш 
IX 
X 

XI 
XII 

XIII 
XIV 
XV 

XVI 
XVII 

XVIII 
XIX 
XX 

Член 2 
Платите на службениците од установите со са- -

моето јнс финансирање кои според членот 374 од 
Законот за јавните службеници се определени спо-
ред работното место со посебни ' правилници се 
зголемуваат, и тоа: 

1) платите на службениците чија вкупна ме-
сечна плата во нето износ е 27.000 динари или го 
надминува тој износ — за 1.800 динари во нето -
износ; 

2) платите на службениците чија вкупна ме-
сечна плата во нето износ надминува 12.200 динари 
а е помала од 27.000 динари — за 7% од вкупната 
месечна плата во нето износ; 

3) платите на службениците чија вкупна ме-
сечна плата во нето износ е до 12.200 динари — за 
9*00 динари во нето износ. 

Управните одбори на установите со самостојно 
финансирање ќе ги сообразат постојните правилни-
ци за платите на службениците на тие установи со 
одредбите од претходниот став, определувајќи ги 
бруто износите на зголемените плати. 

Член 3 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

вршен совет за општа управа да донесува упатства 
за спроведување на овој закон. 

Член 4 
Платите утврдени со овој закон ќе се испла-

туваат од 1 октомври 1958 година. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила со .денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

749. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИ-

СКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на 'За -
конот за пензиското осигурување, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-

<- јужниот собор од 28 октомври 1958 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 28 октом-
ври 1958 година. 

П. Р. бр. 7 
30 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

ва Сојузната народна скупштина. 
Петар Стамболић е. р> 

59.800 
56.200 у 
52.500 
48.900 
43.500 
39.600 
37.1010 
34.800 
32.600 
30.300 
28.400 — 
26.500 
24.600 
22.800\^ ' 
21.200 
19.800 
18.500 
17.400 
16.400 
15.700 
15ДЈ00 

14.400." 
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З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ПЕНЗИСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 1 

Во членот 54 од Законот за пензиското осигу-
рување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/57) се до-
дава нов став 2, кој гласи: 

?,(2) Кога е во прашање примена на конвенции 
за социјално осигурување склучени со одделни др-
жави, а законодавството на односните држави пред-
видува осигурениците што работат на определени 
тешки и по здравјето штетни работи да се здоби-
ваат со правото на пензија со стаж пократок од 
редовниот стаж, при определувањето на височи-
ната на личната пензија според овој закон ф а к -
тично наполнетиот стаж на односните работи се 
смета во ефективно траење, а процентите од чле-
нот 69 став 2 на овој закон се сметаат според ста-
жот пресметан со наголемено траење во смисла на 
овој закон." 

Ставот 2 станува став 3. 

Член 2 
Во членот 62 став 1 табелата на осигуреничките 

разреди се менува и гласи: 

„Оси гу ре-
кички 

разред 
Просечен месечев 
износ на платите 

Процент со кој се пре-
сметува пензискиот 

основ од просечниот 
месечен износ на 

платите 

1-а над 46450 68,5% од 46.450 и 
60% од вишо-
кот на пла-
тите над 46.450 
динари 

I 39.951—46.450 68,5% 
II 34.701—39.950 69,0% 

III 31.151—34.700 69,5% 
IV 28.401—31.150 70,0% 
V 25.801—28.400 70,5% 

VI 24.161—25.800 71,0% 
VII 21.701—24.100 71,5% 

VIII 20.151—21.700 72,0% 
IX 18.301—20.150 72,5% 
X 16.961—18,300 73,0% 

XI . 15.101—16.900 73,5% 
ХИ 14.101—15.100 74,0% 

XIII 12.751—14.100 74,5% 
XIV 11.751—12.750 75,0% 
XV 10.801—11.750 75,5% 

XVI 10 101—10.800 76,0% 
XVII 9.401—10.100 76,5% 

XVIII 8.801— 9.400 77,0% 
XIX 8.351— 8.800 77,5% 
XX до 8.350 6.500" 

Во истиот член ставот 2 се менува и гласи: 
„Како најмал пензиски основ на секој осигу-

игуренички Пензиски 
разред основ 

l a 34.560 
I 29.600 

I I 25.750 . 
.. I l l 22.900 

IV 20.850 
V 19.100 

VI 17.700 
VII 16.350 

У Ш 15.050 
IX 13.950 
X 12.850 

XI 11.750 
х и 10.800 

XIII 10.000 
XIV 9.200 
XV 8.500 

XVI 7.950 
XVII 7.450 

x v i n 7.000 
XIX 6.650 
XX 6.500" 

ренички разред од I до XIX се зема највисокиот 
пензиски основ на непосредно понискиот осигуре-
нички разред, и тоа, во осигуреничкиот разред: 

I — 27.566 динари, II — 24.117 динари, ГП —» 
21.805 динари, IV — 20.022 динари, V — 18.318 ди-
нари, VI — 17.232 динари, VII — 15.624 динари, VIII 
— 14.609 динари, IX — 13.359 динари, X — 12.422 
динари, XI — 11.174 динари, XII — 10.505 динари, 
XIII — 9.563 динари, XIV — 8.871 динар, XV — 8.208 
динари, XVI — 7.727 динари, XVII — 7.238 динари, 
XVIII — 6.820 динари, XIX — 6.513 динари." 

Член 3 
Во членот 63 табелата на просечните пензиски 

основи се менува и хласи: 

Член 4 
Износите на личните и фамилијарните пензии 

преведени според Законот за пензиското осигуру-
вање, како и износите на пензиите што до влегу-
вањето во сила на овој закон се определени од 
просечните пензиски основи од членот 63 на тој 
зах^н, ќе се пресметаат на нови износи со примена 
на просечните пензиски основи од соодветните оси-
гуренички разреди според табелата од членот 2 на 
овој закон. 

Износите на личните и фамилијарните пен-
зии што се определени или ќе бидат определени 
според Законот за пензиското осигурување врз 
основа на распоредувањето според просечниот ме-
сечен износ на платите остварени пред 1 октомври 
1958 година, ќе се пресметаат на нови износи. Но-
вите износи на овие пензии ќе се определат од пен-
зиските основи утврдени со распоредувањето во 
осигуренички разреди според табелата од членот 2 
на овој закон, а според просечниот месечен износ 
на платите зголемен за соодветниот процент. Про-
центот на зголемувањето зависи од осигуреничкиот 
разред според кој бил утврден пензискиот основ, и 
изнесува* 12®/о во XX и XIX оситуренички разред, 
11% во XVIII осигуреничќи разред, 10°/о во XVII и 
XVI осигуренички разред, 9% во XV и XIV осигу-
р е н и н е разред и 8°/о од XIII до 1а осигуренички 
разред, со тоа зголемувањето на просечниот месе-
чен износ на овие плати да може да изнесе на ј -
многу 1.800 динари. 

Одредбата на претходниот став' важи и за пен-
зиите на воените осигуреници определени според 
членот 83 од Законот за пензиското осигурување, 
како и за пензиите преведени според членот 196 
од тој закон. / 

Член 5 
Заради утврдување на пензискиот основ за пен-

зиите што ќе се определуваат врз основа на распо-
редувањето според просечниот месечен износ на 
платите остварени пред 1 октомври 1958 година и 
по тој ден, личните доходи односно платите што 
се остварени за периодот пред 1 октомври 1958 го-
дина ќе се земаат во износ зголемен за 8°/о, со 
тоа што зголемувањето на просечниот месечен из-
нос на овие плати да може да изнесе најмногу 1.800 
динари. 

Одредбата од претходниот став ќе се применува 
и при преведувањето на пензиите според членот 
213 од Законот за пензиското осигурување, како и 
при определувањето на новите пензии според чле-
нот 214 став 3 од тој закон. 

Член 6 
Во членот 157 се додава нов став 3, кој гласи: 
„(3) За утврдувањето на периодот на работниот 

стаж и на посебниот стаж што според одредбите 
од овој закон се сметаат во пензиски стаж, пред 
воведувањето на постапката за остварување на 
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правата од пензиското осигурување, решаваат по 
барање од осигуреникот органите што ќе ги опре-
дели Сојузниот извршен совет со свои прописи, 
според постапката предвидена со тие прописи. Овие 
органи се должни во случајот од членот 172 на 
овој закон при донесувањето на 'решенија претход-
но да прибават мислење од посебната комисија 
предвидена во тој член." 

Член 7 
Поблиски прописи за примена на овој закон ќе 

донесува, по потреба, Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а важи од 
1 октомври 1958 година. 

750. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ВОЕНИТЕ 

ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните, што го усвои 
Сојузната народна скупштина на седницата на Со-
јузниот собор од 28 октомври 1958 година. 

П. Р. бр. 8 
30 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. p. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 

ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
Член 1 

Во членот 7 став 1 на Законот за воените инва-
лиди од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57) 
се боите точката 3, а точката 4 станува точка 3. 

Во ставот 2 од истиот член во текстот се бри-
ше „и 4". 

Член 2 
Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи: 
„На воен инвалид од војните од I. група му 

припаѓа покрај инвалиднина и додаток за нега и 
помош од друго лице во износ од 6.700 динари 
месечно." 

Член 3 
Во членот 23 ставот 2 се менува и гласи: 
„Височината на инвалидскиот додаток зависи 

од имотната и фамилијарната состојба и од прихо-
дите (став 1) и изнесува: 

1) за воените инвалиди од војните од I до IV 
група — најмалу 4.500, а најмногу 9.500 динари 
месечно; 

2) за воените инвалиди од војните од V до X 
група — најмалу 4.500, а најмногу 6.500 динари 
месечно; 

3) за уживателите на фамилијарна инвалиднина 
— најмалу 1.200, а најмногу 7 500 динари месечно." 

Член 4 * 
Во членот 55 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) ако се осудени за дело предвидено во чле-

нот 7 став 1 точка 3;". 
Во истиот член се додава нов став 3, кој гласи: 
„Кога на лице врз основа на рехабилитација 

Или амнестија или помилување му се бришани 
ј а в н и т е последици од пресудата, се воспоставуваат 
Инвалидските права здобиени до правосилноста 
на пресудата и овие можат да се остварат најрано 
од првиот ден на наредниот месец во кој е донесен 

актот за рехабилитација, амнестија или помилу-
вање." 

Член 5 
Во членот 56 став 3 се бришат во текстот збо-

ровите: 
„кривично дело против народот и држава-

та или". 
Нлен в 1 

По членот 79 се додава нов член 79а, кој гласи: 
„Се овластува Сојузниот извршен совет согла-

сно со одредбите од овој закон да донесе прописи 
за инвалидските права на лицата кои според Дого-
ворот за мир со "Италија или по пат на опција 
станале југословенски државјани, како и за сро-
кот од кога ќе им течат тие права, и тоа: 

1) за лицата што станале инвалиди при врше-
њето на воена должност како припадници на ита-
лијанската војска во војните од 8 ноември 1935 до 
8 септември 1943 година или по разоружувањето на 
споменатата војска во 1943 година при враќањето 
во своите куќи, односно во воено пленство во кое се 
одведени пред или непосредно по разоружувањето. 

На ваквите лица што барат признавање на ин-
валидските права по основот на болест можат да 
им се признаат тие права само ако со одлуки на 
италијанските државни органи се признаени за 
воени инвалиди од војните; -

2) за членовите на фамилијата (член 8) од ли-
цата загинати, умрени или исчезнати под околно-
стите наведени во претходната точка, како и за 
членовите на фамилијата од липата што умреле 
или ќе умрат како признаени воени инвалиди од 
војните од I до VII група." 

Член 7 
Додатокот за нега и помош од друго лице и ин-

валидскиот додаток определени врз основа на чл. 2 
и 3 од овој закон ќе се исплатуваат од 1 октомври 
1958 година. 

Член 8 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

751. 
Врз основа на членот 15 точка 6 од Уставниот 

закон за основите на Општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, иа седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА СОЈУЗНИОТ 

ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА 
1. Во Сојузниот општествен план за 1958 го-

дина во одредбата на главата XIX, оддел 4, точка 9 
под а) место бројот „11.650" се става бројот „12.000", 
а по зборовите: „патишта, за изградба" се додаваат 
зборовите: „на речни и езерски патнички бродови и". 

2. Во одредбата на главата XIX, оддел 4, точка 
9 под б) место бројот „15.350" се става бројот 
„15.000". ' 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/41 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборат на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 
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752. 

