
Среда, 10 фсзр„ 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 6 ГОД. X 

Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

И ДУЌАНИ 
I. Основни одредби 

Член 1 
Угостителските претпријатија, и дукати се сто-

пански организации што Б»ршат услуги на сместу-
вање, исхрана и точење лп ја лоци во вид на стои 
танска дејност. 

Член 2 
Угостителските дуќани можат да бидат само-

с т о е н стопански организации (самостојни угости-
телски дуќани) или во состав на угостителско 
претстои] атие. 

Член 3 
. Како угостителско претпријатие во смисла »а 

ева а уредба се смета: 
1) угостителска стопанска организација што 

има право да избило, работнички совет1 и која е во 
состојба да го води книговодството спрема един-
ствениот основен кантон план; 

- 2) угостителска стопанска организација што во 
својот осета® има угостителски дуќани;. 

3) угостителска стопанска организација што вр-
ши повеќе угостителски дејности од поголем обем. 

Член 4 
Како самостоен угостителски дуќан во смисла 

»а оваа уредба се смета угостителска стопанска 
организација што не е во состав на угостителско 
претпријатие. 

Ако самостојниот угостителски дуќан основа 
угостителски дуќан во свој состав станува угости-
телско претпријатие. 

Ако самостоен угостителски дуќан му даде 
обврска Иа народниот одбор на околината (градот) 
дека ќе ги извршува обврските што Се пропишани 
за претпријатијата, народниот одбзр може да го 
прогласи таквиот дуќан за угостителско претпри-
јатие и во случај ако по прописите нема, право да 
избира работнички совет. 

Член 5 
Угостителскиот дуќан врши угостителски услу-

ги по правило на едно работно место. 'Народниот 
одбор на околината (градот, градската општина со 
одделни праваа) може да одобри угостителскиот 
дуќан да врши угостителски услуги и вон работно-
то место ка дуќанот ако го бараат тоа потребите 
на потрушувачите а не постојат услоби за вршење 
такви услуги да се основа угостителски дуќан (во 
состав на угостителското претпријатие или са-
ивостоен угостителски дуќан). 

Член б 
Угостителските претпријатија можат Да осни-

ва ат и угостителски дуќани во сводот состав на 
целата територија на Југославија 

Член 7 
Угостителските дуќани во состав на угостител-

ското претпријатие ја имаат самостојноста опре-
делена со одредбите од сеза уредба, со правилата 
на угостителското претпријатие и со договорот по* 
меѓу угостителското претпријатие и дуќанот. 

Угостителските дуќани во состав на угостител-
ското претпријатие имаат самостојни обврски спре-
ма општествената заедница. 

Член 8 
Угостителското претпријатие и угостителскмте 

дуќани можат да ги вршат само оние угостителски 
дејности што се предмет на нивното поодување. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ги определува видовите иа 
угостителските дејности. 

Републичкиот државен секретар за ра бони ив 
стопанството може да ги определува и другите ви-
дови на угостителските дејности што се обилазим 
са&р на подрачјето ва односната народна република 

Член 9 
Угостителските претпријатија и дуќани можат 

без одделно одобрение да вршат како според, га 
дејност и други стопански дејности што се во не-
посредна врска со вршењето на угостителските 
услуги на начинот обичаен во угостителското 

Републичкиот државен секретар за работи на 
стопанството ќе дава објасненија за тоа кои сто-
пански дејности можат да се вршат во угостител-
ството како споредна дејност. 

Член 10 
Сојузот на угостителските комори на Југосла-

вија може да ги определува условите и да го вр-
ши разврстувањето на у с т и т е леќите претприја-
тија и угостителските ду каин во категории според 
нивното уредување, степенот на удопство^ и ква-
литетот на угостителските услуги што ги пружаат. 

Член 11 
Органот што ќе го определи народниот одбор 

на околната (градот, градската општина со оддел-
ни права) може за поодделни угостителски дуќани 
ва своето подрачје да го утврди плаќањето на да-
нокот во паушален износ. 

Паушалниот износ на данокот се определува 
однапред за целата работна година и не може во 
текот на годината да се менува, освен ако не ©е 
измениле условите на работата во текот на г о р -
ната (подолга болест, воена вежба, смрт ити.). 

Против решенијата на даночната комисија за 
облог на да нокот во паушален износ у ости тел-
ешкиот дуќан може да поднесе жалба до комисијата 
За даночни жалби на наводниот одбор на опколи ата 
(градот) во срок од 15 дена од денот на соопштува-
њето на решението. 

Член 12 
Ако угостителскиот дуќан плаќа данок во пау-

шал ен износ (чл. 11) тој износ треба да го опфати 
и сојузниот и републичкиот данок на добивкана 
како и делот на добивката што и' припаѓа на око-
лината, градот односно градската општина со Од-
делни пра ВР 
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Од паушалниот износ ша данецот и' припаѓа 
на федерацијата и ш Шјроднагга ре дублира оној 
дел што му одговара на сојузниот и иа републич-
киот данок на добивката. 

У гости галените дуќани што плаќаат данок: во 
паушален нанос должни се да ги плаќаат и посто-
јани.1!^ придонеси иа општествената заедница. 

На дуќаните Еа кои им е определено да пла-
ќаат данок во паушален износ, даночната комисија 
на околината (градот) ќе ја определи и паушалната 
основица на данокот иа цромѕт еко вршењето на 
угостителските услуги »а таков дуќан подлежува 
на плаќање на данокот ка прагот. 

Член 13 
Општите прописи за иретпријашдата и дуќани-

те сз однесуваат и до угостителските прегорија-
тада и дук анти, ако со оваа Уредба не е определено 
поинаку. 

Член 14 
Народниот одбор на градската општана со од-

делам права ти има, во одаос на угостителските 
претпријатија и дуќани што со наоѓаат на подрач-
јето на општината!, сит© пра,ва што ни има з^аред-
ниот одбор на сколиј-ата (градот) во постапката за 
осниваше, надзор и примена на управните мерки. 

II. Осниваше угостителски претпријатија и дуќани 
Член 15 

Угостител ските претпријатија и самостојните 
угостителски дуќани се оснива^ по општите про-
писи што важат за стопанските претпријатија и 
дуќани. 

- Угостител скита дуќани во состав на угостител-
ските претпријатија се основаат по општите про-
писи ило важат за сеќавањето на погоните и ра-
ботните единици на стопанските претпријатија до-
колку со одредбите од оваа уредба не е опреде-
лено поинаку. 

Член 16 
За оснивање угостителско претпријатие, одно-

сно дуќан, мораат да бодат исполнет следните 
одделни услови: 

1) работните простории да им одговараат на 
проЈкапЅЈНИгре технички услови во поглед на из-
градбата, уредите и опремата; 

2) работните престарен да им одговараат на 
здравствено-техничките услови; 

3) да се обезбедени соодветни стручни кадрови; 
4) персоналот да ти исполнува пропишаните 

здравствени услови; 
5) да се исполнети и други одделни услови до-

колку се пропишани такви услови. 
Прописи за изградбата, минимумот на уредите 

и опремата на угостителските претпријатија одно-
сно дуќани, како и за Други услови од претходниот 
став, донесува републичкиот извршен совет. 

Народниот одбор на око лиј ата (градо!1) може 
да определи угости: го леќите претпгри ј ат иј а односно 
дуќани, покрај пропишаниот минимум ка уредите и 
опремата во смисла на претходниот став,, да мораат 
да исполнуваат и други услови во поглед на уре-
дите и опремата. 

Член 17 
Ако угостителско претпријатие односно дуќан 

оснива стопанска односно општее .^на организа-
ција во актот за осниваше се внесуваат правата и 
обврските што ќе ги има угостителското претпри-
јатие односно дуќан спрема основачот. 

Член 13 
За оснивање угостителски дуќан во состав на 

угостителско претпријатие мораат да бидат 'испол-
нети и условите пропишани во чл. 16 од оваа уредба. 

Одобрението за оснивање иа дуќанот то дава 
најреткиот одбор на околината (градот) ка чие под-
рачје се оснива дуќанот. 

Народниот одбор на околината (градот) не мо-
же да то ускрати давањето на одобренијето ако се 
исполнети пропишаните услови. 

Против решението на наредниот одбор со кое 
се одбива предлогот за давање одобрение угости-
телското п^ЈГпзрпјатие има право на жалба до ро-; 
публицист државен секретар за работи на сто-
панството во срок од 15 дена ОД денот на приемот 
на решението. 

Член 19 
Угостителските цретгфијатија и само стоените 

угостителски дуќани се запишуваат во регистарот 
на стопанските организации к а ј окружниот суд на 
чие подрачје со наоѓа седиштето на претпријатието 
ОДНОСНО дуќанот. 

Угостителските дуќани во состав на угостител-
ското претпријатие се запишуваат и во регистарот 
на окружниот суд на -чие подрачје се наоѓаат. 

При запишувањето во регистарот угостител-
ските дуќани во состав на угостителско претпри-
јатие загор л жител но со внесуваат податоците дали 
дуќанот самостојно набавува материјали за по-
требите на дуќанот и склучува договори за купо-
продажба како и за други стопански работи. 

III. Угостителски претпријатија со угостителски 
дуќани во својот состав 

Член 20 
Односите помеѓу угостителското претпријатие 

и угостителскиот дуќан во негов состав се регули-
раат со одредбите од оваа уредба, со правилата на 
претпријатието и со договорот помеѓу претприја-
тието и дуќанот. 

Во поглед На одобрувањето на договорот и жал-
бата во случај на одбивање да се даде одобрението 
важат одредбите од чл. бб од Уредбата за осни-
вање претпријатија и дуќани („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/53). 

Член 21 
Угостите лек ото претпријатие што има во свој 

састав угостителски дуќани им врши услуги на ду-
ќаните во својот состав определени со правилата 
на претпријатието и со договорот помеѓу прет-
пријатието и дуќанот (ка пр. го вади книговодство-
то, Брини услуги на превоз, ускладиштува и врши 
манипулација на набавените материјали и ел.) 