Врз основа на членот ЗВ став 1 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИ-

ТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА 

I. Од средствата на стопанските резерви на фе-
дерацијата што се формираат согласно со одред-
бата од одделот 1 главата XXIV на Сојузниот оп-
штествен план за 1953 година се доделуваат 13.109,2 
милиони динари и тоа: 

мил. дин. 
1) за учество во продолжувањето на 

изградбата на објекти на универзитетите 
во Белград и Сараево без обврска за вра-
ќање — — — — — — — — — — 850 

2) за давање заем^1 за определена опре-
ма од домашно производство преку Оп-
штиот инвестиционен фонд — — — — 5.ООО 

3) за давање заем за изградба на об-
јекти за II Меѓународна ревијална изло-
жба „Фамилија и домаќинство" преку Оп-
штиот инвестиционен фонд — — — — 304 

4) на име дотација на фондовите за 
патишта на НР Црна Гора и НР Србија и 
на Фондот на водите на НР Србија без об-
врска за враќање — — — — — — — ЗОО 

5) за финансирање на кредитирањето 
за довршување на зградата на Сојузната 
индустриска комора преку Општиот инве-
стиционен фонд — — — — — — 195,9 

6) за давање инвестиционен заем на 
Фабриката за автомобили, Прибој на Лим, 
заради оспособување за етапно производ-
ство преку Општиот инвестиционен фонд 1.759,3 

7) на Опш«иот инвестиционен фонд за 
уредување на земјишните односи — — 1.000 

8) на Југословенскиот црвен крст — 
Централен одбор, за трошоците за превоз 
на храна без обврска за враќање — — — 1.200 

9) на Општиот инвестиционен фонд за 
зголемување на инвестициониот фонд на 
Заедницата на Југословенските железници 
без обврска за враќање — — — — — 2.500 

II. Се овластува Сојузниот извршен совет да ги 
определи условите за користење на средствата од 
претходната точка и да изврши распоред на сред-
ствата од претходната точка под 1), 4), 5) и 7). 

III. Средствата од точката I под 3), 5), б) и 7) 
му се доделуваат на Општиот инвестиционен фонд 
без обврска за враќање. 

IV. Сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите ќе донесе по потреба прописи 
за примена на оваа одлука. 

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

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 43 

Зи октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић с._ р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
произведените . на Сојузниот собор, 

Пашко Романа, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

,753. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта. 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 2€ ок-
томври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ОТСТАПУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД 
ДОХОДОТ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 
1. На стопанските организации им се отстапува 

дел на придонесот од доходот остварен во 1958 го-
дина заради зголемување на личните доходи на 
работниците. 

2. Делот на придонесот од доходот што им се 
отстапува на стопанските организации во смисла на 
претходната точка се утврдува врз основа на мини-
малните лични доходи на работниците според след-
ната табела: 
Ако минимал-
ниот личен до- На стопанската организација 
ход на работт и се отстапува 
никот изнесу-
ва месечно 

од * до 

10.000 1.155-дин. 
10.000 12.000 1.155 „ + 9 % на износот над 10.000 
12.000 14.000 1.335 „ +7% „ „ „ 12.000 
14.000 16.000 1.475 „ +5% „ „ „ 14.000 
над 16.С00 1.575 „ + 3 % „ „ „ 16 ООО 

Делот на придонесот од доходот што им се от-
стапува на селскостопанските организации и на 
земјоделските задруги се утврдува посебно за ра-
ботниците на селскостопански дејности Брз основа 
на минималните лични доходи на работниците спо-
ред следната табела: 
Ако минимал-
ниот личен до- На селскостопанската организа-
ход на работ- ѕ ција и на земјоделската задруга 
никот изнесува ft се отстапува 

месечно 
од До 

1 2 
8.ООО • 860 дин. 

8.000 12.000 860 „ 4-9% на износот над 8.000 
12.000 14.000 1.220 „ +7% „ „ „ 12.000 
14.000 16.000 1.360 „ +5% „ „ „ 14.000 
над 16.000 1.460 „ -1-3% „ „ „ 16.000 

Како минимален личен доход во смисла на од-
редбите од ставот 1 односно 2 на оваа точка се пон-
разбираат минималните лични доходи на работни-
ците што им се определени со решенијата на сто-
панската организ^ација според одредбите од чл. 401, 
402 и 404 од Законот за работните односи, од чл. 15 
и 16 на Законот за измени и дополненијава Зако-
нот за работните односи и од Одлуката за минимал-
ните лични доходи на работниците РО рудниците на 
јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр 15/58) и спо-
ред прописите донесени за нивното спроведуван е. 

3. Стопанските организации на кои во смисла 
на Одлуката за отстапуваше на придонесот од до-
ходот и на земјарината на стопанските органрхзћ-
ции од определени дејности („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/57) или со други сојузни прописи им 
е отстапен придонесот од доходот во целина, делот 
за зголемување на личните доходи ќе го издвојат од 
отстапениот износ на придонесот од доходот. 

Стопанските организации на кои врз основа на 
прописите од претходниот став им е отстапен само 
дел на придонесот од доходот, ќе го издвојат делот 
за зголемување на-личните доходи пред издвоју-
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вашето на делот што им е отстапен со наведените 
прописи. 

4. На стопанските организации што го плаќаат 
придонесот од доходот во паушален износ, органот 
на управата на општинскиот народен одбор што 
склучил со нив договори за плаќање на паушален из-
нос на име придонес од доходот, ќе изврши ревизија 
на споменатите договори и по потреба со стопанските 
организации ќе склучи нов договор во кој мора да 
се води сметка, во смисла на членот 30 од Законот 
за придонесот од доходот на стопанските органи-
зации, на работниците во стопанската организација 
покрај минималните лични доходи според важеч-
ките прописи да им се обезбеди зголемување на 
личните доходи според оваа одлука. 
У 5. Придонесот од доходот на стопанските орга-
низации ќе се расподели на политичкотериторијал-
ни единици, во смисла на* членот 20 од Законот 
за придонесот од доходот на стопанските организа-
ции, по издвојувањето на делот од придонесот за-
ради зголемување на личните доходи на работ-
ниците. 

6. Отстапениот износ на придонесот од доходот 
' стопанската организација го распределува на ра-
ботниците во вид на додаток на личниот доход на 
работниците. 

Височината на додатокот на личниот доход на 
работниците ја утврдува работничкиот совет на.сто-
панската организација во додатокот кон тарифниот 
правилник според работните места (работите). 

Вкупниот износ на додатокот на личниот доход 
на работниците од отстапениот придонес од доходот 
не може да го надмине износот пресметан според 
»абените од точката 2 на оваа одлука. 

Кога се утврдени износите на додатокот на лич-
ниот доход на работниците според одредбите од 
оваа одлука, делот на придонесот од доходот што 
стопанската организација може да го употреби за 
зголемување на личните доходи на работниците се 
утврдува врз основа на збирот на додатоците на 
личниот доход што им се исплатуваат на работни-
ците, а не според одредбите од точката 2 на оваа 
одлика. 

7. Врз основа на износот на додатокот на лич-
ниот доход утврден по работните места (работите) 
во додатокот кон тарифниот правилник стопанска-
та организација е должна да му определи додаток 
на личниот доход на секој работник. 

8. При донесувањето на додатокот кон тарифни-
от правилник според одредбите од точката 6 став 2 
на оваа одлука нема да се применуваат одредбите 
од чл. 189 и 357 до 3G0 на Законот за работните 
односи. 

9. Додатокот на личниот доход за новите работ-
ни места и за работниците на тие работни места 
ќе се утврдува според височината на додатокот за 
соодветните работни места во стопанската органи-
зација. 

Одлуката според претходниот став ја донесува 
работничкиот совет на стопанската организација со 
согласност од комисијата на општинскиот народен 
одбор и од синдикалист орган што се надлежни 
да го разгледуваат тарифниот правилник на сто-
панската организација. 

Ако органите од претходниот став не се согла-
сат со височината на додатокот јна личниот дрход 
што го определел работничкиот совет за новото ра-
ботно место односно за работникот на него, конеч-
ната одлука ја донесува околискиот арбитражен 
совет, во смисла на членот 360 од Законот за ра-
ботните односи. 

10. Додатокот на личниот доход на работниците 
утврден според одредбите од точката 7 на оваа од-
лука се пресметува според времето поминато на ра-
бота, согласно со одредбите од чл. 207 и 209 на За -
конот за работните односи. 

11. Ако стопанската организација од отстапе-
ниот придонес од доходот нема средства за исплата 
на додатокот на личниот доход на работниците, ис-
платата на додатокот ќе се обезбеди на начинот и 
според постапката што важи са исплата на мини-
малните лични доходи. 
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12. Пресметувањето и исплатата на додатокот на 

личниот доход на работниците стопанските органи-
зации ги вршат секој месец заедно со пресметува-
њето и исплатата на личниот доход според тариф-
ниот став или според други основи. 

13. Надзор над спроведувањето на оваа одлука 
врши управниот орган на општинскиот народен 
одбор за трудот и за работните односи. 

14. Ако стопанската организација утврдувањето 
на делот на придонесот од доходот што ft се отстапу-
ва го врши противно на оваа одлука, ќе се приме-
нуваат согласно одредбите од членот 48 на Законот 
за придонесот од доходот на стопанските органи-
зации. 

15. Со парична казна од членот 391 на Законот 
за работните односи ќе се казни стопанската ор-
ганизација и одговорното лице во стопанската ор-
ганизација ако вкупниот износ за утврдување на 
додатокот на личниот доход на работниците се пре-
смета противно на одредбите од оваа одлуке. 

Со парична казна од членот 392 на Законот за 
работните односи ќе се казни стопанската органи-
зација и одговорното лице во стопанската органи-
зација ако не се донесе додаток на тарифниот 
правилник, според одредбите од точката 6 став 2 
на оваа одлука. 

Со парична казна од членот 393 на Законот за 
работните односи ќе се казни стопанската органи-
зација и одговорното лице во стопанската органи-
зација ако додатокот на личниот доход не му биде 
исплатен на работникот. 

Со парична казна од членот 395 на Законот за 
работните односи ќе се казни стопанската органи-
зација и одговорното лице во стопанската органи-
зација ако додатокот на личниот доход не се опре-
дели за секое работно место, а со парична казна од 
членот 396 од истиот закон ќе се казни одговорното 
лице во стопанската организација ако на работни-
кот не му го определи и не му го соопшти' износот 
на додатокот на личниот доход. 

16. Поблиски прописи за спроведување на од-
редбите од тон. 1 до 5 на оваа одлука ќе донесе 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трудот, а за спроведу-
вање на одредбите од тон. 6 до 13 на Оваа одлука 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру--
дот, во срок од 30 дена но нејзиното влегување 
во сила. 

17. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а важи 
од 1 октомври 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 53 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. p. ' ( др Младен Ивековиќ, е. р. 

754. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју-
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА 
ИНТЕРЕСНИТЕ НОРМИ НА СРЕДСТВАТА НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НА СРЕДСТВА-
ТА ВЛОЖЕНИ КАЈ БАНКАТА И НА КРАТКО-

РОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
1. Во Одлуката за интересните норми на сред-

ствата на стопанските организации, на средствата 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

вложени к а ј банката и на краткорочните кредити 
{„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/57 и 26/58) во точ-
ката I став 2 ѓтод 3 ро зборовите „иретприј атиј ата 
на воздушниот сообраќај", се бришат запирката и 
зборовите „железничките транспортни претприја-
тија". 

2. Во точката I став 8 под 1 'пред зборовите 
„претпријатијата ка! јавниот патен сообраќај" со 
ставаат зборовите „железничките транспортни прет* 
кри ј атија" и запирка. 

3. Оваа одлука влегува во оила .со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а в а ж и 
од 1 јануари 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/42 

80 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, _ на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

755. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ 
СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗАЕДНИЦАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Заради утврдување на основицата за пресме-
тување на придонесот од доходот, минималните 
лични доходи на работниците на железничките 
транспортни претпријатија, на претпријатијата за 
одржување на пругата и на Претпријатието на ко-
лите за спиење и ручање во состав на Заедницата 
на Југословенските железници, утврдени според 
одредбите од членот 401 на Законот за работните 
односи, се зголемуваат, и тоа: 

1) за 20% во железничките транспортни прет-
пријатија ; 

2) за 10% во претпријатијата за одржување на 
пругата и во Претпријатието на колите за спиење 
и ручање. 

2. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за трудот да може, по потреба, да 
донесува поблиски прописи за спроведување на 
оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а в а ж и 
од 1 јули 1958 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/40 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, е. р. 
Претседател 

на Соборот на •Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. дф Младен Ивековић, е. р. 

756. 
Врз основа на членот 39 $гав 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе ' 

О Д Л У К А 
ЗА ПОТВРДА НА ПРОПИСИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 
ИЗВРШЕН СОВЕТ ДОНЕСЕНИ ВРЗ ОСНОВА НА 
ОВЛАСТУВАЊЕТО ОД ГЛАВАТА XXVI НА СО-
ЈУЗНИОТ ОПШТЕСТВЕН ПЛАН ЗА 1958 ГОДИНА 

Се потврдуваат'' прописите што Сојузниот извр-
шен совет ги донесе врз основа на овластувањето 
од главата XXVI, став 1, на Сојузниот општествен 
план за 1968 родина, и тоа: 

1) Одлуката за минималните заштитни цени и 
За премиите во 1958 и 1959 година за говедата и 
свињите од определен квалитет („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 6/58); 

2) Уредбата за употреба на средствата за инве-
стиции во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 16/58); 

3) Одлуката за износите што политичк©терито-
риј алките единици ги издвојуваат како буџетска 
резерва во 1958 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 16/58); 

4) Одлуката за вирман на средствата предви-
дени во Сојузниот општествен план за 1958 година 
и во Сојузниот буџет за 1958 година за у н а т п е ^ - -
вање на стопанските области („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 16/58). 

Сојузна народна скупштина 
СНС/А/28 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболиќ, е. р. 

Претседател 
на Соборот на Претседател 

производителите, на Сојузниот собор, 
Пашко Ромац, е. р. ДР Младен Ивековић, е. р. 

757. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година и на 
седницата на Соборот на производителите од 28 
октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
З А ПОТВРДА НА УРЕДБИТЕ НА СОЈУЗНИОТ 

И З В Р Ш Е Н СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Соју-

зниот извршен совет врз основа на овластувањето 
' од точката II на Одлуката за потврда на уредбите на 

Сојузниот извршен совет и за натамошната работа 
на приготвување . закони за стопанскиот систем 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 8/54), и тоа: -

1) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 54/57); 

2) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за, трговската дејност и трговските претприја -
тија и дуќани („Службен ^ист на ФНРЈ" , бр. 54/57);' 

3) Уредбата за дополнение на Уредбата за осни-
вање претпријатија и дуќани („Службен" лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 3/58); 

4) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријати ја („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 3/58); 
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5) Уредбата за измена на Уредбата за девиз-
ното работење („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/58); 

6) Уредбата за дополнение на Уредбата за тр-
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/58); 

7) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за земјоделските задруги („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/58); 

8) Уредбата за дополнение на Уредбата за упра-
вување со станбените згради („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 15/58); 

9) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за прометот на житата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58); 

10) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/§8); 

11) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за овластување на народните одбори за про-
пишување такси и данок на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58); 

12) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/58); 

13) УЈИ^дбата за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58); 

14) Уредбата за измени и дополнинија на Уред-
бата за стопанските организации за трговски услу-
ги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58); 

15) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за заемите за инвестиции („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/58). 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 27 

30 октомври 1958 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина. 

Петар Стамболић, е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

Пашко Ромац, е. р. др Младен Ивековић, е. р. 

758. 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон 

35^ основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративната Народна Република 
Југославија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на заедничката 
седница на Сојузниот собор и на Соборот на прои-
зводителите од 28 октомври 1968 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

I 
Во Правилникот за работа на Сојузната народ-

на скупштина се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1. Во членот 97 се внесува нова прва алинеја, 
која гласи: 

„Одбор за општествени средства". 
2. По членот 98а се додаваат нови членови 985 

до 98ж, кои гласат: 
„Член 986 

Одборот за општествени средства: 
од гледиштето на политиката утврдена во соју-

зните општествени планови, законите, резолуциите, 
препораките и другите акти на Скупштината, како 
и во другите сојузни прописи, ги разгледува растто-
делбата, располагањето и користењето на општествен 
ките средства од страна на бите државни органи, 
установи, стопански и други организации на тери-
торијата на Југославија; 

врз основа на податоците од општествената пре-
сметка и другите податоци ја разгледува полити-
ката на раолоделба на општествените средства в« 

стопанството како целина или во одделни негови 
гранки. 

Член 98в 
Одборот за општествени средства ги врши сво-

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

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

Член 9$г 
Одбор- за општествени средства има 31 член. 
Одборот работи на свои седници. 
Одборот може од редот на своите членови да 

формира пододбори. 
Одборот може, во согласност со претседателот 

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

Одборот може на своите пододбори да им го до-
вери проучувањето и претресувањето на определе-
ни прашања од својот делокруг со поднесување ми-
слења и предлози до Одборот. 

Член 98д 
Одборот во рамките на својот делокруг има 

право да бара материјали и извештаи од сите др-
жавни органи, установи и организации што распо-
лагаат со општествените средства. 

Одборот има право на свои седници да пови-
кува овластени претставници на сите државна ор-
гани, самостојни установи и организации и да бара 
од нив да му поднесуваат усно извештаи, да му 
даваат потребни објаснувања, мислења и изјави. 

Одборот може да формира комисии или групи 
за проучување на одделни прашања, за вршење 
прегледи и анкети. 

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

Член 98f 
Врз основа на утврдената состојба во врска со 

располагањето со општествените средства од стра-
на на одделни државни органи, установи и органи-
зации Одборот може да предложи поведување по-: 
стапка за надоместок на штета и дисциплинска по-
стапка против одговорен политички функционер 
или службеник. Ако надлежниот орган за поведу-
вање постапка не го прифати предлогот во опреде-
лен срок, Одборот може да го повика претставникот 
на тој орган да ги изнесе на седницата своите при- ч 
чини за таквото постапување. 

Одборот може на извршниот совет, народниот 
одбор или телото од кое е избран соодветниот функ-
ционер или член на органот на управувањето да им 
упати свое образложено мислење во врска со утвр-
дената состојба во поглед на располагањето со оп-
штествените средства и во врска со работата на со-
одветните функционери, односно членови на орга-
нот на управувањето. Со ова мислење Одборот може 
да става свои предлози и да дава препораки. 

Член 98е 
Одборот може во соработка со друг одбор на 

домот во чиј делокруг спаѓа соодветното прашање 
или самостојно доколку другиот одбор не го при-
фати неговиот предлог, да ќ предлага на Скупшти-
ната донесување или промена на соодветни закони 
и други акти што се во надлежност на Скупштинама,-

Одборот може во врска со утврдената состојба 
и заради остварување на политиката утврдена со 
законите и другите акти на Скупштината и со дру-
гите сојузни прописи да им дава препораки за ра-
сполагање со општествени средства на соодветните 
државни органи, установи и организации и да им 
предлага на Сојузниот извршен совет и Скупшти-
ната преземање на соодветни мерки во рамките на 
нивната надлежност. 
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Одборот не може да издава наредби, налози 
или да врши работи или овластувања утврдени со 
закон за други државни органи, установи и орга-
низации. 

Член 98ж 
Одборот, пододбор ите, комисиите и групите во 

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

Комисијата или групата може да бара свику-
вање седница на колегијалниот орган со цел за до-
бивање известувања и податоци." 

3. Во членот 106, ставот 5 се менува и гласи: 
„Одборите и комисиите на Скупштината рабо-

тат без присуство на јавноста, а Одборот за опште-
ствени средства може да работи и на јавни сед-
ници", 

И 
Се овластуваат законодавните одбори на Соју-

зниот собор и на Соборот на производителите да 
го утврдат пречистениот текст на Правилникот за 
работа на Сојузната народна скупштина. 

Ill 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои 

Скупштината. 
Сојузна народна скупштина 

СНС (А) 48 
30 октомври 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. р. 

759, 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој-
ство на Федеративна Народна Република Југосла-
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 28 октомври 1958 година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 

СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 
I 

Во Правилникот за работа ка Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина се вршат следните 
измени и дополненија: 

1. Во членот 87 на крајот од четвртата алинеја 
место точка се става точка и запирка и се внесува 
нова петта алинеја која гласи: 

„ги разгледува претсметките на самостојните 
установи и организации во областа на стопанството 
(коморите, стручните здруженија и ел.) и на општо-
ст штеств-ените фондови, како и завршните сметки 
на стопанските организации што вршат јавна слу-
жба на територијата на Југославија и на другите 
стопански организации за кои со прописи е предви-
дено своите претсметки да и ги поднесуваат на 
С хутптината." 

2 Во членот 90 во четвртата алинеја се бришат 
зборовите „проучува и претресува прашања во 
врска со трошењето на јавните финансиски сред-
ства;". 

II 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои 

Сојузниот собор. 
Сојузна народна скупштина 

СНС/А/55 
3) октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић, е. р. 

Претседател 
на Сојузниот сово«-, 

др Младен Ивековић е. p. 

760. 
Врз основа на членот 43 од Уставниот закон за 

основите на општественото и политичкото устрој» 
ство на Федеративна Народна Република Југослав 
вија и за сојузните органи на власта, 

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Соборот на производителите од 28 октомври 1958 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА РАБОТА НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-

ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА 

I 
Во Правилникот за работа на Соборот на про-

изводителите на Сојузната народна скупштина се 
вршат следните измени и дополненија: 

1. Во членот 85 на крајот од третата алинеја 
место точка се стана точка и запирка и се внес тва 
нова четврта алинеја која гласи: 

„ги разгледува пресметките на самостојните 
установи и ор ганиза ДРГИ во областа на стопанство-
то (коморите, стручните здруженија и ел.) и на 
општоопштествените фондови, како и завршните 
сметки на стопанските организации што вршат 
јавна служба на територијата на Југославија и на 
другите стопански организации за кои со прописи 
е предвидено своите претсметка да и ги поднесу-
ваат на Скушптината." 

2. Во членот 87 во четвртата алинеја се бришат 
зборовите „ги проучува и претресува прашањата во 
врска со трошењето на јавните финансиски сред-
ства;". 

II 
Оваа одлука влегува во сила кога ќе ја усвои 

Соборот на производителите. 
Сојузна народна скупштина 

СНС/А/56 
30 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

, на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. р. 

Претседател 
на Соборот на производителите, 

Пашко Ромац, е. р. 

761. 
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 ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И 

НА ПОМОШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр, 7/58) членот 6 се менува и гласи: 

„На персоналот запослен на работите за одржу-
вање и на другите технички работи (член 2 точка 
1) платата му се определува во месечен износ, спо-
ред степенот на квалификацијата, и таа изнесува: 

1) за лицата со квалификација на висококва-
лификуван работник — 25.000, а со покачувања на 
платата — до 32.800 динари; ^ 

2) за лицата со квалификација на квалифику-
ван работник — 18.700, а со покачувања на платата 
— до 25 200 динари; 

3) за липата со квалификација на полуквали-
фикуван работник — 15.300, а со искачувања на 
платата — до 19.000 динари: 

4) за лицата без квалификација — 13.800, а со 
покачувања »а платата — до 17.200 денари." 
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Член 2 
Во членот 7 ставот 2 се менува и гласи: 
„Покачување на платата се дава по секои три 

години пдаинати во служба во иста квалифика-
ција. Покачувањата на платата ги има пет, и тие 
изнесуваат: 

1) за лицата со квалификација на висококва-
лификуван работник — првите две по 1.500, а дру-
гите по 1.600 динари; 

2) за лицата со квалификација на квалифику-
ван работник — сите по 1.300 динари; 

3) за лицата со квалификација на полуквали-
фикуван работник — првите три по 700, а другите 
по 8 GO динари; 

4) за лицата без квалификација — првото 600, 
а другите по 700 динари." 

Член 3 
Во членот 10 ставот 1 се менува и гласи: 
„Работите од претходниот член се распореду-

ваат во десет групи. За работите на одделни групи 
платата по час изнесува: 

Група 
I 

II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

Член 4 
Во членот 13 ставот 1 се менува и гласи: 
„На персоналот запослен на бродови за управ-

ни цели (член 2 точка 3), платата му се определува 
во месечен износ, според степенот на квалифика-
цијата, и таа изнесува: 

1) за бродоводач, бродски машинист и прв 
бродски крмар — 25.000, а со покачувања на пла-
тата — до 32.800 динари; 

2) за бродски моторног, самостоен морнар, кор-
милар, водач на палуба, огнар, подмачкувач, водач 
на машина, трет машинист на внатрешната пло-
видба, втор • бродски крмар, управувач на моторен 
чамец, крмар на товарен брод и редар на брод — 
18.700, а со покачувања на платата — до 25.200 ди-
нари; 

3) за морнар и помошен огнар — 15.300, а со 
покачувања на платата — до 19.000 динари; 

4) за лица без квалификација — 13.800, а со 
покачувања на платата — до 17.200 динари." 

Член 5 
Членот 16 се менува и гласи: 
„На возачите на моторни возила платите им се 

определуваат според возачката категорија, и тие 
изнесуваат: 

1) за возачите од Д категорија — 19.700, а со 
покачувања на платата — до 26.900 динари месечно, 
или од 95 до 129 динари по час; 

2) за возачите од Ц категорија — 18.700, а со 
покачувања на платата — до 25.000 динари месеч-
но, или од 90 до 120 динари по час; 

3) за возачите од В категорија — 17.900, а со 
покачувања на платата — до 23.200 динари месеч-
но, или од 86 до 112 динари по час; 

4) за возачите од А категорија — 15.300, а со 
покачувања на платата — до 18.800 динари месеч-
но, или од 74 до 90 динари по час. 

За возачите на моторни возила со квалифика-
ција на автомеханичар или висококвалификуван 
возач на моторни возила платата изнесува; 

1) за возачите од Д категорија — 21.500, а со 
покачувања на платата — до 28.900 динари месеч-
но, или од 103 до 138 динари" по час; 

2) за возачите од Ц категорија — 20.700, а со 
покачувања на платата — до 26.900 динари месеч-
но, или од 100 до 129 динари по час; 

3) за возачите од В категорија — 19:700, а со 
покачувања на платата — до 25.000 динари месеч-
но, или од 95 до 120 динари по час." 

Член 6 ^ 
Во членот 17 ст. 2 и 3 се менуваат и гласат: 
„Покачувањата за возачите на моторни возила 

од ставот 1 на претходниот член изнесуваат: 
1) за возачите од точката 1 — првите три по 

1.400, а другите по 1.500 динари месечно, или 6.73 
односно 7,21 динар по час; 

2) за возачите од точката 2 — првите две по 
1.200, а другите по 1.300 динари месечно, или 5.77 
односно 6,25 динари по час; 

3) за возачите од точката 3 — првите две по 
1.000, а другите по 1.100 динари месечно, или 4,81 
односно 5,29 динари по час; 

4) за возачите од точката 4 — сите по 700 ди-
нари месечно, или 3,37 динари по час. 

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

1) за возачите од точката 1 — првото 1.400, а 
другите по 1.500 динари месечно, или 6,73 односно 
7,21 динар по час; 

2) за возачите од точката 2 — првите три по 
1.200, а другите по 1.300 динари месечно, или 5,77 
односно 6,25 динари по час; 

3) за возачите од точката 3 — првите две по 
1.000, а другите по 1.100 динари месечно, или 4,81 
односно 5,29 динари по час." 