Ако со правилата на претпријатието, со дого-
ворот помеѓу претпријатието и дуќанот е тоа пред-
видено угостителското претпријатие: 

1) набавува материјали за потребите на дуќа-
ните во свој состав; 

2) ги преработува материјалите односно при-
готвува услуги за потребите на дуќаните (на пр. 
приготвува зимница, негува алкохолни пијалоци 
и ел.). 

Со договорот помеѓу угостителското претпри-
јатие и дуќанот во негов состав ќе се предвиди 
начинот на формирањето на цените по кои прет-
пријатието ќе му ги врши услугите на дуќанот и 
ќе му ги отстапува набавените материјали. 

Член 22 
Угостителското претпријатие што има во свој 

состав угостителски дуќани управува со заеднички-
те основни средства. 

Угостителскиот дуќан во состав на угостител-
ското претпријатие управува со основните средства 
што исклучиво служат за неговите потреби. Угости-: 
телесног дуќан не може да ги продаде овие основни 
средства без согласност од претпријатието. 

Член 23 
Работничкиот сов-зт на угостителското прет-

пријатие што во својот состав има угостите леки 
дуќани го избираат работниците и с л у ж б е н и 1те 
на претпријатието и на угостителските дуќани во 
неговиот состав, 
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Член 24 
Угостителскиот дуќан во состав на угостител-

ско претпријатие: 
1) има самостојни обврски спрема општестве-

ната заедница; 
2) има одделни органи на управувањето; 
3) тима право да се издвои од составот на уго-

стителското претпријатие и да сталне самостојна 
стопанска организација. 

За угостителскиот дуќан во состав на угости-
телско претпријатие одделно се утврди-ва вкупниот 
приход и се врши неговата расподелба. 

Правата и обврските од претходниот став не 
мож^др да се изменат ниту да се ограничат со пра-
вилата на угостителското претпријатие или со до-
говорот помеѓу угостителското претпријатие и уго-
стителскиот дуќан во негов состав. 

Член 25 
Ако со правилата на угостителското претпри-

јатие и со договорот помеѓу угостителското прет-
пријатие и дуќанот не е определено поинаку уго-
стителскиот дуќан во состав на угостителското 
претпријатие: 

1) самостојно ги набавува материјалите за пре-
работка односно за вршење услуги и за таа цел 
склучува договори за купопродажба На матери-али 
и за други стопански работи; 

2) самостојно ги утврдува цените На угостител-
ските услуги; 

3) води одделно книговодство'; 
4) користи краткорочни кредити за смртните 

средства; 
5) има своја текушта сметка ка ј банката. 

Член 26 
Угостителскиот дуќан во состав на угостител-

ско претпријатие што самостојно набавува мате-
ријали и склучува договски за купопродажба ка 
материјалите и за Други стопански работи одгово-
рен е за обврските преземени со договорот со имо-
тот оо кој управува и може да биде странка во 
Спорот. 

Споровите што ќе настанат во врска со склу-
чувањето и извршувањето на договорете од прет-
ходниот став ги решава надлежната државна ар-
битража. 

Член 27 
Со угостителскиот дуќан во состав на угости-

телското претпријатие управуваат: работниот ко-
лектив на дуќанот, управниот одбор и работово-
дниот на дуќанот. 

Член 28 
За назначување работоводен на угостителскиот 

дуќан во состав на угостителското п р е т р п ети** се 
применуваат одредбите од Уредбата за оснивање 
претпријатија и дуќани што се однесуваат до назна-
чувањето на директори. 

Другите работници и службеници на угости-
телскиот дуќан во состав на угостителското прет-
пријатие ги назначува работоеодачот во согласност 
со директорот на претпријатието ако со правилата 
на претпријатието не е определено поинаку. 

Член 29 
Со правилата на претпријатието може да се 

овласти директорот на претпријатието да може по 
потреба да преместува или времено доделува на 
работа персоналот освен работоводаните од еден 
во друг дуќан во состав на претпријатието. За пре-
местувањето на работоводачи на дуќани со пра-
вилата може да се овласти само управниот одбор на 
претуриј атието. 

IV. Управување со угостителски претпријатија 
и дуќани со сезонско пос лу в ање 

Член 30 
Органите односно работниот колектив на уго-

стителското претпријатие односно дуќан со сезон-
ско поодување должни се да прибават согласност од 

советот за стопанство на народниот одбор на 
лијата (градот) на своите заклучоци во поглед на: 

а) продажбата на основните средства 
б) употребата на средствата на амортизацио-

ниот фонд, резервниот фонд и другите фондови на 
претпријатието односно дуќанот; 

в) донесувањето на тарифниот правилник. 
На заклучоците по прашањата од претходнион? 

став мора да се прибави согласност пред нивното 
извршување. 

Советот за стопанство на народниот одбор дол-
жен е да 14) донесе решението во срок од осум дена 
сметајќи од делот на поднесувањето на барањето 
за давање на согласноста. Ако советот за стопан-
ство во предвидениот срок не го извести уг*,стик 
телокото претпријатие односно дуќан за своето рб* 
т е к л е ќе се смета дека се согласил со заклучокот. 

Ако советот за стопанство не ја даде согла-
сноста угостителското претпријатие одвоено дукаи 
може да подаде жалба до народниот 0,гб:-р (собо-
рот на производителите) во срок од 15 дена сд дес-
ног на приемот на решението со кое не се даве 
согласноста. 

Член 31 
Народниот одбор на околината (градот) врши 

надзор и одговорен е за одржување и чување на 
имотот на угостителското прегори атие одвоен© ду-
ќан со сезонско иселување за виеме додева п<реги 
при^атието односно дуќанот вон сезоната не Работа. 

Наредниот одбор на околината (градот) може зо 
поодделни грегор иј атија односно дуќани од ст 1 
да именува и времени управи за вршења надзор 
а може и да именува и една времена угирага за 
повеќе претпријатија и дуќани. 

Народниот сдбо(о на околината може да ги овла-
сти и народните одбори на општините да именуваат 
времени управи за претпријатијата и' дуќаните со 
седиште на подрачјето на ОПИЈ ината. 

Во угостителското псотирисатле односно дуќан, 
со сезонско иселување, кој по истекот на 
ќе продолжи да работи во намален обем р&б^ткгот 
колектив што останува избира неви ор ѓини, ако 
постојат пропишаните услови за избирање на ор-
ганите односно го презема сам управувањето т 
претпријатието односно дуќанот. 

Со правилата на угостителското гфетлрш^-тие 
односно дуќанот со сезонско иселување се опреде-
лува бројот на ч л е в е н т е на органите вон сг згш^а' 
како и нивните овластени-^. 

Народниот одбор на општината може да го 
определи најголемиот број на работниците и слу-
жбениците што можат да бидат запослени вон се-
зоната во поодделно .угостителско прети,ри атал 
односно дуќан. 

V. Управување со помали угостителски дуќани 
Член 32 

Во помали угостителски дуќани во кО'и работат 
до тројца работнипи не се врши к о н с т а т и н н»сто 
спрема одредбите од Уредбата за осмина ^е прет-
при'атија и дуќани, а правилата на д у ш и т е ги 
донесува народниот одбор н а општината со пгугвр-
да од советот за стопанско на народниот с^бор на 
околината, односно наредниот одбор на градот 
(градската општина со одделни права) 

Угостителските дуќани од претход- пот став им 
се предаваат на работниците на управување со 
прифаќање на правилата од страна на работ:баците. 

Народниот одбор може да им продаде тпа упге-
вување на работниците со прифаќање на правилата 
и угостителски дуќани во кои се запее пет* од течи 
до пет работници. 

Член 33 
Правилата за помалите угостителски дубови 

(од чл. 32) содржат: 
1) предмет на поодувањето на угостителски*** 

дуќан; 
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2) список на основните средства, нивната вред-
ност и обемот на правата на располагањето со 
основнине средства; 

3) постојани обртни средства односно кредити 
За постојаните обртни средства за кои гарантира 
околината (градот); 

4) висина на паушалниот износ на данокот; 
5) камата на основните средства; 
6) други обврски на дуќанот спрема општестве-

ната заеднина; 
7) права и обврски на работниците на дуќанот; 
8) начин на меѓусебното откажување и прима-

ње нови работници. 
Член 34 

Давањето на помал угостителски дуќан ма 
управување на работниците се врши со писмено 
прифаќање на правилата ед страна на работниците 
»а дуќанот било непосредно или преку конкурс. 

Давањето на дуќанот на управување со при-
фаќање еа правилата го врши народниот одбор на 
општината во согласност со советот за стопанство 
еа народниот одбор на околината, односно советог 
За стопанство на народниот одбор на градот (град-
ската општина со одделни права). 

Член 35 
Рабошводачогг на угостителскиот дуќан што им 

се дава на управуваше на работниците со при-
фаќање на правилата го избираат работниците по-
меѓу себе ако не е определено поинаку со прави-
лата односно ако работсводачог не се назначува 
цреку конкурс, 

Член 36 
Во управувањето работниците на дуќанот ги 

имаат сите права што по прописите им припаѓаат 
иа свртените на дуќанот, ако со оваа уредба или со 
правилата на дуќанот не е определено поинаку. 

Работниците на дуќанот не можат да продадат 
предмети од основните средства ниту на ДРУГ на-
чин да располагаат со нив без согласност од со-
ветот за стопанство на народниот одбир на околи-
ната (градот, градската општина со одделни права). 

Члсјн 37 
За угостителските дуќани што им се даваат на 

управување на работниците на дуќанот плаќањето 
ва данокот во паушален износ е задолжително. 

Работниците на угостителскиот дуќан слободно 
располагаат со сите приходи на дуќат^от по и?вршу-
во.ње на обврските спрема општествената заедница 
по меѓусебна спогодба ©гко со правилата на дуќанот 
не е определено поинаку. 

Прописите за пресметковните плати и за упо-
треба на добивката за палати не се применуваат на 
работниците на овие дуќани. 