Член 7 
Членот 24 се менува и гласи: 
„Платата за чистење простории изнесува од 

1,32 до 1,61 динар дневно по квадратен метар по-
вршина на подот." 

Член 8 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Платата на помошните службеници изнесува 

13.300, а со покачувања на платата — до 16.900 ди-
нари месечно. 

Платата на помошните службеници што вршат 
работи на телефонист, пријавни^ настојник на 
зграда, ракувач со магацин, курир во поголеми ме-
ста и слични работи, изнесува 14.000, а со покачу-
вања на платата — до 17.500 динари месечно." 

Член 9 
Во членот 28 ставот 2 се менува и гласи: 
„За службениците од ставот 1 првите четири 

покачувања изнесуваат по 700 динари а петтото 
800 динари, додека за службениците од ставот 2 
сите покачувања изнесуваат по 700 динари ме-
сечно." 

Член 10 
Разликата на платата што му припаѓа на те-

хничкиот персонал според членот 51 од уредбата 
ќе се исплатува и натаму во ненамален износ. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр 347 

30 октомври 1958 година 
Белград 

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

Динари 
158 
140 
127 
114 
101 
89 
81 
73 
68 
61." 
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7t>2. 

Врз основа на точката 16 од Одлуката за от-
стапување дел на придонесот од доходот на сто-
панските организации за зголемување на личните 
доходи на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 44/58), Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот, во (»гласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, про-
пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОТСТА-
ПУВАЊЕ ДЕЛ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ЗГОЛЕ-
МУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА РАБОТ-

НИЦИТЕ 
1. Делот на придонесот од доходот што во сми-

сла на Одлуката за отстапување дел на придонесот 
од доходот на стопанските организации за зголе-
мување на личните доходи на работниците (во на-
тамошниот текст: одлуката), им се отстапува на 
стопанските организации за зголемување на лич-
ните доходи на работниците се утврдува врз основа 
на минималните лични доходи на работниците што 
се определени според одредбите од Наредбата за 
постапката за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58), од Наредбата 
за постапката за утврдување на минималните лич-
ни доходи на работниците на селскостопанските 
организации („Службен лист на ФНРЈ44, бр. 31/58) 
и од Наредбата за постапката за утврдување на 
минималните лични доходи на работниците во руд-
ниците на јаглен („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/58). 

Косовскиот и тунелскиот додаток, додатокот за 
работа во вода, додатокот за посебни работни усло-
ви на автомеханичарите, летачкиот додаток, хра-
нарината на летачите, додатокот за укрцаниот пер-
сонал на бродовите цистерни (танкери), додатокот 
за укрцаниот персонал на бродовите што превезу-
ваат опасни товари, додатокот за укрцаниот пер-
сонал на бродовите што пловат по тропски краи-
шта, нуркачкиот додаток, посебниот додаток на ду-
вачите на стакло, премиите на летачите и пироте-
хничкиот додаток што во смисла на членот 406 од 
Законот за работните односи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57) влегуваат во минималниот личен 
доход на работниците, не се земаат предвид за 
утврдување на делот на придонесот од доходот што 
им се отстапува на стопанските организации за 
зголемување на личните доходи на работниците. 

За утврдување на делот на придонесот од до-
ходот што им се отстапува на стопанските органи-
зации за зголемување на личните доходи на работ-
ниците не влегуваат во основицата: хонорарите на 
надворешните соработници и другите хонорари и 

о 

1 2 3 4 

А 16.000 1 1 
Б 15.000 3 3 
В 14.000 4 4 
Г 12.000—14.000 3 1 

1 
1 

Д .10.000—12.000 непопол- — 
нето 

Просечниот износ на минималните лични доходи 
за работното место Г од 13.000 динари (колоната 6) 
е пресметан така што износите на минималниот ли-
чен доход на работниците на тоа работно ме^то, 
определени според решението на стопанската орга-

надоместоци за работа од случај до случај; платите 
на странските стручњаци во делот над минимал-
ниот личен доход на соодветниот домашен работ-
ник; зголемувањето на минималните лични доходи 
од 20°/о за новинарите односно за редакцискиот 
персонал во новинарите и издавачките претприја-
тија определено со Одлуката за утврдување на ми-; 
нималните лични доходи за хонорарна работа и за 
работа на странски стручњаци во стопанските орга-
низации и на минималните лични доходи во новин-
ските и издавачките претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 15/58), како и зголемувањето на ми-
нималните лични доходи на работниците во желе-
зничките транспортни претпријатија — од 20°/о, во 
претпријатијата за одржување на пругите — од 10% 
и во Претпријатието на колите за спиење и ручање 
— од 10%, определено со Одлуката за зголемување 
на минималните лични доходи на работниците од 
определени стопански организации на Заедницата 
на Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 44/58). 

2. Износот на придонесот од доходот според 
точката 2 од одлуката се утврдува според бројната 
состојба на работниците што со стопанската орга-
низација биле во постојан работен однос на 1 
октомври 1958 година. 

Како минимален личен доход за утврдување 
на износот на придонесот од доходот според точ-
ката 2 од одлуката служи износот на минималниот 
личен доход на работниците што е определен за 
работното место. Ако е минималниот личен доход 
за работното место определен во распон, како основ 
за утврдување на износот на придонесот од доходот 
служи просечниот износ на минималниот личен 
доход пресметан врз основа на конкретните износи 
на минималниот личен доход на работниците на 
тоа работно место, што им се определени со реше-
ние на стопанската организација. 

Во бројната состојба од ставот 1 на оваа точка 
влегуваат и работните места што на 1 октомври 
1958 година биле привремено непополнети, земајќи 
дека на секое такво работно место бил по еден ра-
ботник. 

Ако е за непополнетото работно место на 1 ок-
томври 1958 година износот на минималниот личен 
доход определен во распон, износот на придонесот 
од доходот според точката 2 на одлуката се пре-
сметува врз основа на просечниот износ на мини-
малниот личен доход кој се добива на тој начин 
што највисокиот и најнискиот износ на минимал-
ниот личен доход определен за односното работно 
место ќе се соберат и добиениот збир ќе се подели 
со 2. 

Пример: стопанска организација на 1 октомври 
1958 година има 10 работници распоредени на ра-
ботни места со следните износи на минималниот 
личен доход: 

Износ на придонесот од 
доходот според точката. 

2 на Одлуката 

П 2 е д е н Вкупно работник Ј 

5 6 7 8 

16.000 — 1.575 1.575 
15.000 — 1.525 4.575 
14.000 — 1.475 5.900 
14.000 13.000 1.405 . 4.215 
13.000 
12.000 

— 11.000 1.245 1.245 

В к у п н о : 17.510 
низација, од колоната 5 се собрани, и добиениот збир 
е поделен со 3, т. е. со бројот на работниците. 

За работното место Д е земено дека на 1 октом-
ври 1958 година се наоѓал еден работник. Износот 
на минималниот личен доход од 11.000 динари во 

Минимален личен 
доход за работно 

место 

Број на 
работниците 
на работно-

то место 

Минимален личен доход 
според решението на 

стопанската организација 

Број на 
работниците Износ 

Просечен износ 
на минималниот 

личен доход 
според точката 

2 од упатството 
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колоната 6 е просечниот износ пресметан од збирот 
на минималниот личен доход од 10.000 и 12.000 од 
колоната 2. 

Спрема тоа, вкупниот износ на придонесот од 
доходот, пресметан според точката 2 на одлуката, 
изнесува во овој пример според состојбата на 1 
октомври 1968 година 17.510 динари. 

3. Износот на придонесот од доходот според 
точката 2 на одлуката за работниците распоредени 
на работните места за кои минималните лични до-
ходи се определени по час, се пресметува врз осно-
ва на месечниот износ на минималниот личен до-
ход. Месечниот износ на минималниот личен доход 
за тие работати места се пресметува со множење на 
износот по час со 208 односно со бројот на часовите 
на редовното работно време, ако е според членот 
168 од Законот за работните односи определено 
скратено работно време. 

4. Селскостопанските организации и општите 
земјоделски задруги го пресметуваат износот на 
придонесот од доходот според точката 2 на одлу-
ката посебно за работниците на селскостопански 
дејности — со примена на таблицата од ставот 2 на 
истата точка, а посебно за работниците на другите 
дејности — со примена на таблицата од ставот 1 на 
истата точка. ж 

Како селскостопански дејности во селскостопан-
ски организации и во општи земјоделски задруги 
во смисла на ова упатство, се сметаат дејностите 
што како такви се определени во точк&га 2 од На-
редбата за постапката за утврдување на минимал-
ните лични доходи на работниците ^а селскостопан-
ските организации. 

5. За работниците на селскостопански дејности 
во селскостопански организации и во општи зем-
јоделски задруги на кои според одредбите од точ-
ката 11 став 2 на Наредбата за постапката за утвр-
дување на минималните лични доходи на работни-
ците на селскостопанските организации не им се 
издадени решенија за износот на минималниот ли-
чен доход, износот на придонесот од доходот според 
точката 2 став 2 на одлуката се пресметува врз 
основа на износите на минималните лични доходи 
што во додатокот кон тарифниот правилник се 
определени по час за одделни работи. 

При пресметувањето на износот на придонесот 
од доходот за работите според претходниот став ќе 
се постапи како со неоополнетите работни места во 
смисла на точката 2 ст. 3 и 4 на ова упатство. 

6; Износот на придонесот од доходот пресметан 
според точката 2 од одлуката и според одредбите 
од ова упатство стопанската организација го рас-
пределува на работниците во вид на додаток кон 
личниот доход на работниците. Додатокот кон лич-
ниот доход на работниците што се наоѓаат на исто 
работно место се определува во единствен износ 
определен за тоа работно место. 

Стопанската организација е должна додатокот 
кеш личниот доход да го определи за секое работно 
место и за секој работник што е земен во бројната 
состојба при утврдувањето на вкупниот износ на 
придонесот од доходот според точката 2 од ова 
упатство. 

Збирот на додатоците кон личниот доход опре-
делени на работниците не може да биде поголем од 
износот на придонесот утврден според точката 2 
став 1 од одлуката. 

7. Селскостопанските организации и општите 
земјоделски задруги одделно го утврдуваат дода-
токот кон личниот доход на работниците на селско-
стопански дејности, а одделно додатокот кон лич-
ниот доход на работниците на другите дејности, во 
границите на -посебно утврдените износи на придо-
несот од доходот според тон. 2 и 3 односно според 
точ. 4 и 5 од ова упатство. 

Кога селскостопанската организација или оп-
штата земјоделска задруга го распределува износот 
на придонесот од доходот утврден според точката 2 
став 2 од одлуката за работниците на селскостопан-
ски дејности, таа е должна додатокот кон личниот 
доход да го определи за секое работно место и за 

секој работник на работното место, како и за секоја 
работа врз основа на која е утврден вкупниот из-
нос на придонесот од доходот според точката 2 став 
2 од одлуката. 

Збирот на додатоците кон личниот доход за ра-
ботните места односно за работниците на работните 
места заедно со додатоците за работите, определени 
според претходниот став не може да биде поголем 
од износот на придонесот од доходот утврден спо-
ред точката 2 став 2 од одлуката. 

8. Износите на додатокот кон личниот доход на 
работниците стопанската организација ги опреде-
лува во посебниот додаток кон тарифниот правил-
ник, кој ш содржи следените податоци: 

1) назив на работното место односно работата; 
2) износ на додатокот кон личниот доход на 

работниците определен за работното место односно 
работата; 

3) процентуален однос на додатокот кон лич-
ниот доход срема износот на минималниот личен 
доход за работното место. Овој однос се пресметува 
така што додатокот кон личниот доход определен 
за работното место ќе се помножи со 100 и добие-
ниот резултат ќе се подели со износот на минимал-
ниот личен доход за тоа работно место, па ќе се за-
окружи за две децимали. На пример, додатокот кон 
личниот доход за работното место утврден според 
точката 6 став 1 од ова упатство изнесува 1.475, а 
минималниот личен доход за тоа работно место е 
14.000 динари. Според тоа, процентуалниот однос 
на додатокот од 1.475 динари спрема минималниот 
личен доход од 14.000 динари изнесува: 

(1.475 X 100): 14.000 = 10,535 односно заокружено 
10,54%. 

Додатокот кон личниот доход за работното ме-
сто односно работата се определува во еден износ, 
а не во распон меѓу дра износи, и кога на работни-
ците што на 1 октомври 1958 година се затечени на 
такви работни места додатокот на личниот доход 
им е определен во различни износи. 

9. Органот на управата на општинскиот народен 
Одбор надлежен за работите на трудот и на работ-
ните односи врши контрола дали стопанската орга-
низација прОЈвшгно го утврдила износот на придо-
несот од доходот според точката 2 од одлуката и 
дали збирот на' додатоците кон личниот доход на 
работниците му одговара на така утврдениот изгазе 
на придонесот од доходот. 

10. Ако органот од претходната точка утврди 
дека е износот на придонесот од доходот според 
точката 2 од одлуката и според одредбите од ова 
упатство неправилно пресметан или дека додато-
ците кон личниот доход определени на работниците 
во својот вкупен износ го преминуваат износот на 
придонесот, ќе и нареди на стопанската организација 
да ги отстрани утврдените недостатоци и ги исправи 
неправилно определените износи на додатокот кон 
личниот доход на работниците. 

11. Стопанската организација е должна на се-
кој работник да му го соопшти износот на дода-
токот кон личниот доход и процентуалниот однос 
на тој додаток спрема минималниот личен доход — 
на начинот на кој во стопанската организација им 
се соопштуваат на работниците износите на тариф-
ните ставови. 

12. Износот на додатокот кон личниот доход на 
работниците се пресметува за определен период 
со примена на процентуалниот однос од точката 8 
став 1 под 3 од ова упатство врз износот на мини-
малниот личен доход на работниците пресметан спо-
ред времето поминато на работа во односниот пе-
риод. 

Пример: минималниот личен доход на работ-
никот според решението на стопанската организа-
ција изнесува 14.000 динари, а процентуалниот од-
нос за тоа работно место на работникот определен 
според одредбите од точката 8 ста® 1 под 3 изне-
сува 10,54%. Ако минималниот личен доход на ра-
ботникот пресметан по време за декември изнесува 
15.000 динари (зголемувањето од 1.000 динари доаѓа 
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гиради прекувремената работа), додатокот кон лич-
ниот доход за тој месец изнесува: 

15.000X10,54%= 1.581 динар. 
13. Износите на додатокот кон личниот доход 

на работниците определени по работните места со-
држат придонес за буџетите од личниот доход, при-
дзнес за социјално осигурување и придонес за стан-
бена изградба по нормите по кои тие придонеси се 
пресметуваат од личниот доход на односниот работ-
ник и во поглед на пресметувањето на овие придо-
неси прават целина со другите примања на работ-
никот од редовниот работен однос за односниот пе-
риод. 

14. Вкупниот износ на додатоците кон личниот 
доход на сите работници на стопанската органи-
зација пресметани според точката 12 од ова упат-
ство, претставува дел од придонесот од доходот на 
стопанската организација кој на неа и се отстапува 
за зголемување на личните доходи на работниците 
за односниот период. 

Ако придонесот од доходот на стопанската ор-
ганизација пресметан за периодот за кој се пре-
сметани додатоците кон личниот Доход на работ-
ниците не е достаточен за нивното подмирување, 
^подмирениот износ ќе се подмири од придонесот? 
од доходот на стопанската организација пресметан 
еа поранешните периоди во 1953 година. 

Ако ниту придонесот од доходот на стопан-
ската организација пресметан за поранешните пе-
риоди во 1958 година не е достаточен за од него во 
смисла на претходниот став, во целина да се под-
мират износите на додатокот кон личниот доход 
на работниците, разликата се подмирува од сред-
ствата од кои според важечките прописи се обезбе-
дува исплатата на минималните лични доходи на 
работниците. 

15. На стопанските организации што го пре-
сметуваат придонесот од доходот според членот 19 
од За.тгочот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/57) ќе им се отстапи за зголемување на личните 
доходи на работниците дел од придонесот од до-
ходот пресметан според членот 18 од тој закон, по 
утврдувањето на разликата меѓу придонесот од 
доходот -пресметан според членот 19 и придонесот 
од доходот пресметан според членот 18 на тој закон. 

Пример: ако е доходот на стопанската органи-
зација 7,717.200 динари, а минималните лични до-
ходи 3,540.000 динари, делот на доходот над мини-
малните лични доходи изнесува: 

7,717.200 —3,540.000 = 4,177.200 динари. 
Придонесот од доходот на оваа стопанска ор-

ганизација изнесува: 
1) според членот 18 од Законот за придонесот 

од доходот на стопанските организации: 
делот на доходот над минималните лични до-

ходи (4,177.200 динари) спрема минималните лични 
доходи (3,540.000 динари) изнесува: 

(4,177.200 X 100) : 3,540.000 = 41,772.354 = 118%. 
Придонесот изнесува: 
а) иа 80% од 3,540.000 динара или на 

2,832.000 динари по нормата од 37,69%, дин. 1,057.301 
б) на разликата од 1,345.200 динари 

(т.е. на 4,177.200 — 2,832.000 динари) по 
нормата од 72%, динари — — — — — 968.544 

Вкупно на 4,177.200 динари — — — 2,035.925 
2) според членот 19 од тој закон: 
минималните лични доходи (3,540.000 динари) 

наголемени за 2&°/о или за 885.000 динари изнесу-
ваат 4,425.000 динари. Делот од доходот над мини-
малните личин доходи натолсмени за 25% изнесува: 

7,717.200 — 4,425.000 = 3,292.200 динари. 
Оваа разлика во однос на минималните лични 

доходи наголемени за 25% изнесува: 
(3,292.200X100) : 4,425.000=329.220 : 4.425 = 75%. 
Придонесот изнесува: 
а) на 60% од 4,425.000 динари или на 

2,055.000 динари по нормата од 60,2%, дин. 1,598.310 

б) на разликата од 637.200 динари (т. е. 
на 3,282.200 — 2,©55.000 динари) ио нормата 
од 85%, динари — —- — — — — — 541.620 

Вкупно на 3,292.200 динари — — — 21,139.930 
Кога од овој придонес ќе се одбие при-

донесот според членот 18 од законот во 
износ од динари — — — — — — — 2,035.920 
разликата во износ од динари — — — 104.010 
се уплатува во општествениот инвестиционен фонд 
на општината, или се внесува во фондот на основа 
ните или во фондот на обртнигге средства на сто-
панската организација во смисла на членот 10 од 
законот, а од износот на придонесот пресметан спо-
ред членот 18 од законот (износ од 2,035.920 динари) 
се подмируваат додатоците кон личниот доход на 
работниците, при што во се се постапува на начинот 
изнесен во оваа точка од упатството. 

16. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 октомври 1953 година. 

Бр. 06-2946/1 
1 ноември 19'58 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

763. 
Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-

стување Сојузната комисија за нуклеарна енергија 
да донесува прописи за ограничување прометот на 
радиоактивни изотопи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 15/58), Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ ПРОМЕТОТ НА РАДИО-

АКТИВНИ ИЗОТОПИ 
1. Со цел за обезбедување интересите на народ-

ната одбрана и за извршување на меѓународните 
обврски во областа на нуклеарната енергија, на 
контролата на увозот и извозот на радиоактивни 
суровини и материи, како и заради заштита на ж и -
вотот и здравјето на луѓето и имотот од штетното 
дејство на зрачењето на радиоактивните изотопи (во 
натамошниот текст: изотопи), прометот на изотопи 
и секоја друга постапка со нив може да се врши 
само под условите предвидени со оваа наредба. 

2. Како промет на изотопи, во смисла на оваа 
наредба, се подразбира и примената, отпремање^, 
товарењето, истоварувањето, пренесувањето, прево-
зот, сместувањето, складирањето, како и секој друг 
начин на ракување со изотопи. * 

3. Со пуштање во промет и со примена на изо-
топи можат да се занимаваат само установите и 
стопанските организации што ќе добијат за тоа 
дозвола од Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија. 

Дозволата од претходниот став можат да ја до-
бијат установите и стопанските организации само 
ако имаат лица оспособени за стручно ракување со 
изотопи и ако располагаат со уреди за сместување и 
чување на изотопи. 

4. Набавката, увозот и извозот на изотопи мо-
жат да се вршат само по одобрение од Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија. 

Одобрението од претходниот став можат да го 
користат само установите и организациите на кои 
гласи тоа, и тоа за времето определено во одобрени-
ето. 

5. Одобрение за набавка и увоз можат да до-
бијат само . установите и стопанските организации 
што имаат: 

1) уреди за преработка или примена на изотопи; 
2), потребни технички уреди за сместување и 

чување на изотопи, гцто обезбедуваат заштита од 
јонизирачкото зрачење и не дозволуваат можност 
на загадување да околината; 
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3) лица со соодветна стручна спрема, посебно 
оспособени за работа со изотопи во училиштата или 
на курсевите определени со посебни прописи; 

4) уреди за заштита на луѓето и имотот од јо-
низирачкото зрачење при работата со изотопи, како 
и организираа служба за контрола на зрачењето, 
со потребни инструменти (подвижни детектори, ин-
дивидуални деосжметри за лица и работни просто-
рии) што им одговараат на големината на акти ви-
телот и на видот на'работата. 

6. Со потопите мора да се постапува на начинот 
што ги обезбедува луѓето и имотот од јонизирачко-
то значење на изотопите. 

Изотоиите мораат да се чуваат само во заклу-
чени магаѕциеи конструирани така што зрачењето 
на која и да е надворешна површина од магацинот 
да ке преминува 7 mreim на час. 

7. Лицата што работат со изотопи мораат при 
работата да бидат обезбедени со заштитни мерки, 
така што да не бидат изложени на јонизирачко зра-
чење појако од ОД rem неделно, со тоа што годи-
шната доза на зѕрачањето да не смее да премине 
5 rem. 

8. Отпадочните материи што содржат изотопи 
мораат да се сместат на начинот и на местото што 
ќе го определи со посебен пропис Сојузната коми-
сија за нуклеарка енергија.' 

По исклучок, отпадочните материи што содр-
жат изотопи можат да се пуштаат во атмосферата, 
во текуштите води или во канализацијата, ако 
нивната концентрација во водата или во атмосфе-
рата не преминува: 
1. засмее на еми- во вода: 10~~8 микрокирии/см8 

тер од бета и во воздух: 10~10 микрокирии/см8 

гама зраци освен за: fl0Sr:2XlO~n микрокнр./см* 
2. за емитер од во вода: 10~~8 микрокирии/см8 

алфа зраци освен за: 2*eRa:4X 10~~9 микрокир./см8 

во воздух: 5—10-13 микрокирии/см3 

освен за: 239Ри:2Х 10-18 микрокир./см8 

и ча: 237Ас:4Х 10-13 микр Ж1трми'см8 

9. Надзор над прометот на изотопи, во смисла 
на одредбите од Оваа наредба, врши републичкиот 
са"7 -гарен инспекторат. 

10. Ако утврди дека со изотопите се ракува 
противно на одредбите од оваа уредба и на пропи-
сите донесени врз основа на неа, органот овластен 
за работите на санитарната "инспекција може да го 
забрани пуштањето вол промет на изотопите или 
нивната примена, или може да ги одземе. 

Одземените предмети му се предаваат на чу-
вање на најблискиот научен институт од областа 
на нуклеарната енергија. 

11. Сите установи, организации и граѓани се 
должни во срок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба да ќ ги пријават на 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија сите ко-
личини на изотопи со кои располагаат. 

12. Повредата на одредбите од точ. 3, 4, 6—8 
или И од оваа наредба од страна на стопанска ор-
ганизација или правно лице, поединец, или одго-
ворно лице во стопанска организација или во прав-
но лице, повлечува одговорност * според одредбите 
од точката 2 на Одлуката за овластување Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија да донесува про-
писи за ограничување Јтрометот на радиоактивни 
изотопи. 

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

Бр. 2815/1 
25 октомври 1958 година 

Белград 
Сојузна комисија за нуклеарна енергија 

Претседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Секретар, 
Слободан Накиќеновиќ, е. р. 

764. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛИМЕН-

КИ ЗА МЕСО, ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
лименки за месо, овошје и зеленчук. 
Стандардна серија на пречникот — JUS M.Z2.031 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
лименки за пакување на преработки _ 
од месо. Стандардна серија — — JUS M.Z2A35 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
лименки за пакување на преработки 
од овошје и зеленчук. Стандардна 
серија - — — — — _ — _ _ - JUS M.Z2 036 

Амбалажа^од бел лим. Тркалести 
лименки влечени за пакување на пре-
работки од месо, овошје и зеленчук. 
Стандардна серија — — — — — JUS M.Z2.037 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
конични лименки за пакување на пре-
работки од месо. Стандардна серија JUS M.Z2.038 

Амбалажа од бел лим. Тркалести 
лименки за месо, овошје и зеленчук. 
Капак (дно). Форма и мерки — — JUS M.Z2.045 

Амбалажа од бел лим. Лименки 
за месо, овошје и зеленчук. Продав-
ница и надолжен спој на плаштот. 
Форма и мерки — — — — — JUS M.Z2.046 

Амбалажа од бел лим. Овални ли-
менки од типот G и типот Ѕ за паку-
вање шунка. Стандардни серии — JUS M.Z2.039 

2. Наведените југословенски стандарди објаве-
ни се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 февруари 1059 година. 

Бр. 04-4483 
24 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација,^ 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

765. 
Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА 

СКРОБ И ПРОИЗВОДИ ОД СКРОБ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Пченкарен скроб — — — — JUS E.L2.010 
Пченичен скроб — — — — JUS E.L2.015 
Комгофов скроб — — — — JUS E.L2.020 
Книговрзачки скроб — — — JUS Н.К1.040 
Глутен од пченично брашно — JUS E.L3.040 
Кириш — — — — — — — JUS Н.К1.050 
Декстрин од компиров скроб — JUS E.L2.050 
Декстрин од пченкарен скроб — JUS E.L2.051 
2. Наведените југословенски стандарди се обја-

вени во посебно издание на Сојузната комисија за 
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стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

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

Бр. 09-4484 
24 октомври 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

7U. 
Врз основа на членот 3 став 3 од Уредбата за 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 32/55) и членот 10 оддел 1 под б точка 9 алинеја 
1 од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), Со-
јузната надворешнотрговска комора и Сојузот на 
селскостопанеко-шумарските комори на Југослави-
ја, со потврда од Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за селско стопанство и шумарство и 
со согласност од Комитетот за надворешна трговија 
и од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К • 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА МЕСОТО ОД ДОБИТОК 

И ЖИВИНА НАМЕНЕТО .ЗА ИЗВОЗ 
Во Правилникот за квалитетот на месото од до-

биток и живина наменето за извоз („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 32/56) се вршат измени и дополненија 
така што неговиот пречистен текст да гласи: 

ПРАВИЛНИК 
за квалитетот на месото од добиток и ж и в и н а 

наменето за и з в о з 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со одредбите од овој правилник се утврдува 

извозниот квалитет на" шведското, свињското и ов-
чото месо и на месото од живина. 