Правата од социјалното осигурување ^ги имаат 
само оние работници на кои работата во угости-
телскиот дуќан тим е редовно западање и един из-
вор на приходи. 

Член 38 
Работниците на угостителскиот дуќан можат 

да го откажат натамошното управување со дуќанот 
во отказниот срок кој не може да биде покус од 
шест месеци. 

Советот за стопанство на народниот одбор на 
околината (градот, градската општина со одделни 
права) може да им даде отказ на работниците ако 
не ги испитуваат обврските предвидени со пра-
вилата и тоа во отказен срок кој не може да биде 
покус од шест месеци. 

Против отказот даден во смисла на претходни-
те ставови може во срок од 15 дена да се подаде 
тужба до окружиата државна арбитража. 
VI. Утврдување вкупниот приход и платата на ра-
ботниците и службениците на угостителските прет-

пријатија и дуќани 
Член 39 

Општите прописи за утврдување вкупниот при-
ход на стопанските организации и за неговата ра-

оиоделба ов применуваат и иа угостителските прет-

пријатија, самостојните угостителски дуќани како 
и на угостителските дуќани во состав на угости-
телското претпријатие, ако со одредбите од оваа 
уредба не е определено поинаку. 

Член 40 
Угостите л окото претпријатие што има во својот 

состав угостителски дуќани го утврдува својот вку-
пен приход одвоено од вкупниот приход на ду-
ќаните. 

Член 41 
Начинот на формирањето на платниот фонд во 

угостителските претпријатија и дуќани го опреде-
лува народниот одбор на околината (градот, град-
ската општина со одделни права) по преградио 
прибавено мислење од работниот колектив на 
претпријатието односно дуќанот. 

Народниот одбор може да определи: 
а) платниот фонд на угостителското претпри-

јатие односно дуќан да се формира врз основа на 
определен процент на цените на угостителските 
услуги по кои им се вршат тие на потрошувачите. 
Во тој случај, при утврдувањето на добивката не 
се одбива од вкупниот приход пресметковниот пла-
тен фонд а сиот добивен износ со примена на про-
центот може да се употреби за плати; 

б) во угостителското претпријатие односно ду-
ќан, во кој е запослен поголем број работници и 
службеници кои непосредно не им вршат услуги 
на потрошувачите (персоналот на кујната, топилни-
цата итн.), платниот фонд да се формира врз ос о -
ва на определениот процент на цените на угости-
телските услуги по кои им се вршат тие на 
потрошувачите, со тоа што при утврдувањето на 
добивката од вкупниот приход ќе се одбие пре-
сметковниот платен фонд на работниците и слу-
жбениците кои непосредно не им вршат услуги на 
потрошувачите; 

в) платниот фонд на угостителското претпри-
јатие односно дуќан да се формира на начинот 
пропишан за другите стопански претпријатија и 
дуќани. 

Против одлуката на народниот одбор з а опре-
делување на начинот на формирањето на платниот 
фонд угостителското претпријатие односно дуќан 
има право на жалба до републичкиот државен 
сек,ротар за работи на народното стопанство во 
срок од 15 дена од денот на приемот на одлуката. 

Сојузниот извршен севет може да определи и 
друг начин на формирањето на платниот фонд во 
угостителските претпријатија и дуќани. 

Член 42 
Во случај кога платниот фонд на угостител-

ското претпријатие односно дуќан се формира врз 
основа на определен процент од цените на угости-
телските услуги по кои им се вршат тие на потро-
шувачите остварениот платен фонд се распоредува 
на поодделни одделенија (кујна, топилница, трпе-
зарија итн.) односно работни места, врз основа иа 
процентите определени со тарифниот правилник. 

Член 43 
Поблиски упатства за утврдувањето и распо-

делбата на вкупниот приход ка угостителските 
претпријатија и дуќани и за примена иа одредбите 
од чл. 41 на оваа уредба, по потреба донесува Со-
јузниот извршен совет. 

VII. Поодување на угостителските претпријатија 
и дуќани 
Член 44 

Угостителските претпријатија и дуќану должни 
се по барање од потрошувачите да ги пружаат 
услугите со чие вршење се занимаваат освен во 
случаите кога со посебни прописи е забрането да 
им се вршат пооделни угостителски услуги на 
определени лица. 

Член 45 
Угостителските претпријатија и дуќани при вр-

шењето на угостителските услуги должни се Да е 6 
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препржуваат кон обичаите за вршењето на угости-
телските услуги. 

Член 46 
У шегите, лек ото претпријатие односно дуќан 

дол2шш се на начинот обичаен во угостителетвом» 
да ги истакнув аат цените на ус лутите што ги 
вртлар 

Ло барање од потрошну Вачигге угостителското 
претпријатие и дуќан односно персоналот на прет-
пријатието и дукиног до-.ллени се да издаваат сметга 
за извршуваното на услугите. 

ЧТлал 47 
Со тарифниот правилник се определува кси 

работници и службеници на угостителското прет-
пријатие одвеано дуќан можат да ги користат уго-
стителските услуги по цените пониски од цените 
ш кои истите услуги им ее вршат на другите по-
трошувачи. 

Цените од претходниот став мораат да ги по-
криваат фактичните матери: та ЛЕИ трошоци. 

Член 48 
Времето во кое угостителското претпријатие и 

дуќан ќе бидат отворени (работно време) го опре-
делува IГНЕВНИОТ работ! "ички совет односно работ ииот 
колектив. 

На-родаиот одбор на околината (градот, град-
ската општина со одделни права) го определува 
најмалото работно време во кое поодделни угости-
телат претпријатија односно дуќани мораат да 
бидат отворени. 

Народниот одбор може да го определи најдол-
гото време до кое можат ноќе да бида т отворени 
поодделни угостителски претпријатија односно 
дуќани. Народниот одбор може да ја предвиди мо-
жноста за продолжување на ова време под опре-
делени услови и ако угостителското претпријатие 
односно дуќан ја плати препишаната такса. 
УШ. Стручна спрема на работниците и службени-
ците запослени во угостителските претпријатија 

и дуќани 
Член 49 

Работниците и службениците запослени во уго-
стителските претпријатија и дуќани мораат Да ја 
имаат пропишаната стручна спрема. 

Стручната спрема на работниците и службени-
ците запослени во угостителските претпријатие и 
дуќани се здобива со прсгаишагаата школска спрема, 
завршени курсеви, практична работа за определено 
време во угостителството и со положен стручен 
ИСПИЛ 

Поблиски прописи за стручната спрема на ра-
ботниците и службениците запослени во угостител-
ските претпријатија и дуќани донесува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство 

Со прописите од претходниот став ќе се опре-
делат сроковите во кои работниците и службени-
ците, што се веќе запослени во угостителски прет-
пријатија и дуќани, ќе бидат должни Да ги положат 
соодветните стручни испити, односно да се здо-
бијат оо потребна стручна спрема. 

IX. Приватни угостителски дуќани 
Член 50 

Забрането е да се држат приватни угостителски 
дуќани. 

По исклучок со републички прописи, ако го 
бараат тоа потребите, може во поодделни места и 
недостаточно стопанско развиени краишта да се 
позно ли под определени услови да се држат и при-
ватни угостителски дуќани но само за определени 
угостителски дејности. 

Член 51 
Во приватен угостителски дуќан не може да 

биде запослена туѓа работна сила. 
По исклучок од одредбата од претходниот став 

секретаријатот за стопанство на народниот одбор 
на околината (градот, градската општина со одделни 

прана), може на имател на приватен угостителски 
дуќан да му одобри во дните на поодделни пра-
зници, свечености;, прослави и ел. да може да ко-
ристи и туѓа работна сила. 

Одобрението од претходниот $ став се издава 
одделно за сокој пооделелен случај или однапред за 
сите так,»и случаи во : ©дината и во него мера Д а 

баде означен најголемиот број работници ч г ј .алто 
помош ЕО поодделни дни може да се користи. 
X. Кршења угостителски услуги во рамките на сто-
панските и општествените организации, установи 

и надлештва 
Член 52 | 

Стопанските и општествените организации, 
установите и надлештв&та можат да имаат угости-
телски единици за пружање угостителски услуги на 
членовите на работните колективи ('работнички ре-
сторан™ и мензи при претпријатијата, устат 

и надлештвата) односно ка члечогите на опште-
ствената организација (бифеи и ресторантл во клу-
бовите на ^аштеетвените организации, ОРАТОР али-
ш т а а на с е д и н а жзите организации и слЛ 

У гос'] ите леќите единици од претходниот став 
можат угостител елките услуги да им ти пружаат само 
на членските на работниот колектив на стопанската 
организација, установата или надлештЕото односно 
само на членовите На општествената оо.анмзаци! а 
во чи^и рамки се наоѓа угостителската единица 

'Народи?; от одбор на око шијата (градот, градска-
та општина со одделни права), кога ќе установи 
дека угсст-ителската единица од ст. 1 им прулѕа 
угостителски услуги и на други потрошувачи м ^ н е 
таква угостителска единица да ја прогласи за уго-
стителско претпријатие и ™ дуќан или да и' ја за-
брани натамошната работа. 

Член 531 
На угостителските ед/инпци од претходниот член 

се применуваат прописите што важат за угостител-
ските претпријатија и дуќани. 

Сојузниот извршен совет може угостителските 
единици на поодделни општествени саган:и?а.чии 
да ги ослободи делум или во целост од обврските 
спрема опште огнената заеднина а рзнуолич. "тот 
изврлнен совет да ги ослободи сз"иг> од об~п>-
ските што претставуваат с у д с т в а на народната ре-
публика, на опојните градовите и о^гнтт-г-гп^, 

Член 54 ^ 
Угостителските един-иии од чл. 52 должни се 

одделно да го искажуваат сводот приход и да ги 
водат пропишаните работни книги. 

Член 55 
Ако го бараат тоа потребите во просториите на 

поодделни стопански и општествени ор^аги-^ши, 
установи и надлештва можат да се вршат угости-
телски услуги и кота не постои одделна угостител-
ска единица. 