Може да се извезува само месото способно за 
човечка исхрана кое според квалитетот им од?а-
вара на прописите од овој правилник. 

• И. ГОВЕДСКО МЕСО 
Член 2 

Говедско™ месо може да биде: месо од телиња, 
месо од јунчиња и месо од возрасни говеда. 

1. Месо од телиња 
Член 3 

Месото од телиња е месо на млади грла, стари 
најмногу до 6 месеци. Месото од телиња може да се 
извезува во цели парчиња или во одделни делови. 
Кога се извезува во цели парчиња закланото теле 
може да се извезува со кожа или без кожа, со 
глава или без глава и нозе, без внатрешни органи 
(со исклучок на бубрезите и црниот џигер, кои 
можат да се извезуваат) и без полови органи. 

Месото од телиња може да биде: од I класа и 
од II класа. 

Член 4 
I к л а с а 

Во I класа опаѓа месото од телиња не помлади 
од 2 месеца, ниту постари од 4 месеци, што не се 
одбиени од вимето, добро згоени, со обли бутови и 
широк грб, со силно развиено масно ткиво околу 
бубрезите, такц I!ITO бубрезите да не се гледат од 
лојот. 

Член 5 
II к л а с а 

Во II класа спаѓа месото од телиња стари од 2 
месеца до 6 месеци, послабо нахранети, така што 
бубрезите делумично да се гледат од масното ткиво« 

2. Месо од чунчиња 
Член 6 

Месото од јунчиња е месото од заклани грла 
не помлади од б месеци ниту постари од 2 години. 
Може да се извезува месото на јунчиња од кои се 
отстранети: кожата, главата (исечена во тилот 
пред првиот вратен пршлен), нозете (исечени во 
предното колено и во скочниот глужд), внатрешните 
органи (освен бубрезите и со нив сраСнатото масно 
ткиво), половите органи и вимето. 

Месото од јунчиња може да биде приготвено 
во цели парчиња, половните, четвртинки (череци) 
и делови. 

Месото од заклани јунчиња според квалитетот 
може да биде: од I класа и од II класа. 

Член 7 
I к л а с а 

Во I класа спаѓа месото од јунчиња добро зго-
ени, со обли бутови, со силно развиено масно ткиво 
и со бубрези што не се гледаат од лојот. 

Член 8 
II к л а с а 

Во II класа спаѓа месото од јунчиња наполно 
развиени, нешто погруби и наполно згоени грла, 
со обли гради и бутови, со полни слабини, со по-
слабо масно ткиво, со бубрези што се наѕираат од 
лојот. 

3. Месо на возрасни говеда 
Член 9 

Месото на возрасни .говеда е месо на заклани 
грла стари над 2 години. Месото на возрасни го-
веда може да се извезува во половинки, четвртинки 
(череци) и во делови, од кои се отстранети: кожата, 
главата (исечена во тилот под првиот вратен пр-
шлен), нозете (исечени во предното колено и во 
скочниот глужд), внатрешните органи со бубре-
зите или без нив и без со нив сраснатото масно 
ткиво, половите органи и вимето. 

Месото од возрасни говеда според квалитетот 
може да биде: од I класа и од II класа. 

Член 10 
? к л а с а 

Во I класа спаѓа месото од говеда стари од 2 
години до б години, што се особено хранети или 
гоени. Месото од оваа класа се одликува со полни 
мускули, цврсто е, набиено и сочно, има светло-
ц р в е н боја, проткаено со маст (марморирано), со 
силно развиени наслаги внатрешна маст од која 
бубрезите ни не се набираат. 

Член 11 
II к л а с а 

Во II класа спаѓа месото од говеда стари од 2 
v години до 8 години со следните особини: мускулите 

се средно полни, месото е цврсто и доста набиено, 
според сојот во светло или темноцрвена боја, но 
помалку проткаено со маст (помалку марморирано) 
отколку месото. од I класа, а бубрезите се на/ѕираат 
од лојот. 

4. Замрзнато месо без коски 
Член 12 

За производство на замрзнато месо без коски 
(пандловано месо) може да се употреби месото од 
говеда не помлади од 6 години што за тоа го огла-
сил способно кланичниот ветеринар надлежен за 
преглед на месо, и тоа непосредно пред почетокот 
на процесот на одвојување месото од коските 

Замрзнувањето, односно формирањето на бло-
кови замрзнато месо, може да се врши само ~ од 
месо од исти делови и од ист квалитет. 
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За замрзнување може да се употреби само 
свежо, претходно разладено месо, чија температура 
во длабочината на мускулите се движи од — 0,5° Ц 
до + 4° Ц. 

Сандаците мора да бидат обложени однатре со 
чиста нова масна хартија. 

Замрзнатото месо може да се пакува и во вреќи 
од пластична маса, кои мораат да бидат завиткани 
со јутена обвивка. , 

Тежината на замрзнатото месо во сандаци и во 
вреќи мора да биде изедначена — егализирана. 

III. СВИЊСКО МЕСО 
Член 14 v 

Свињското месо е месо од заклани свињи од 
масен и меснат тип, Свињското месо може да се 
изве?ува: 

1) во неогулени половични — со сланина, со 
глаЕа и нозе, без глава и без нозе, со сланина и 
бубрези, без сало и без бубрези; 

2) во огулени половинка — без сланина; 
3) во делови. 

1. Месо од свињи од масен тип 
Член 15 

Како месо од свињи од масен тип се подра-
збира месото од свињи од сите соеви стари до 2 го-
дини, во кланична тежина над 90 кг. 

Може да се извезува само месото од I класа, 
што се одликува со добро развиени мускули во 
светлоцрвена и црвена боја, со нежни мускулни 
влакна, со полни и обли делови. 

Доколку месото се извезува во неогулени по-
ловинки — со сланина, дебелината на сланината 
треба да е од 3 см па нагоре, мерено со кожата во 
височината на шестиот до седмиот граден пршлен. 

2. Месо од свињи од меснат тип 
Член 16 

Како месо од свињи од меснат тип се подра-
збира месото од свињи не постари од една година, 
од следните соеви: голем, среден или мал јоркшир, 
бела племенита и бела оил ем ен ет а, беркшир, корн-
вел, моравка, како и мелези од овие соеви со други 
домашни соеви, чија кланична тежина е над 70 кг. 

Може да се извезува само месото од I класа, 
што се одликува со нежни коски, со нежни влакна 
на месо, со полни и заоблени делови во светло-
розикаеа до црвена боја. 

Ако месото се извезува во неогулени половинки 
— со сланина, дебелината на сланината, мерена со 
кожата во височина од шестиот до седмиот граден 
пршлен, треба да е од 2 до 5 см. 

3. Бекон 
Член 17 

Како бекон се подразбираат саламурените 
свињски половинки на свињи од бели меснати со-
еви, стари 6—9 месеци, од кои во целост се 
отстранети: главата, нозете, 'рбетниот столб, лопати-
цата, карличната и градната коска, дијафрагмата, 
внатрешната печеница и ретроперитонеалното ма-
сно ткиво. 

Главата мора да биде одрежана со напречен 
кос рез непосредно зад тилната коска, така што 
долниот дел од вратот да биде подолг за 2 до 2,5 мм. 
Горниот и долниот раб на резот мораат да бидат 
благо заоблени со нож, а видливите лимфни јазели 
и сите прокрварени делови На местото на боде-
њето отстранети. 

Градната коска мора во целост да биде отстра-
нета, освен глуждот со првото ребро кој е одрежан 

Член 13 
Замрзнатото месо без коски се пакува во нови 

чисти дрвени сандаци рендосани однадвор и одна-
тре, со следните димензии: 

Димензии на Напречни штитења 
троаглести к'о- под и над челните 

шиља страни 
!_Д?ЛЖ-1 ШИР* I дебелина 

20/180 1 360 1 50 ј 10 

така што да се гледа само мала трага од црвено 
бојосаната градна коска. На другите глуждови од 
градната коска со ребрата заостануваат само бе-
лите 'рскавичести краишта од ребрата. 

Нозете мораат да бидат рамно одрежани, и тоа 
предните над горниот ред на карпалните коски 
(песочниот глужд), а задните нозе преку средината 
од петичната коска, и тоа така што коскениот мо-
зок да не смее да се забележува. 

Сечењето на градниот и слабичкиот дел од 
'рбетниот столб, на кој можат да останат само кра ј -
ните врвови на напречните продолжетоци од пр-
шлените (process! transversi) и од карличните ко-
ски, на кои можат да останат само врвовите—крил-
јата од цревната коска (alae ossis illi) и крајниот 
дел на срамните коски (оѕѕа pubis), како и сечењето 
на врвовите од ребрата и на задните нозе, се врши 
со пила, што мора да биде уочливо на пресеците од 
коските. 

Остатоците од напречните продолжетоци на 
градните пршлени (processi transversi) мораат да 
бидат, со достаточно 'рскавица поврзани со соо-
дветните делови на ребрата од кои се отстранети 
само врвовите врзани за рбетниот столб. 

На местото на извадената каплична кост му-
скулот мора да има форма на пафка. 

Шупливата, на местото на извадената лопа-
тица, во големина најмногу 6 см, мора да биде ма-
зна. без никакви внатрешни нерамнина Во оваа 
шуплина се става чисто платнено кесине наполнето 
со сол. 

На деловите од мускулатурата на грбот, што 
биле во допир со трнести израстоци на градните 
пршлени (processi spinosi), покосената (periost) не 
смее да биде оштетена. 

На местата од кои се отстранети масното ткиво, 
внатрешната печеница и градната пречка, околното 
ткиво не смее да биде оштетено. 

Член 18 
Половинките на бекон мораат да бидат внима-

телно обработени, видливата покосница неоштетена, 
нежна и провидна; на половинките не смее да има 
усирена крв, остатоци од органи и делови што ви-
сат, а мускулатурата мора да биде цврста и јад^а, 
на површината може да биде во смеѓоцрвена боја, 
а на пресеците во уедначена црвена боја, каракте-
ристична за саламурено свињско месо. 

Конзистенцијата мора да биде цврсто еласти-
чна, а снопјето од мускулните ткива нежни. 

На површината на половинките не смее да има 
поголеми полиња на искристализирана сол, колонии 
на мувла и слично, а на пресекот од меснатите 
делови не смее да има масни пруги ни мармо-
рирање. 

Врзочното ткиво меѓу бутот и колкот не смее 
да биде оштетено, а масното ткиво околу ректумот 
може да остане само ако е неоштетено. 

Сланинестите делови мораат да бидат цврсти 
и во бела боја. 

Вкусот и миризмата на беконот- мораат, без ни-
какви отстапувања, да бидат пријатни. Вкусот не 
смее да биде претерано солен, премногу сув ни груб, 
а содржината на сол во мускулните делови не смее 
да биде поголема од 6%. Содржината на интригите 
мора да им одговара на важечките прописи во Ју-
гославија. 

Беконот според квалитетот може да биде: од 
А класа, од Б класа и од Ц класа. 

Должни страни Ч е Ј ш и c t и о д 3 д е л а
 ! д н о о д 5 дедови 

од 3 дела 

должина I шир. | дебелина' долж. \ шир. [ дебелина! должина | шир^| дебел. 
560 | 50 | 10 | 360 | 50 | 10 | -560 | 50 ј 10 
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Член 19 
А к л а с а 

Во А класа спаѓаат половинките на бекон во 
до., 'ина најмалку 75 см, мерено од предниот раб 
на првото ребро до средината на срамната коска 
(оз pubis), со дебелина на сланината: на сртот 5 см, 
на грбот над бубрезите 3 см и на половината 3 см. 

Члан 20 
Б к л а с а 

Во Б класа спаѓаат половинките на бекон во 
должина најмалку 75 см, мерено од предниот раб 
на првото ребро до средината на срамната коска 
(os pubis), со дебелина на сланината: на ортот 5 5 см, 
на грбот над бубрезите 3,5 см и на половината 3,5 см. 

Член 21 
Ц к л а с а 

Во Ц класа спаѓаат половинките на бекон во 
должина најмалку 75 см, мерено од предниот раб 
на првото ребро до средината на срамната коска 
(os pubis), со дебелина на сланината: на сртот 6 см, 
на грбот над бубрезите 4 см и на половината 4 см. 