За вршењето на угостителските услуги на на-
чинот од претходниот став мораат да бидат исгтол-^ 
мети здравстЕено-техтгичните ус тови 

Одобрението за вршење на У ости'геле". т г
 г с г - . 

ги на споменатиот на^ин го издува народилот ол- I 
бор на околината (градот, градската очитана со 
одделни права), по предлог ол; стои^с^а^ч но 
општествената организација, или установата. 

За вршењето на услугите па иг ло чистион начин 
се плаќа данок во паушален износ. 

Член 56 
Државниот секретар за работи на народната 

одбрана може да оснива угостителски - п^егпри;а-
тија и дуќани за В|рипење угостителски услуги на 
припадниците на ЈНА и да донесува акти за оста-
вањето и конституирањето. 

Државниот секретар) за работи на н^ ред па та 
одбрана ги назначува, непосредно или по^ку кон-
курс, директорите на угостите леќите препричати1 > 
односно работаводачите на дуќаните што ги сетила 
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О с т а н и т е средства На претпријатијата и ду-
ќаните од ст. 1 можат да бидат одземени и преда-
дени на управљање на дг у т претпријатија и ду-
ќани. Ако го бараат тоа потребите на ЈНА можат да 
Отидат и претпријатијата односно дуќаните во целост 
пренесени ед едно1 во друго место. 

Претпријатијата и дуќаните од ст. 1 можат Брз 
основа на одредбата ка чл. 53 ст. 2 да бидат делум 
или во целост ослободени од обврските спрема оп-
штествената заедница ако им пружаат угостител-
ски услуги само на припадниците и на лицата за-
послени во ЈНА. 

Финансиската инспекција над угостителските 
претпријатија и дуќани од ст. х ја врши финан-
сиската инспекција на Државниот секретаријат за 
работи на народната одбрана. 

Во случај на ликвидација на претпријатие од-
носно дуќан со нивните основни средства распо-
лага Државниот секретаријат за работи на на-
родната одбрана. 
XI. Вршење угостителски услуги вон угостителски-

те претпријатија и дуќани 
Член 57 

Народниот одбор на ок ол и јата (градот, градска-
та општина со одделни права) го регулира со свои 
прописи вршењето на угостителските услуги вон 
работните простории (на панаѓури, пригодни собори 
и приредби, на улици и сообраќајни места и ел.). 

Со прописите од претходниот став народниот 
одбор особено ќе ги определи здраветрено-хигиен-
ските и другите услови што мораат да бидат испол-
нети за вршењето на угостителските услуги вон 
работните простории како и обврските спрема око-
лината (градот) на стопанските организации и на 
лицата што на изложениот начин ги вршат уго-
стителските услуги. 

Член 58 
Народниот одбор на околината (градот, град-

ската општина со одделни права) донесува прописи 
за издавање наместени соби на туристи и патници 
од страна на домаќинствата. 

Народниот одбор за вршењето на услугите од 
претходниот став може да препишува такси. 

Член 59 
Наредниот одбор на око,лиј ата (градот, град-

ската општина со одделни права) донесува пропи-
си за тоа кога давањето на храна на абсненти од 
страна на домаќинства ќе се смета како угостител-
ски дуќан и ќе им подложува на прописите за 
приватните угостителски дуќани. 

Член 60 
Се забранува продажбата на алкохолни пија-

лоци со точење на мало од страна на производи-
тели и други приватни лица (на цр. на пазари, по 
куќи, на имоти, во визби и ел.) и стопански орга-
низации чиешто предмет на иселувањето не го 
софама вршењето и на угостителската дејност, 
како и од страна на општествените организации. 

* XII. Надзор над вршењето на угостителските 
услуги и управни мерки 

Член 61 
Инспекциите за пазариштето како и другите 

надлежни инспекции (санитарна ити.) го контро-
лираат извршувањето на прописите и мерките што 
се однесуваат до угостителската дејност и врше-
њето на угостителските услуги. 

Член 62 
Ако угостителската дејност се врши спротивно 

на одредбите од оваа уредба можат да се преземат 
следни управни мерки: 

1) забрана да се вршат поодделни угостителски 
услуги; 

2) забрана да се користат поодделни простории, 
уреди или опрема; 

3) уплата на разликата во цената; 
4) времена забрана да се врши определена уго-

стителска дејност; 
5) трајна забрана да се врши определен** уго-

стителска дејност; 
6) сменување на работоводниот на ду&зш»г од-

носно директорот на претпријатието; 
7) распуштање на работничкиот совет и управ-

ниот одбор; 
8) ставање на угостителското претпријатие шаи 

дуќан под присилна управа. 
Времената забрана да се врши определиш уго-

стителска дејност трае додека не ќ с се о^т*Х4«ат 
пречките, ко не може да биде подолга ед 3 месеци. 

Член 63 
Ако предмет на угостителска услуга ©е произ-

води што можат да бидат штетни по здравјето ва 
потрошувачот,, инспекцијата за пазариштето ќе до-
несе решевме за забрана да се вршат угостител ж и 
услуги со тодеви производи. 

Ако угостителското претпријатие односно дуќани 
при вршењето на поодделни угостителски услуги 
под ознаката на еден квалитет односно количина 
дава друг квалитет односно количина, инспекцијата 
за пазариштето ќе донесе решение за закана да 
се вршат угостителските услуги на тој нач№, 

Член 64 
Ако просториите, уредите или опремата на уго-

стителското претпријатие односно дуќан не тл од-
говараат на пропишаните услови во поглед иа тех-
ничката и здраествшо-^ехничката заштита на 
трудот, или на условите на здравствената заштита 
на потрошувачите, или ако ке се згодни за пра-
вилно вршење на угостителските услуги, надле-
жната инспекција ќе донесе решение со кое се 
нареди да се отстранат утврдените недостатоци 
определувајќи срок во кој мера тоа да се изврши. 

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во 
определениот срок советот за стопанството на на-
родниот одбор на околината (градот) ќе донесе ре-
шение за забрана на натамошната употреби 
таквите простории, уреди или опрема. 

Член • 65 
Ако угостителското претпријатие или дуба« на 

поодделни потрошувачи им ги наплатува угостител-
ските услуги ед ист квалитет и квантитет по воѕш-
ски (повластени) цени ед оние по кои истите услу-
ги им се вршат на другите потрошувачи, инспек-
цијата за пазариште™ ќе го извести за тоа советот 
за стопанство на народниот одбор на опеал јата 
(градот, градската општина со одделни права) коб 
ќе донесе решение за уплата на разлика! а во це-
ната во корист на народниот одб:р н® околината 
(градот, градската општина со одделни права). 

Одредбата од претходниот став не се применува 
кога угостителското претпријатие односно ду Ане 
дава обичајни попусти во цената за вршење уго-
стителски услуги во поголем обем. 

Одредбите ка ст. 1 се прилепуваат и во Случај 
кога угостителското претпријатие или ду Лан т& 
своите работници и службеници им ги наплатува 
угостителските услуги по пониски цени спротивно 
на одредбите од тарифниот правилник (чл. 47 ед 
оваа уредба). 

Член бб I 
Ако угостителската дејност се врши беа Одо-

брение или спротивно на одобрението инспекцијата 
за пазариште?*) ќе донесе решение за времена за-
брана да се врани угостителската дејност спред©* 
лувајќи го срокот во кој мора да се прибави ирот' 
пишаното одобрение. 

Ако во определениот срок т е го прибави про-
пишаното одобрение, советот за стопанства на на-
родниот одбор на околината (градот) ќе донесе ре* 
шение за трајна забрана да се врши угостителска'!* 
дејност. 

Член 67 
Во случај На договор на угостителските прет-

пријатија односно дуќани за наголемување одвееше* 
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одржување, .повисоки деши на услугиве од оние што 
им одговараат на условите на пазарот, советот за 

"сго.ггансгшо, на народниот одбор на око ли јата (гра-
дот) ќе ш извести за тоа собирот ка производите-
л и т а р , у р е д н и о т одбор на околината (градот) кој 
маже да гл донесе у п р а в и т е мерки од чл. 68 од 
оваа у в д б а . 

Член вз 
Аир .угостителското претпријатие ила! дуќан 

цротр^ зкотх) се преземени управните мерки пред-
водени-. со, оваа уредба, продолжи и натаму да ги 
врши угостите леќите услуги спротивно на одред-
бите . сд оваа уредба, советот за стопанство на н --
родниот,, одбор на околината (градот) ќе го извести 
за тоа• Соборот на производителите на народниот 
одбор . н а ' г о л и ј а т а (градот) кој може да донесе 
решение: 

1) за, разрешување на директорот на прегори-
Јагнето4.. односно рабст сводачот на дуќанот или на 
друго одговорно лице; 

2) за распуштање на работничкиот совет и на 
упраѕвшЈот одбор ; 

3) за присилна управа над угостителското прет-
пријатие ити дуќан која не може да трае подолго 
од една година. 

Со решението за распуштање на работничкиот 
осхвет и ва управниот одбор мораат да бидат опре-
делени нови избори кои можат да се е држат на ј -
рано еден месец од денот на донесувањето на Р©*-
р а ш е т а а иагЈцоцш два месеца по тој деи. 

Против решението на народниот одбор на око-
л н а т а (градот) од претходниот став,, угостителското 
претпријатие или дуќан може во срок од 15 дена 
да поднесе жалба до републичкиот извршен совет. 

Член 69 
На, рабртниците и службениците што се члено-

ви на работничкиот совет и на управниот одбор 
»ако Јајета.директорот одшетао работоеодачот и дру-
гото одговорно лице ка угостителското претприја-
тие односно дуќанот спрема кои правосилно е из-
речена .некоја од управните мерки од чл. бб од 
гаша з^едјба, се применува одредбата на чл. 54 од 
Уредбата ^ за прзстанокот на претпријатијата и ду-
ќаните .'Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53). 