Член 22 
Сите три класи бекон се делат на следните шест 

категории: 
I категорија тежина 40-45 Lbs односно 18,0-20,5 кг 

II „ „ 45-50 „ „ 20,5-22,5 „ 
III 
IV 
V 

VI 

50-55 
55-60 
60-65 
65-70 

22,5-25,0 
25,0-27,0 
27,0-29,5 
29,5-32,0 

О з н а ч у в а њ е н а б е к о н о т 
Член 23 

Секоја половинка бекон мора да ги носи след-
ните ознаки' 

1) ознака на класата, 
2) ознака на категоријата, 
3) жиг на производителот, 
4) извознички број, 
5) број на половинката, 
6) ознака „Yugoslavia". 
Ознаката за класата и ознаката за категоријата 

се ставаат во средината меѓу работ на половинката 
и ознаката „Yugoslavia"; жигот на производителот 
се става на три места меѓу редовите „Yugoslavia", 
и тоа на шунката, на средината од половинката и 
на плочката. Извозничкиот број се става, по пра-
вило, во рамките на жигот на производителот или 
под него. Ознаката на бројот на полов инк а та, во 
големина 10—12 мм, се става на внатрешната страна 
од бутот. 

Ознаката „Yugoslavia", со височина на буквите 
од 27 мм, отпечатена со огнен жиг или со неизбри-
шлива боја, се става во два реда така што првиот 
ред да дојде веднаш зад горниот, а вториот веднаш 
зад долниот раб на половинката. Редот што оди по 
грбот треба да е оддалечен од работ 6—7 см, а редот 
по мевот — околу 5 см од работ. 

Покрај овие ознаки се става на внатрешната 
страна од бутот жиг на ветеринарот за прегледот 
во поглед на трихината. 

Начинот на обележувањето на класата и кате-
горијата може да се измени на барање од купува-
чот. По исклучок, по посебно одобрение од Соју-
зната надворешнотрговска комора, одделните од 
горе наведените ознаки можат да бидат изоставени. 

Н а ч и н н а п а к у в а њ е т о н а б е к о н о т 
Член 24 

Беконот се пакува по четири двојни половинки 
од две свињи од иста класа и иста категорија во 
една јутена обвивка, сложени во обвивката така 
ш*о внатрешните страни бидат свртени една 
спрема Друга, а задниот дел спрема предниот дел. 

Јутената обвивка мора да биде добро прошиена 
и цврсто заврзана со достаточно дебел мек канап 
на две места, и тоа под плеќката и под шунката. 

Пакувањето на беконот во обвивки се врши на ј -
рано на два дена пред отпремањето на пратката. 

Секоја обвивка мора да содржи три дрвени 
плочки во големина 11,43 см X f см, со следните 
ознаки: 

1) адреса на производителот 
2) реден број на обвивката 
3) ознака „Yugoslavia" 
4) количина на половинките во обвивката 

класа и категорија 
6) нето тежина во Lbs. 
Редната плочка се става во обвивката а другите 

две се приврзуваат на секој крај од зашиената 
обвивка. 

Кон внатрешната плочка мора да биде приклу-
чен картон со ознака: „Yugoslavia veterinaru in-
spected' 

На едната од надворешните плочки мора да 
биде прицврстен отпечатен картон со изјава за 
ушприцувањето на саламурата. 

Член 25 
Транспортирањето на обвивките, со бекон се вр-

ши со вагони-ладилници, со камиони-ладилници и 
со бродови што имаат уреди за ладење, кои мораат 
да им одговараат на важечките ветеринарни про-
писи. 

Една пратка на бекон (вагон или камион), по 
правило, мора да содржи половинки од свињи 
калеши во растојание од 48 часови. 

IV. МЕСО ОД ОВЦИ 
Член 26 

Месото од овци може да биде: месо од јагниња, 
месо од јагниња-шилежиња и месо од овци. 

1. Месо од јагниња 
Член 27 

Месото од јагниња е месо од заклани јагниња 
стари од 1 до 5 месеци. Закланите јагниња можат 
да се извезуваат со глава и без глава, во кожа и 
без кожа, со нозе и без нозе (исечени од коленото 
и скочниот глужд) и без внатрешни органи (освен 
белите дробови и џигерот). Месото од јагниња може 
да се извезува и во делови. 

Месото од јагниња според квалитетот може да 
биде: од I класа и од И класа. 

Член 28 
I к л а с а 

Месото од јагниња од I класа е месо од заклани 
јагниња стари од 1 до 3 месеци, хранети исклучиво 
со млеко, добро згоени така што бубрезите да не 
се гледаат од лојот. 

Член 29 
И к л а с а 

Месото од јагниња од II класа е месо од заклани 
јагниња стари од 1 до 5 месеци, хранети со мл ерго, 
средно згоени, така што бубрезите да се назираат 
од лојот. 

2. Месо од јагниња-шилежиља 
.Член 30 

Месото од јагниња-шилежиња е месо од закла-
ни јагниња-шилежиња стари над 5 месеци до 1 го-
дина. Закланите јагниња-шилежиња* можат да се 
извезуваат со глава и без глава, без кожа и без 
нозе (исечени од коленото и скочниот глужд) и без 
внатрешни органи (освен белите дробови и циге пот). 
Месото од шилежиња може да се извезува и во 
делови. 

Месото од јагниња-шилежиња според квалите-
тот може да биде: од I класа и од II класа. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 31 
I к л а с а 

Месото од јагниња-шилежиња од I класа е ме-
со од добро згоени гнилежине полномасни и месна-
ти, со полни гради и бубрежници, чии бубрези не 
се гледаат од лојот. 

Член 32 
II к л а с а 

Месото од јагниња-шилежиња од И класа е ме-
со од згоени шилежиња, со полни гради и бубре-
ж н и к , чии бубрези се назираат од лојот. 

3. Месо од овци 
Член 33 

Како месо од овци се подразбира месото од за-
ќлани овци и овнови-скопенци, постари од 1 година* 
Закланите овци можат да се извезуваат без кожа, 
без глава, без нозе (исечени во коленото и во скоч-
ниот глужд), без внатрешни органи, освен бубре-
зите и со нив сраснатото масно ткиво. Половите 
органи и вимето мораат да бидат отстранети. 

Месото од овци може да се извезува и БО делови. 
Месото од овпи според квалитетот може да биде: 

од I класа и од II класа. 

Член 34 
I к л а с а 

Во I класа спаѓа месото од добро згоени овци 
и овнови-скопенци специјално нахранети за коле-
ње. Месото треба да е во светлоружичеста боја, со 
нежни влакна, цврсто и сочно, покриено со лој по 
целиот труп, со наслага на масно ткиво во кар лич-
ниот предел и со потенок слој во областа на вратот. 
Мускулите мораат да бидат добро развиени, а ко-
ските не смеат да се »а^ттраат. 

Член 35 • 
II к л а с а 

Во II класа спаѓа месото од добро нахранети 
овци, со развиени мускули од кои не се гледаат ко-
ските, освен '-пбетните цршлени кои можат да се на-
бираат во областа на грбот и на долниот дел од 
вратот. 

V. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ ЗА ГОВЕДСКО, 
СВИЊСКО И ОВЧО МЕСО 

Обработка на месото 
Член 36 

Говедското, свињското и овчото месо мора да 
биде обработено стручно и чисто, без засирена крв 
и без влакна, без остатоци од органите (кожата, 
главата, внатрешните и половите органи и вимето), 
без прив ес оци од масно ткиво или. какви и да било 
нечистотии или содржина на желудниково-цревен 
тракт. Месото не смее да има никакви зарези, о-
свен зарезот на местото на колењето. 

^асечувањето на закланите грла во половинки 
мора да биде правилно извршено долж 'рбетот така 
што на половинките да не остане ниеден пршлен 
цел или здробен. Никаде не смеат да останат остри 
делчиња од коски, а мозокот и 'рбетната мозочница 
мораат да бидат наполо отстранети. 

Закланите грла можат да се расечуваат и во 
четвртинки-череци. Расечувањето во череци се вр-
ши по извршеното разладување. 

Оценка на квалитетот 
Член 37 

Оценката на квалитетот на говедското, свињско-
то и овчото месо ја врши непосредно по обработка-
та класичниот ветеринар надлежен за преглед на 
месото. Квалитетот се означува со римски броеви, со 
син жиг со помош на трајна но нешкодлива боја. 

Жигот во големина 4 см се втискува на надворе-
шната и внатрешната страна од бутовите и плеќ-
ките. 

Ладење на мекото 
Член 38 

Говедското, свињското и овчото месо мора по 
обработката да се разлади така што во длабочината 
на мускулите околу коските да се олади од —0,5°Ц. 
до 4-4° Ц. На површината од месото мора да се фор-
мира сува корка. Мускулите мораат да бидат ела-
стични, така што длабнатината настаната поради 
притисок на прстите брзо да исчезнува. 

Замрзнување се врши така што разладеното 
месо да се изложува на дејството на ниски темпера-
тури, месото во длабочината на , мускулите околу 
коските да се разлади најмалку до —6° Ц. 

Разладеното и замрзнатото месо мора да биде 
чисто, секаде еднолично, со сува површина, со год-
на миризба, својствена на одлежаното месо. 

Начин на отпремање™ 
Член 39 

Разладеното говедско, свињско и овчо месо и 
месото од живина се отпрема според одредбите од 
Правилникот за начинот на ветеринарна контрола 
при превозот на добиток и месо и за начинот на 
утовар, истовар и претовар на добиток и месо („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/56). 

VI. ЗАКЛАНА ЖИВИНА 
„Член 40 

Како месо од живина, во смисла од овој пра-
вилник, се подразбира месото од заклани пилиња, 
млади петли, стари петли, кокошки, морин, мисир-
к а клукани гуски, клут:ани пајки, гуски-печеници 
и пајки-печеници. 

Закланата живина може да се извезува само ако 
е здрава и добро отхранета, а ако е добро искубена 
— исчистена, без траги од никулци на пердув, без 
црева и гуша, и ако е сортирана според класата и 
тежината. 4 

Кдуќаните гуски и пајки, гуските-печеници и 
пајките-печеници можат да се извезуваат и со 
црева. 

Закланата живина може да се извезува и во 
делови. 

Живината мора да биде колена низ устата. Тра-
гите од крв во устата мораат да бидат отстранети, 
а носните шуплинки (посилните) мораат да бидат 
исчистени од слузта. Нозите, исто така, мораат да 
бидат добро исчистени. 

у 1. Заклани пилиња 
Член 41 

Закланите пилиња според квалитетот можат да 
бидат: од I класа и од II класа. 

Член 42 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите пилиња 
со добро, изразен слој на маст на грбот и тртката. 
Пилињата од оваа класа не смеат да имаат траги 
на озледи од удирања или повредена кожа. Бојата 
на кожата мора да биде нормално сјајна, каракте-
ристична за добро отхранета живина. 

Член 43 
И к л а с а 

Во И класа спаѓаат отхранетите пилиња со не-
што помалку маст отколку ка ј пилињата од I кл?.?а; 
како и оние пилиња кои според своите особини и 
припаѓаат на I класа но имаат траги на озледи од 
удирања или кожата им е незнатно оштетена. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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2. Заклани млади петли 
Член 44 

Закланите млади петли според квалитетот мо-
жат да бидат: од I класа и од 11 класа. 

Член 45 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите млади 
петли со јасен слој на маст на грбот и тртката, без 
канџи на нозете. Младите петли од оваа класа не 
смеат да имаат траги на озледи од удирања или по-
вредена кожа. Бојата на кожата треба да е нор-
мално сјајна, карактеристична за добро отхранета 
живина, а тежината најмалку 1,200 кг. 

Член 46 
II к л а с а 

bo И класа спаѓаат младите петли што ги имаат 
сите особини на закланите петли -од I класа, само 
што се нешто помалку масни, што можат да имаат 
помалку озледи од удирања и што кожата може да 
им биде незнатно оштетена при кубењето. 

3. Заклани етари петли 
Член 47 

Закланите стари петли според квалитетот можат 
да бидат само од I класа. 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите стари пе-
тли со добро изразен слој на маст на грбот и трт-
ката, со тежина најмалку 3,300 кг. Можат да имаат 
канџи на нозете а не смеат да имаат траги на озле-
ди од удирања или повредена кожа. Бојата на ко-
жата треба да им биде нормално сјајна, карактери-
стична за добро отхранета живина. 

4. Заклани кокошки 
Член 48 

Закланите кокошки според квалитетот можат 
да бидат: од I класа и од И класа. 

Член 49 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранететте и масни 
кокошки. Кокошките од оваа класа не смеат да 
имаат траги на озледи 'од удирања или повредена 
кожа, а бојата на кожата треба да е нормално сјајна, 
карактеристична за добро отхранета живина. Те-
жината треба да изнесува најмалку 1.200 кг. 

Член 50 
II к л а с а 

Во II класа спаѓаат кокошките кои според ква-
литетот би и припаѓале на I класа, но имаат помали 
озледи од удирања или оштетена кожа, како и оние 
нешто послабо отхранети од кокошките од I кл*<?°, 
со тежина најмалку -1.200 кг, со помалку маст, одно-
сно полном°сната стока. 

5. Заклани морки 
Член 51 

Закланите мопки можат да се извезуваат со 
пердув и со црева, или искубени и без црева. И 
во едниот и во другиот случат мораат да бидат ^ -
бро отхранети. Ако мооките се извезуваат искубени, 
мораат да бидат добро искубени и не смеат ..да би-
д^т полесни од 0,750 кг. 

6. Заклани ммсирки 
Член 52 

Закланите мисирки сп<^ец квалитетот можат 
да бидат: ед I шЈ^аш и од И класа. 