Член 70 
Советот за стопанство на народниот одбор на 

околната, (градот, градската општина со одделни 
права) . должен е во срок од 15 дена да донесе ре-

управните мерки предложени од ин-
опекцијат^ во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Член 71 
|Јротив, решенијата донесени во постапката за 

при^о&з на управните мерки угостителското прег-
п р и ј а ^ ф односно дукат може да стави приговор до 
,Соборот ̂  на производителите на народниот одбор на 
Околината (градот) во срок од 8 дена од денот на 
приемот иа решението. 

Ако соборот на производителите се согласи со 
изречената управна мерка угостителското прет-
пјрЈ&јаТие односно дуќан може да подаде жалба до 
републичкиот извршен совет во срок од 15 дена 
од приемот на решението. 

Угостителското претпријатие односно дуќанот 
што не го користи правото на приговор има право 
на жалба до републичкиот државен секретар за 
работи на стопанството во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението. 

Член 72 
Народниот одбор на сколи јата (градот) може 

да го овласти началникот на секретаријатот за 
стопанство да донесува решенија за управните 
мерки за чие донесување е надлежен советот за 
стопанство на народниот одбор. 

Член 73 
Одредбите од оваа глава ќе се применуваат и 

$ва угостителските дуќани во состав на угостител-
ско з^решјријЈатод 

Член 74 
Примената на управните мерки предвидени со 

оваа уредба не ја исклучува примената на управ-
ните мерки предвидени со другите важечки про-
писи како и примената на казнените мерки пред-
видени со оваа уредба и со други важечки прописи. 

ХИТ, Одземање на имотната корист и казнени мерки 
поради повреда на одредбите од оваа уредба 

* Член 75 
Од стопанската и општествената организација, 

установата со самостојно финансирање, како и ОД 
физтсчЈКото лице што со дејствието сторено спро-
тивно на одредбите од снаа уредба прнбавиле за 
сео оси имотна корист ќе се одземе целокупниот из-
нос на така прибавената корист. 

Член 76 
Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе 

са казни угостителското претпријатие односно уго-
стителскиот дуќан: 

1) ако угостителската дејност ја врши без одо-
брение или сг ро дивно на одобрението (чл. бб); 

2) ако со вршеното на угостителските услуги 
им продава на потрошувачите производи што се 
штетни по здравјето на л:/ѓето (чл. 63 ст. 1); 

3) ако под ознаката на еден квалитет односно 
количина дава друг квалитет односно количина 
(чл. 63 ст. 2); 

4) ако просториите, уредите или опремата н е 

им одговараат на пропишаните услови во поглед 
на техничката и здравствено-техничката заштита 
на трудот или на условите на здравствената заштита 
На потрошувачите или ако не се згодни за пра-
вилно вршење на угостителските услуги (чл. 64). 

Производите со кои е извршено дејствието од 
тон. 2 ќе се одземат. 

Со казната од ст. 1 ќе се казни угостителскиот 
дуќан во состав на угостителското претпријатие и 
ако ги продаде основните средства без согласност 
на претпријатието (чл. 22). 

Со казната сд ст. 1 ќе се казни угостителското 
претпријатие или дуќан со сезонско послу вање ако 
пристапи кон извршување на заклучоците од чл 30 
на оваа уредба пред да добие согласност од сове-
тот за стопанство на народниот одбор на око ли јата 
(градот). 

Ако со некое од дејствијата од претходните ста-
вови се предизвикани особено тешки последици уго-
стителското претпријатие или дуќан ќе се казни со 
парична казна од 100.000 до 1.000.000 динари. 

За дејствијата од претходните станеви ќе се 
казни и одговорното лице во угостителското прет-
пријатие односно дуќан од 10.000 до 100.000 динари. 

Член 77 
Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари 

ќе се казни угостителското претпријатие односно 
угостителскиот дуќан: 

1) ако без одобрението ОД чл. 5 ст. 2 ги врши 
угостителските услуги вон работното место; 

2) ако по цените поголеми од набавките цени 
ја врши препродажбата на артиклите набавени за 
вршење на угостителските услуги; 

3) ако по престанокот на некој од условите ОД 
чл. 16 од оваа уредба продолжи да ја врши уго-
стителската дејност; 

4) ако не ја извршува обврската дадена на на-
родниот одбор на сколи јата (градот) спрема одред-
бата на чл. 4 ст. 3; 

5) ако на своите работници и службеници ги 
наплатува угостителските услуги по пониски цени 
спротивно на одредбите од тарифниот правилник 
(чл. 47 и 65 СТ. 3); 

6) ако не им ги даде на инспекцијата за па-
зариштето или на другите инспекции потребните 
податоци и обавести, или свесно прави други преч-
ки за правилно вршење на контролата од страна 
иа тие инспекции, 
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Ако со некое од дејствијата од тон. 1—6 се 
предизвикани особено тешки последици, угостител-
ското претпријатие односно дуќан ќе се казни со 
парична казна од 50.000 до 500.000 дезерт!. 

За дејствијата од тон. 1—6 ќз се казс-ли и Од-
говорното лице во угостителството претпријатие 
односно дуќан со парична казна од 5.000 до 50.000 
дилери. 

Член 78 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни угостителското претпријатие односно уго-
стителскиот дуќан: 

1) ако не ги истакнува цените на угостителски-
те услуги (чл. 46); 

2) ако не работи во определеното работно време 
(чл. 48); 

3) ако за вршењето ва угостителските услуги 
користи персонал што н е м пропишала стручна 
спрема или кој не ги исполнува пропишаните здрав-
ствени услови; 

« 4) ако по барање од потрошувачите не пружи 
услуга со чие вршење се занимава освен во слу-
чаите кога со одделни прописи е забрането да им 
се вршат поодделни услуги на определени лица 
<чл. 44); 

5) ако по барање сд потрошувачите одбие да 
издаде светка за извршената угостителска услуга 
(чл. 46 ст. 2); 

6) ако на поодделни потрошувачи им нап ла- -
тува угостителски услуги од ист квалитет и кван-
титет по поттиски (пов ластени) цепи од спие по кои 
истите услуги им се вршат На другите потрошува-
чи (чл, 65 ст. 1). 

За дејствијата сд претходниот став ќе се ка-
зни и одговорното лице во угостителското претпри-
јатие односно дуќан со казна од 2.000 до 20.000 ди-
нари. 

Со паричната казна од ст. 1 ќе се казни и при-
ватниот угостителски дуќан ако запослува туѓа ра-
ботна сила спротивно на одредбата од чл. 50. 

Член 79 
Со паричка казна од 5 ООО до 50.000 динари ќе 

се казали угостителскиот дуќан што им е даден на 
управување на угостител ските работници ако про-
дава п р е д м е т ед основните средства или ка 
некој друт начин располага со т в без согласност 
од народниот одбор (чл. 36 ст. 2). 

Ако со детството од претходниот став се пред-
извикани особено тешки последици, угостителскиот 
дуќан ќе се казни со парична казс-га ОД 20.000 до 
200.000 докажи. 

Угостителскиот д^ќан од ст. 1 ќе се казни со 
парична казна од 2.000 до 20 000 динари: 

1) ако пријави на орга/нот за социјално осигу-
рување работници што немаат право на социјално 
осигурување (чл. 37 ст. 4); 

2) ако пги^ти кови работници што не ги при-
фатиле правилата на дуќанот спрема чл. 34. 

Член 80 
Со панична казна од 2 000 до 10.000 динари ќе 

се казни работник или службеник на угостител-
ското препири 'атие или дуќан: 

1) ако наплатува од потрошувачите повисоки 
цени за поодделни угостителски услуги од оние во 
ценовникот; 

2) ако по барање од потрошувачите не сака да 
издаде сметка за извршените угостителски услуги 
<чл. 46 ст. 2). 

Член 81 
Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе 

се казни: 
1) Физичко лице ако држи приватен угостител-

ски дуќан спротивно на прописите од чл. 50; 
2) имателот на приватен угостителски дуќан 

ако запетлува туѓа работна сила спротивно »а 
чл, 51; 

3) физичко лице ако продава алзгохсшда пи-
јалоци со точење на мало на пазари, д<ша> ИМО-
ТОТ, во визби и ел, (чл. 60). 

Член 82 
Со парична казна ОД 5.000 до 50.000 дисари ќе 

се казни стопанската или општествената сфгавнза-
ција или установата со самостојно фшашжг^вње: 

1) ако во угостителската единица што е о к о -
вана за пружање угостителски услуги на нлфѕовите 
»а работниот колектив на стопанската с а л а ш а -
ција или установа односно на членовите на ш ш т е -
сгвеката организација им пружаат у гостителви и 
услуги и на друти потрошувачи (чл. 52); 

2) ако угостителската единица на стопанската 
односно општествената организација или усгакоса 
одделно не го искажува својот приход и ве ш води 
пропишаните работни книги (чл. 54); 

3) ако во просториите на стопанската односно 
општествената организација или установа ЈЃГГО в р -
шат угостителски услути спротивно на од^редбите 
од чл. 55; 

4) ако спротивно на одредбите од чл. СО врши 
продажба на алкохолни пио а лоци со точење на 
мало; 

5) ако угостителската единица на стопанската 
односно општествената организација или установа 
ги услужува потрошувачите со производи еуро се 
штетни по нивното здравје (чл. 63). 

За дејствието од ст. 1 ќе се казни и Одговор-
ното лице во стопанската или опште еп:©-: ата орга-
низација или установа со парична казна ед 1000 
до 10.000 динари. 

Член 83 
Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари »е 

се казни одговорното лице во установата ИГРО »е е 

установа со самостојно финансирање ида во над-
лештво: 

1) ако во угостителската единица идц Еф уста-
новата односно надлештвото им се пружаат уго-
стителски услуги на потрошувачи што не ©е "чле-
нови на работниот колектив на установата одвеземо 
вадлештвото (чл. 52); 

2) ако угостителската единица при установата^ 
односно надлештвото одделно не го искажува сво-
јот приход и не ги води пропишаните работна 
ги (чл. 54); 

3) ако во просториите на установата одвееш) 
над.тештвото се вршат угостителски у с л у ш спро-
тивно на одредбите од чл. 55. 

Член Н 
Со парична казна ОД 100.ООО до 1,000.000 дагкари 

ќе се казни угостител егото претпријатие (Своено 
дуќан што не ќе ја сообрази својата срссжк^ација 
кон одредбите од оваа уредба во срок од в месеци 
по влегувањето во сила на оваа уредба. 

Член 85 
Народниот одбор на скелињата (градо*, град-

ската општина со одделни права) може да иронише 
инспекторите за п а з а р и ш т е ^ во мандатната по-
стапка (чл 141 од Основниот закон 'Ја прекршоци-
те) да можат да изреклуват парични казни во ви-
сина до 500 динари за прекршоците предвидени со 
прописите што ги донесува т р у д н и о т Одбор врв 
основа на одредбите од оваа уредба. 

Член 86 
. Мерката одземање на имотната корист и 

знените мерки поради повреда на одредбите ед оваа 
уредба се применуваат и на угостителските дуќани 
во состав на угостителско претпријатие. 

Член 87 
На повредите на одредбите од оваа уредба 

ќе ти стори угостителското претпријатие или дуќан 
или друга стопанска организација или установа 
самостојно финансирање и одговорното лице во нив 
како и на постапката за примена на предвидени*^ 
казнени мерки и на мерката одземање на 
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корио* ќе Од применуваат и одредбите од чл. 75—83 
од Уредбава за управување со основните средства 
на стоитшаскито организации. 

На повредите на одредбите од оваа уредба што 
ќе ге« стори општествената сртанизациЈа или одго-
вориме даце во општествената организација или 
устанак освен во установа со самостојно финаи-

* с#раље или одговорното лице во надлзштвото или 
физичконо .тице како и за донесување решенија за 
примена ш. казнените мерки и мерката одземање 
Иа кмошата корист се применуваат одредбиве од 
Оогадшад закон за прекршоците. 

КХУ. Преодни и завршни одредби 
Члан 88 

Средбите од оваа уредба се однесуваат и ДО 
вршењево на угостителските услуги во школску 
социјални, здравствени и слични установи во по-
глед од здоавствено-техкичките услови, обезбеду-
»ањеод* да соодветните уреда и опрема како и струна 
ивета епреада на персоналот 

Член 89 
Оаобразувањето на организацијата иа угости-

телскмте претпријатија и дуќани кон одредбите ед 
оваа уредба ќе се изврши во срок од шест месеци 
сц д е н т да влегувањето во сила на оааа уредба. 

Член 90 
Наредениот одбор на околината (градот) ќе се 

грмиш угостителските претпријатија и дуќани да 
ја сообразат својата организација кон одредбите 
од оваа уредба во пропишаниот срок, 

Народниот одбор на околината (г>радог) т-тз пра-
во и должен е да ИЗВРЈНИ делба ка угостителските 
гфетпријатија на повеќе самостојни единици ако 
утоотл*«9лското претпријатие има монопол ска по-
ложба ш пазарот. 

Член 91 
Иропгаѕв одлуката на државните органи доне-

сеше во вршењето на правилу* на надзор по одред-
биете од оваа уредба на може да се води: управен 
Спиде. 

Член 92 
Со домот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Упатството за склзинување до-
при давањето на помали угостителски ду-

ќани вз закуп („Службен лист «а ФНРЈ" бр. 80 49), 
Упатството га основите на работењето на угости-
телските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ*', 
бр. 21*52) ксто) и другите пр01шси што се во сггро-
тиашси* ао одредбите од оваа уредба. 

Член 93 
Оваа уредба влегува во сила со денот на одја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен савет 

Рс п. бјр 55 
№ ј^У&ри 1954 година 

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

И . 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување иа Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕЛИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ГРАДЕЖНОТО ПРОЕКТИРАЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за градежното проектирање (,,Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј ' , бр. 12^52) членот 1 се менува 
и гласат. 

„Градежните проекти ги изработуваат проектни-
те пост шри јатима и проектните бирои. 

Градежните претпријатија можат да имаат 
проектни бирои како одделни погони. 

Ѕа гра,7,ежните проекти одговара ат и ги пот-
тодугѕаа* овластените проектанти". 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Проектните претпријатија и бирои се осип* 

»ает по одредбите од Уредбата за оснивање прет«? 
пријати ја и дуќани. 

Проектните претпријатија и проектните бирои 
работат под раководство ка овластените пројектан-
ти за поодделни видови работи од делокругот на 
претпријатието или бирото. 

Овластените ировктанти можат да бидат дипло-
мирани градежни инженери, инженери архитекта 
и техничари од градежната или архитектонската 
струка, секој за техничката област за која има 
пропишана школска спрема,, ако ги исполнуваат и 
другите услови што ќ е ги пропише сојузниот Др-: 
жавон секретар за работи на народното стопанство"* 

Член 3 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Проектно биро може да биде основано и ОЛ 

страна ка овластен проектада\ 
Одобрението за осниваше биро од страна на 

овластен проекта,нт го дава народниот одбор на 
градот (околната) по претходна согласност од реч 
публичкиот државен секретар за работ! иа сто* 
панета сл о. 

Против решението на народниот одбор со ноа 
се одбива издавање на одобрение за осниваше биро 
може да се подаде жалба до републичкиот извршев! 
совет". 

Член 4 
По чл. 3 се додава нов член* 3-а, кој гласи: 
„Проектното биро основано од страна на овл&г 

стен проекта нт се регистрира, послуга и ги извр-
шува обврските на општествената заедница по 
прописите што важат за претпријатијата, односно 
дуќаните". 

Член 5 
Членот 4 се укинува. 

Член 6 
Во чљ 15 последниот спав се брише. 

Член 7 
Во чл. 16 ст. 2 втората реченица се брише. 

Член 8 
Во чл. 12, ст. 1 оз бришат зборовите: „освз-н за 

станбените и стопанските објекти". 
Член 9 

Членот 24 се менува и гласи: 
„Главниот проект подложува на ревизија. 
Со ревизијата на проектот сестрано се испиту-

ва и утврдува техничката правилност ка решенијата 
дадени во главниот проект". 

Член 10 
Член 25 се менува и гласи: 
„'Ревизијата на главниот проект ја врши коми-

сијата за ревизија на главните проекти, која се 
оснива: 

— при наводниот одбср на околината, градот 
односно градската општина со одделни права, 

— при секретаријатот за стопанство на авто-
номната единица. 

— при републичкиот државен секретаријат за 
работи нг стопанството, и 

— при сојузниот Државен с е к р е т а р и ^ зч ра-
боти на народното стопанство". 

Член 11 
Членот 26 се менува и гласи: 
„Ревизијата на главните проекти ја врши коми-

сијате за главните проекти при народниот одбор на 
охо ли јата. градот односно градската општина со 
одделни права. 

Секретарот за стопанство на автономната еди-
ница и републичкиот односно сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство може 
да определи ревизијата на главните проекти за 
објектите од општ интерес за ает оном нат а еди-
ница, народната република односно Југо е ла зија да 



Страна 142 — Број в СЛУЖБЕН ЛИСТ 'НА ФНРЈ бренда, 10 февруари 1954 

Ја врши комисијата за ревизија на главните проек-
ти при тој орган". 

Член 12 
Членот 27 се укинува. 

Член 13 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Ревизијата на проектите на специфични об-

јекти за потребите на Јуто~лозеноката народна 
армија ја врши комисијата за регаизиСа на главните 
проекти при Државниот секретаријат за работи на 
народната одбрана". 

Член 14 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Комисијата ја сочинуваат претседател, секне-

<Да/р и потребен број стручњаци, а по п о т а б а и 
претставници од Југословенската народна армија, 
прогивавиоеската заштита, санитарната лек-
ција, инспекцијата на трудот и другите инспекции. 
Стручниот состав на комисијата мора да и' одго-
вара на стручната техничка проблематика ^а проек-
тор што се ревидира. 

Бројот на стручните членови на комисијата, 
осоен претседателот, секретарот и претставниците 
ед другите органи не може да биде помал од два". 

Член 15 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Член на комисијата ке може да биде лице 

што е во работен однос се инвеститорот (нарачачст) 
или со испорача чот на проектот што треба да се 
ревидира" 

Член 16 
Членот 31 се менува и гласи: 
„По ревизијата на проектот комисијата доне-

сува решение со кое го одобрува или одбива проек-
тот, или става забелешки и проектот му го враќа 
на инвеститорот (нарачачот) заради внесување из-
биени. 

Комисијата е должна да изврши ревизија на 
проектот најдоцна во срок од 30 дена од денот ко-
га е примен целосниот проектен елаборат, 

Решението се испраќа до инвеститорот (нара^-
чачот) и до проектната организација, односно до 
Овластениот проектант што го изработил проек-
тот". 

Член 17 
Членот 32 ее менува и гласи: 
„Против првостепеното решение од комисијата 

за ревизија на главните проекти при народниот 
одбор на око ЛИЈ јата (градот, градската општина со 
одделни права), односно при секретаријатот за 
стопанство на автономната единица, може да се 
подаде жалба до комисијата за ревизија на глав-
ните проекти при секретаријатот за стопанство на 
автономната единица односно при републичкиот 
државен секретаријат за работи на стопанството. 

Протиз првостепеното решение од комисијата 
за ревизија на главните проекти при републичкиот 
државен секретаријат за работи на стопанството 
може да се подаде жалба до републичкиот држа-
вен секретаријат за работи на стопанството. 

Против првостепеното решение од комисијата 
за ревизија на главните проекти при сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на народното сто-
панство може да се подаде жалба до сојузниот Др-
жавен секретаријат за работи на народното сто>-
па негве. 

Жалбата се подава во срок од 15 дена од денот 
кога е примено решението преку комисијата што 
то донео ла првостепеното решение". 

Член 18 
Членовите 33 до 41 заклучно се укинуваат. 