Член 53 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите мисирки 
со добро изразен слој на маст на грбот, тртката и 
градите. Не смеат да имаат траги на озледи од уди-
рања или повредена кожа. Бојата на кожата мора 
да биде нормално сјајна, карактеристична за добро 
отхранета живина. Тежината на мисирките не смее 
да биде помала од 2 кг а на мисирите — не помала 
од 3 кг. 

Член 54 
II к л а с а 

Во И класа спаѓаат нешто послабо отхранетите 
мисирки, но полномеснати и од добар квалитет, 
како и оние мисирки кои според отхранетоста би 
спаѓале во I класа, но во помала мерка се озледени 
со удирања или кожата им е незнатно оштетена при 
куб^њето. 

Тежината на одделни мисирки од оваа класа 
не смее да биде помала од 1,80«0 кг, а на мисирите 
— не помала од 2,80'0 кг. 

7. Заклани клукаии губки 
Член 55 

Закланите клукани гуски според квалитетот 
можат да бидат: од I класа, цепени гуски и од 
II класа. 

Член 56 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро згоените гуски стари 
до 1 година. Целата површина на трупот мора да 
биде обложена со маст. Гуските мораат да бидат 
добро исцедени од крв, без озледи од удирања и со 
неоштетена кожа. Бојата на кожата мора да биде 
нормално сјајна, карактеристична за добро, згоена 
здрава живина. Најмалата тежина во септември: 
треба да биде 3,800 кг, а во следните и во зимските 
месеци 4,500 кг. 

Член 57 
Ц е п е н и г у с к и 

Бо оваа класа спаѓаат клуканите гуски који 
според отхранетоста и другите особини и припаѓаат 
на I класа, но на кои кожата, поради осетливост, 
ипи к а е њ е т о им е искината. 

Член 58 
II к л а с а 

Во II класа спаѓаат клуканите гуски нешто по-
слабо згоени од гуски од I класа Овие се помалку 
заоблени, а кожата им е помалку сјајна, со нешто 
ружичеста боја, со помали повреди од удирања или 
со помалку оштетена кожа ПРИ кусењето. Тежина-
та треба да им е на1малку 3.500 кг без оглед на 
времето. 

8. Заклани клукгши па јкп 
Член 59 

Закланите клукани пајки според квалитетот 
можат да бидат: од I класа и од II класа. 

Член 60 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро згоените пајки стари 
до 1 година. Целата површина на трупот мора да 
биде обложена со маст Мораат да бидат добро ис-
цедени од КРВ, без озледи од удирања и со неоште-
тена кожа. Бојата на кожата моро да биде норм?тг-
но сјајна, карактеристична за добро згоена здрава 
живина. Тежината тргба да е најмалку 1,800 кг. 

Член 61 
II к л а с а 

Во И класа спаѓаат клуканите пајки послабо 
згоени од оние од I класа и помалку заоблени, со 
помалку сјајна кожа во нешто ружиче ста боја со 
помали повреди од удирања или при кубењето. 
Тежината на одделив пајка треба да • најмалку 
1,500 кг. 
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9. Заклани гуски-печеници 
Член 62 

Закланите гуски-печеници според квалитетот 
можат да бидат: од I класа и од И класа. 

Член 63 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите, заоблени 
гуски, со кожа во нормално сјајна боја, карактери-
стична за здрава и добро отхранета живина. Мора-
ат да бидат добро исцедени од крв, без повреди 
од удирања, а кожата не смее да им биде оштетена. 
Тежината на одделна гуска треба да е најмалку 
2,800 кг. 

Член 64 
II к л а с а 

Во II класа спаѓаат гуските послабо отхранети 
од оние од I класа, помалку заоблени, а кожата им 
е помалу сјајна, во нешто ружичеста боја, со по-
мали повреди од удирања или со помало оштету-
вање на кожата. Тежината на одделна гуска треба 
да е најмалку 2,600 кг. 

10. Заклани пајки-печеници 
Член 65 

Закланите пајки-печеници според квалитетот 
• можат да бидат: од I класа и од И класа. 

Член бб 
I к л а с а 

Во I класа спаѓаат добро отхранетите пајки со 
нормално сјајна боја на кожата, карактеристична 
за здрава и добро отхранета живина. Мораат да 
бидат добро исцедени од крв и не смеат да имаат 
повреди од удирања или повредена кожа при кубе-
њето. Тежината треба да е најмалку 1,400 кг. 

Член 67 
II к л а с а 

Во И класа спаѓаат пај ките послабо отхранети 
од оние од I класа, помалку заоблени, со помалку 
сјајна кожа, во нешто ружичеста боја, со помали 
повреди од удирања или со помали оштетувања на 
кожата. Тежината на одделна пајка треба да е на ј -
малку 1,200 кг. 

VII. ИСКЛУЧИТЕЛЕН НАЧИН НА ОБРАБОТКАТА 
НА ЖИВИНАТА И ПАКУВАЊЕ НА ЗАКЛАНАТА 

ЖИВИНА 
Член 68 

Закланата живина, покрај онаа обработена на 
начинот опишан во претходните членови, може да 
се извезува по исклучок и: 

а) без глава, нозе и дроб; 
б) со пердув на шијата (или на дел од шијата), 

опашката и крилјата. 

Член 69 
Закланата живина, наведена во членот 40, се 

пакува со уложио сложување во нови, чисти, рен-
досани дрвени сандаци, који мораат да бидат од-
натре обложени со чиста бела неупотребувана 
обвивна хартија. Покрај тоа, секое парче живина 
треба да биде оделио завиткано во нова пергаодин 
или целофан-хартија со посебно завиткана глава, 
а се дозволува и извоз на одделно незавиткана ж и -
вина, но во тој случај сложените редови мораат да 
бидат преградени со нова обвивна хартија. 

Во секоја единица амбалажа стоката мора да 
биде од ист вид, ист квалитет и горе-долу иста 
тежина. Разликата во тежината меѓу најмалото 
и најголемото парче во ист сандак не смее да биде 
поголема од: 100 гр ка ј пилиња; 200 гр ка ј млади 
петли, стари петли, клукани пајки и кокошки; 

500 гр к а ј мисирки и клукани гуски, ЗОО гр ка ј 
гуски-печеници и 150 грама к а ј пајки-печеници. 

Закланата живина се пакува во сандаци со ди-
мензии означени во следната таблица: 

1) за заклани пилиња и па 1 ки-печ ен ицн: 

Должна 
страна 

ол I дел 

Чели} 
стран 

од i че 

Капак и 
?но од 4 
должни 
штипи 

Димензии 
на тр на-
полните 
ќошиња 

Нето со-
држина 

на санда-
коч 

! д
ол

ж.
 1

 
! 

1 

1 ц 1 ч 1 1 1 де
бе

л.
 

20/20 12 КЈ 
600|П0 8 |380 ИО 80 8 

2) за заклани кокошки, петли и клукани пајки: 
700 |130| 8 430 130 9 80 20/20' 20 кг 

3) за заклани гуски-печеници: 

700 Ј140 н 430 140 10 НО 20/20 6 парчиња, 
без ог лед на 
тежината 

или 
1 од два I 
| дела | I од 4 дела 

[880 60 «1 |370Ј150Ј |12| 70 ч 30/30 6 парчиња 

4) за заклани клукани гуски: 

| 730 | l00 | Ч 400Ј230 15 80 8 30/30 30 кт 

5) за заклани мисирки: 

јб00 100 10 530 230 
i 

18 ј 110 10 30/30 35 до 45 
кг 

Ознаки на амбалажата 
Член 70 

Сандаците со заклана живина мораат да ги но-
сат следните ознаки: на обете челни страни во гор-
ниот лев агол број на парчињата (количина), а до 
таа ознака и во иста височина скратената ознака 
на видот на стоката и ознака на класата. 

Скратените ознаки се ставаат на следниот 
начин: 
И Пилиња Cms Стари мисири 
Р Млади петли Gd Клукани гуски 
Рѕ Стари петли Gc Клукани гуски 
К Кокошки цепени 
М Морки Gp Гуски-печеници 
С Мисирки Pd Клукани пајки 
Сѕ Стари мисирки Рр Пајки-печеници 

Во горниот десен агол и во иста височина се 
става нето содржина во килограми. На средина од 
челната страна се става заштитен знак (ако го има 
претпријатието) а над него името на извозникот. 

На бочните страни од сандакот мора да биде 
натиснат со мрсна боја или сб бѓнен жиг натписот 
„Yugoslavia". Должината на натписот „Yugoslavia" 
мора да биде 20 см. 

Височината на сите букви мора'да изнесува 3 
до 5 см, што зависи од големината на сандакот. 

Сите ознаки мораат да бидат напишани со ла-
тиница. 

Член 71 
Се дозволува употреба на стари типови амба-

лажа до 31 март 1959 година под услов да е таа нова 
и да ги носи сите ознаки пропишани со правил-
никот. 
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УШ. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Член 72 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 648 . 
29 септември 1958 година 

Белград 

Сојуз на селскостопанско-
шумарските комори 

на Југославија 
Претседател 

на Управниот одбор, 
Иван Буковиќ, е. р. 

Сојузна надворешно-
трговска комора 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Руди Колак, е. р. 

767. 

Врз основа на членот 75и од Уредбата за тргов-
ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ«', бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
о1/57, 12/58 и 16/58) и тон. 1, 2, 3, 5 и 6 од Наредбата 
за договарањето за цените по кои стопанските ор-
ганизации ќе ги купуваат-селскостопанските произ-
води од задружните и селскостоп азиските произво-
д и т е л о т организации („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 19/58), претставниците ка Сојузот на трговските 
комори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските комори на Југославија, на Соју-
зната надворешнотрговска комора, на Сојузната 
индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ПО КОИ СТОПАНСКИ-
ТЕ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ ПРЕСНА 

ДОЦНЕЖНА ЗЕЛКА ВО 1958 И 1959 ГОДИНА 

1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузот на селскостопан-
ско-шумарските "комори на Југославија, на Соју-
зната надворешнотрговска комора, на Сојузната 
индустриска комора и на Главниот задружен сојуз 
на ФНРЈ, на состанокот одржан на 25 октомври 
1958 година во Сојузот на трговските комори на 
Југославија'се здоговорија највисоката цена по која 
стопанските организации што се занимаваат со про-
мет и преработка на пресна зелка можат да купу-
ваат пресна зелка од земјоделските задруги, де-
ловните сојузи и селек остопапеките; производите л-
ски организации во 1958 и 1959 година да биде за 

есенска пресна зелка — — — — 12 динари 
Оваа цена се подразбира за 1 кг франко нато-

варено во вагон, шлеп или во друго превозно сред-
ство по избор на купувачот, а за квалитетот во-
обичаен во прометот. 

2. Овој договор е задолжителен врз основа на 
членот 75к за сите стопански организации (купу-
вачи и продавачи) од членот 75и став 1 на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани. 

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

Бр. 03—4496 
25 октомври 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските комори 

на Југославија 
Претседател, 

Тодор Вујасиновиќ, е. р. 

— — 989 

989 

990 

991 

991 

991 

992 

— — 992 

— — 993 

994 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

748. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за јав-
ните службеници — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за јавните службеници — — — — 

749. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за пен-
зиското осигурување — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за пензиското осигурување — — — 

750. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за вое-
ните инвалиди од војните — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за воените инвалиди од војните — — 

751. Одлука за измена и дополнение на Соју-
зниот општествен план за 1958 година — 

752. Одлука за доделување средства од сто-
панските резерви на федерацијата — — 

*753. Одлука за отстапување дел на придоне-
сот од доходот на стопанските организа-
ции^ за зголемување на личните доходи 
на работниците — — 

754. Одлука за измена и дополнение на Од-
луката за интересните норми на средства-
та на стопанските организации, на сред-
ствата вложени ка ј банката и на крат-
корочните кредити — 

755. Одлука за зголемување на минималните 
лични доходи на работниците од опреде-
лени стопански организации на Заедни-
цата на Југословенските железници — 

756. Одлука за потврда на прописите на Соју-
зниот извршен совет донесени врз основа 
на овластувањето од главата XXVI на 
Сојузниот општествен план за 1958 го-
дина — — — — — — — — — 

757. Одлука за потврда на уредбите на Соју-
зниот извршен совет 

758. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Сојузната народна 
скупштина — — — — — — — — 

759. Одлуки за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина — — — 

760. Одлука за измени и дополненија на Пра-
вилникот за работа на Соборот на прои-
зводителите на Сојузната народна скуп-
штина — — — — — — — — 

761. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за платите на техничкиот персонал 

на помошните службеници — — — 
762. Упатство за спроведување на Одлуката 

за отстапување дел на придонесот од до-
ходот на стопанските организации за зго-
лемување на личните доходи на работ-
ниците — — — — — — — — — 

763. Наредба за ограничување прометот на 
радиоактивни изотопи — 

764. Решение за југословенските стандарди за 
лименки за месо, овошје и зеленчук — 

735. Решение за југословенските стандарди за 
скроб и производи од скроб — — — — 

766. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за квалитетот на месото од 
добиток и живина наменето за извоз — 

767. Договор за највисоките цени по кои сто-
панските организации ќе купуваат пре-
сна доцнежна зелка во 1958 и 1959 година 

994 

— — — 994 

995 

996 

996 

996 

— - — — 1000 

1001 

1001 

1002 

1008 