Член 19 
Во членот 42 се брише ставот 2. 

Член 20 
Во членот 48 се брише ставот 2. 

Член 21 
Во членот 52 се брише ставот 3. 

Член 22 
[Членот 54 се менува и гласи: 
„Со парична казна ед 50.000 до 500.000 динара'! 

ќе се казни за прекршок проектното претпријатие 
или проектното биро ако изработува проекти за 
кои нема овластени цроектанти. 

За прекршокот од претходниот став одговор-' 
ното лице во проектното претпријатие или во про-*, 
ситното биро ќе се казни со парична казна од 1.000 
до 10.000 динари". 

Член 23 
По чл. 54 се додава нов член 54-а„ кој гласи: 
„Со парична казна од 1.000 до 30.000 динаре* 

ќе се казни за прекршок лицето што изработува 
проекти за кои не е овластено. 

Со паричната казна од претходниот с т ж ќе се 
казни и овластениот пројектант ако а р т а .проекти-
р а н а или презема изработка на проекти вон и 
покрај проектната организација". 

Член 24 
Овластекијата што му се дадени ма претседа-

телот па Советот за индустрија и градежништво на 
Владата на ФНРЈ по чл. 42 и 60 ги врши соју-
зниот Државен секретар за работи на народното 
стопанство. 

Член 25 
Се овластува Секретари] атот за законодавство 

и организација да издаде пречистен текст на 
уредба. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила со денот на о б а -

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 24 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Р е п у б л и к а ^ 

Јосип Броз-Тито* е. р* 

65. 
Врз основа на чл. 13 од Законот за државните 

службеници, во врска со чл. 11 и 20 од Закона* 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузник** 
извршен совет донесува 

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

НАРОДНАТА БАНКА НА Ф Н Р Ј 
Во Уредбата за звањата и платите на службе-

ниците на Народната банка на Ф Н Р Ј („Службе®! 
лист на ФНРЈ", бр. 20/52) се вршат измени и ДО« 
полненија, така што пречистениот текст да гласш 

УРЕДБА 
за звањата и платите на службениците 

на Народната банка на ФНРЈ 
I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

1. Општи одредби 
Член 1 

По оваа уредба се определуваат звањата И 
платите на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ. 

Член 2 
Формите на платата се: основна плата, дашнлн 

нителна плата и функционален додатен?. 
На службениците можат да им се даваат и по-

времени награди. 
Член 3 

Платите на службениците што вршат канцела-
риски работи се определуваат по прописите за 
платите на канцелариските службеници к а ј др-
жавните органи. 
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2. Основна плата 
Член 4 

Ставките плати на службениците се определу-
ваа*? по платните разреди и тоа: 

Штета« разред Износ месечно 
I 22.500 дин, 

II 21 .ООО „ 
Ш 19,500 „ 
IV 18.000 „ 
V 16.700 „ 

VI 15.5С0 „ 
VII 14.300 „ 

У Ш 13.200 „ 
IX 12.300 „ 
X 11.4С0 „ 

XI 10.600 „ 
ХП 9.300 „ 

XIII 9.000 „ 
XIV 8.300 „ 
XV 7.800 „ 

XVI 7. ЗОО „ 
КУД 6.800 „ 

КУШ в.ЗОО „ 
XIX 5.9СО „ 
XX 5.500 „ 

Член 5 
ОашЈшипсе пла™ се определуваат според зва« 

и годините на службата. 
Звањата се здобиваат според стручната спрема, 

вшзообноста и успехот во работата. 

3. Дополнителна плата и награди 
Член 6 

Дополнителната плата се определува според 
ширењето на одделни служби и работни места. 

Наградата се дава според заложувањето и ус-
пехот покажан во работата. 

Член 7 
Дополнителната плата и наградите се исплату-

ваат од Фондот за наградување на службениците и 
р а б с т т р г р е н»а Народната банка на ФНРЈ, чиишто 
сродства се формираат од вишокот На приходите 
»ад расходите по завршната сметка. 

Дополнителната плата може да се исплатува 
мозочно по изработката на месечната состојба, а 
наградите се исплатуваат по изработката на завр-
шната сметка. 

Поблиски прописи за определувањето и испла-
тела на легалните лната плата и за наградите до-
несува Управниот одбор на Народната банка на 
ФНРЈ. 

Ф. Функционален до; чток 
Член 8 

НА службениците што се наоѓаат ва определени 
ф у т х р т им припаѓа и функционален додаток. 

Член 9 
Функциите што повлекуваат функционален до-

даток се распоредуваат во тост- функционални ра-
зред** со следни месечни износи: 
Фударршшлш разред Износ 

е 4.000 — 6.000 динари 
и 3 000 — 4.000 

г и 2.000 — 3.000 „ 
IV 1.500 — 2.000 
V 1.000 — 1.500 

VI 500 — 1.000 „ 
Со герошгоите за дополнителните плати се опре-

делува к т функции повлекуваат функционален 
додато«:, распоредот на функциите во определени 
функционални разреди и друго во врска со опре« 
делувањето на функционалног долетех 

Исплатата на функционалниот додаток со за-
пира од првиот ден на наредниот месец по разро-
шувжмнц оа службеникот од функцијата. 

5. Плата по функцијата 
Член 10 

Со одлука од Управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ во согласност со сојузниот Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет 
можат определени ФУНКЦИЈИ во Народната банка 
на ФНРЈ да се распоредат во платените разреди од 
чл. 4 на оваа уредба. Службениците на такви функ-
ции примаат основна плата според фуше цртите "ла 
кол ое наоѓаат без обзир на звањето. 

По разрешувањето ед таква функција на слу-
жбеникот му се определува звањето и платниов 
разред по општите прописи. 

II. ЗВАЊА 
Член 11 

Звањата на службениците се: 
1) помошен банкарски службеник, 
2) банкарски службеник, 
3) виши банкарски службеник, 
4) советник, 
9) виши советник. 

Член 12 
За звањето помошен банкарски службеник по-

т р е б а е тшжа стручна спрему за звањето бан-
карски службеник средна о д р е н о виша стручна 
спрема, а за звањето виши банкарски службених, 
советник и витли советник потребна е виша стручна 
Спрема. 

Како нижа стручна спрема се смета непотпол-
на сродна или веј зи рамна стручна школа, како 
средна стручна спрема потполна средна или нејзи 
рамиза стручна шиела, а како виша стручна спрема 
факултет или нему рамна висока школа, и тоа се* 
со положен стручен испит по завршениот приправ-
нички стаж. 

Средна односно виша стручна спрема им се при-
знава и на службениците што немаат соодветна 
школска спрема, а за кои ќе се утврди дека распо-
лагаат со стручна пракса и способност, под услов 
да положат соодветен одделен стручен испит. 

Поблиски прописи врз основа на кои ќе се 
врши признавањето на стручната спрема во сми-
сла на претходниот став донесува Управниот одбор 
на Народната банка »а ФНРЈ. 

Член 13 
Звањата на службениците, вклучувајќи ги и 

приправниците, се распоред ува ат според стручната 
спрема во соодветните платни разреди, и тоа: 

1) звањето помошен банкарски службеник од 
XIX до XIV платен разред заклучно; 

2) звањето банкарски службеник со средна 
стручна спрема, од XVI до VIII платен разред зак-
лучно; 

3) звањето банкарски службеник со виша 
стручна спрема, од XIV до X платен разред зак-
лучно; 

4) звањето виши банкарски службеник, од IX 
до VI платен разред заклучно; 

5) звањето советник, од V до III платен разред 
заклучно; 

6) звањето виши советник: во II и I платен ра-
зред. 

III. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗВАЊЕТО И ПЛАТНИОТ 
РАЗРЕД ПРИ ПРИЕМОТ ВО СЛУЖБА 

Член 14 
Приемот на службениците во Народната банка 

Хп ФНРЈ се ври. и преку конкурс. 
По кек лу чек, без конкурс можат да бидат неч-

есни во Народната баиќа на ФНРЈ лицата што се 
назначуваат па функциите: директори на фи чи-
ја ли, шефови на служби и други е-жш функции 
во централите и во Главната централа. 

Поблиски прописи за условите за прием во 
служба донесува Управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ. 
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Член 15 
Лицата што првпат стапуваат во служба а не-

маат стручна пракса, се примаат во службата како 
приправници и се распоредуваат во почетниот 
платен разред на соодветното звање, според рангот 
на стручната спрема, ако со оваа уредба не опре-
делено поинаку. 

Приправничкиот сѓлж трае три год!ши. 
Приправникот може да го полата стручниот 

испит откога ќе наполни две гадним приправнички 
стаж. 

По положениот стручен испит И ПО наполне-
тиот стаж приправникот се назначува во соодветно-
то звање и се распоредува во наредниот платен 
разред на тоа звање. 

На приправникот ш т 0 не ќе го положи струч-
ниот испит до истекот на четвртата грдава на при-
правничкиот стаж му се откажува службата. 

Прописи за приправничкиот стаж и за струч-
ните испити донесува Управниот одбор ва Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Член 16 
Лицето што покрај стручната спрема предви-

дела за поодделни звања има и потребна стручна 
пракса, се назначува во звањето за кое според 
стручната спрема, пракса и способност ги исполну-
ва условите предвидени во оваа уредба. 

Ако таков с л у ж б е н а порано не го положил 
стручниот испит, во решението за наз!начупа<ње ќе 
му се определи срокот во кој е должен да го по-
ложи стручниот испит предвиден за приправник со 
соодветна спрема, односно одделниот стручен испит 
од чл. 29 на оваа уредба. 

Ако таков службеник порано положил стручен 
испит, ќе ја полага разликата помеѓу порано по-
ложениот испит и испитот предвиден за приправ-
ниците на звањето во кое е назначен. 

Срокот за полагање на испитот од ст. 2 и 3 на 
стој член не може да биде подолг од една година, 

На службеникот што во определениот Срок не 
ќе го положи стручниот испит односно разликата 
на испитот му се откажува службата. 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, по 
предлог од надлежниот старешина, а по п р и б а в и о 
мислење од одделната стручна комисија може да 
го ослободи службеникот од полагање на испитот 
еко има тој на јмалку 10 години стручна пракса 

На лицата што учествувале активно во органи-
зирана работа во Народноослободителната борба од 
1941, 1942 и 1943 година, а имаат потребна пракса 
за службата во која стапуваат, звањето им се 
определува според должностите на кои биле и ра-
ботите што ќе ги вршат, независно од школе годоа 
спрема 

Член 17 
•На лицата што се примаат во служба по прет-

ходниот член им се определува платниот ^разред 
според годините на службата што се признава за 
унапредување. 

. Ако се оцени дека службеникот располага со 
нарочна стручна способност, тој може во согла-
сност со сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет да се распореди во по-
висок платен разред од оној во ко ј би можел да 
бидо распореден по ст. 1 од ОБОЈ член. 

Член 18 
Па службениците што од службата на Народ-

ната банка на Ф Н Р Ј се преземени во служба на 
државните органи. стопанските и општественото 
организации, а повторно ќе се вратат во служба на 
Народната банка на ФНРЈ , им се признава за на-
редните платна разреди и времето проведено по 
државна служба, односно во службата на стопан-
ските и општествените организации. 

Службеникот кому што службата во Народна-
та банка па Ф Н Р Ј му престанала по отказ што го 

поднесел самиот,, не може при враќањето во слу-
жба да биде назначен во повисоко звање ниту ра -
спореден во повисок платен разред од оној што 
го имал, ако прекинот во службата во Народната 
банка на Ф Н Р Ј бил покус ед три години. 

Член 19 
Службеникот што п р е п н у в а непосредно од 

службата на државните органи во Народната бавна 
на ФНРЈ , се назначува во истиот платен разред 
што го имал дотогаш. 

По исклучок, Гу в з р е л о г на Наре« дната бачка 
на ФНРЈ, во согласност со комисијата за службе-
нички прашања при Главната централа, може па 
службеникот од претходниот став да му го опре-
дели звањето и платниот разред по одредбите од 
чл. 16 и 17 од оваа уредба. 

IV. НАПРЕДУВАЊЕ 
1. Начин на напредувањето 

Член 20 
Службениците навредуваат со добивање пови-

соко звање, повисок г л ат гп разред и со добивање 
период ек и ношптштти 

2. Напредување во повисоко звање 
Член 21 

Унапредувањето во повисоко звање се врши 
според стручната спрема, способноста и покажа-
ниот успех во работата, во границите предвидени со 
распоредот на звањата според стручната спрема во 
е ж е л а на чл. 13 од оваа уредба. 

Член 22 
Помошниот банкарски службеник што во »екот 

на с л у ж б у в а њ е ^ ќе се здобие со школската спрема 
за звањето банкарски службеник се назначува за 
приправник на тоа звање во XVI платен разред. 
Ако веќе се наоѓа во XVI или повисок платен ра-
зред, се унапредува во звањето банкарски службе-
ник и во непосредно повисокиот платен разред, от-
кога ќе то положи стручниот испит за звањето бан-
карски службеник, односно разликата помеѓу овој 
и веќе положениот стручен испит за звањето помо-
шен банкарски службеник. 

Службеникот во звањето банкарски службе-
ник што во текот на с л у ж б у в а њ е ^ ќе се здобие со 
факултетска спрема, се назначува за приправник 
во XIV платен разред. Ако веќе се наоѓа во XIV 
ил,и повисок платен разред, се унапредува во не-
посредно повисокиот платен разред, откога ќе то 
положи стручниот испит односно разликата на 
испитот. 

Времето проведено во платниот разред пред 
унапредувањето по одредбите од ст. 1 и 2 на ово ј 
член се смета за напредување во наредниот пла-
тен разред, 

На службеникот во звањето банкарског службе-
ник што во текот ма с л у ж б у в а њ е ^ ќе се здобие со 
факултетска или ној зи рамна школска спрема, а 
ко ј се наоѓа во X платен разред, нема Да се при-
мени одредбата на ст 2 од овој член. 

Член 23 
Службеникот во звањето банкаре кц служен пик 

што има виша стручна спрема и трод години е ф е к -
тивна служба во X платен разред може да биде 
унапреден во звањето виши банкарски службеник 
во IX платен разред ако е стручно способен за ври 
шење работите од повисокото звање. 

Член 24 
Службеникот во звањето виши банкарски слу-

жбени!?: што има три години ефективна служба во 
VI платен разред може да биде унапреден во зва-
њето советник во V платен разред, ако е способен 
за вршење банкарски работи од поголемо значе-
ње, или ако работите од висок стручен квалитет т 
врши самостојно. 
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Член 25 
Во звањето виши саветник може да биде уна-

преден службеникот што покажува народни ква-
литети за високи раководни работи или што има 
нау чни односно стручни работни од висок квалитет. 

Член 26 
По исклучок, банкарскиот службеник со виша 

стручна спрема што се истакнува со нарочии струч-
ни квалитети може да биде унапреден во звањето 
виши банкарски службеник, ако има најмалку 10 
години служба. 

Исто така, и службеникот во звањето виши 
банкарски службеник може да биде унапреден во 
звањето советник, ако има најмалку 15 години 
служба. 

Член 27 
Унапредувањето по чл. 23 до 26 се врши врз 

основа на податоците и мислењето од одделните 
стручни комисии што за таа цел ги формира Гу-
вернерот на Народната банка на ФНРЈ при цеи-
тралите за народните републики и при Главната 
централа. 

3. Напредување во повисок платен разред 
Член 23 

Во едно звање службеникот редовно напредува 
во повисоки платни разреди по секои три години 
Служба. 

Ако старешината наоѓа дека службеникот имал 
слаб успех во работата и дека затоа не заслужува 
да биде унапреден во повисок платен разред, ќе 
побара да поведе постапка комисијата за службе-
нички прашања од чл. 33 од ова а уредба заради 
давање оценка за работата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оценка, слу-
жбеникот останува во истиот платен разред уште 
една година. По истекот на овој срок може повтор-
но да се започне постапка заради давање оценка 
за работата на службеникот. 

Против решението донесено по претходниот 
став службеникот има право на жалба. 

Член 29 
Банкарскиот службеник со средна стручна 

спрема може да биде унапреден од XII во XI пла-
тен разред само ата претходно го положи одделниот 
стручен испит. Прописи еа овој испит донесува 
Управниот одбор на Народната банка на ФНРЈ. 

Службеникот што го положил одделниот стру-
чен испит од претходниот став може и порано да 
биде унапреден во XI платен разред, ако се истак-
нува со нарочен квалитети и ако има најмалку 
десет години служба. 

4. Перкодски повиши ци 
Член 30 

Службеникот што ќе проведе три години во 
завршниот платен разред на своето звање, освен 
звањето советник и виши советник, а не ќе биде 
унапреден во повисоко звање, добива периодека 
повишица. Периодски ПОВОШЈИЦИ добива и банкар-
скиот службеник со средна стручна спрема кој по 
истекот на три години во XII платен разред не ќе 
биде унапреден во XI платен разред. 

Периодскигве политици се даваат по секои три 
години служба и изнесуваат месечно, и тоа: во 
XIV и во ХП платен разред по 400 динари, во X 
и УШ платен разред по 500 динари, а во VI пла-
тен разред по 700 динари месечно. 

Периодските повиши ци се даваат по службена 
должност. 

Ако со унапредувањето во повисоко звање слу-
жбеникот би добил помала плата од платата што 
За имал со добивените периодеки повишици, ја за-
држува и натаму дотогашната плата. 

5. Времето што се признава за напредување 
Член 31 

Во годините на службата за напредување се 
признава сето време што го правел фактично слу-

жбеникот во државна служба, во стопански орта^ 
низации, во служба на државни и општествени ор« 
ганизации или како ваЈместенмк КАЈ], приватни РА-
ботодавци, на работите за кои се бара стручна 
одрема сд ист ранг како и за звањето во.кое се 
наоѓа службеникот. 

Надлежниот старешина во согласност со коми-
сијата за службенички прашања може делум или 
во целост во годините на службата за напредување 
да го признае и времето што го провел службе-
никот на работите за кои е потребна пониска 
стручна спрема од оваа што се бара за неговото 
звање, ако се тие работа од иста или слична при* 
рода со работите што ги врши. 

Ако службеникот имал опрема на непосредно 
понизок ранг му се признава најмалку една тре-
тина од тоа време. 

Надлежниот сојузен државен секретар може 
да донесува поблиски прописи за признавање на 
времето во годините на служба за напредување по 
претходниот став. 

Во годините на служба за напредување се сме-
та и времето што го провел службеникот: 

1) на постојани должности и со постојана плата 
во претставничките тела и во нивните органи, како 
и во определените општествени организации во 
Југославија; 

2) во состав на 'Народноослободителната војска 
или сојузничките војски во организирана работа во 
Народноослободителната борба, како и времето 
што по 6 април 1941 го провел како жртва на ф а -
шизмот во затвори, интернација, конфискација, де-
портација, на присилно иселување, присилни Ра-
боти, односно во заробеништво; 

3) на професионална револуционерно-политич-
ка работа, во револуционерното движење или на 
други должности во интерес на револуционерното 
движење, во затвори и логори пораде револуцио-
нерна работа, пред 6 април 1941; 

4) на воена должност, во заробеништво или ин-
тернација во војните ед 1912—1920 година, ако пред 
тоа непосредно бил во работен однос; 

5) вон службата, ако од страна на окуцацио-
ните органи е отпуштен од службата поради своето 
антифашистичко или патриотско држање, или по-
ради својата национална, расна или верска при-
падност, или слични разлози (затоа што имал не-
кого од членовите на фамилијата во Народноосло-
бодителната војска, жена што е отпуштена од 
служба за тоа што и* бил мажот запослен)., или 
еко сам ја напуштил службата или е пензионисан 
поради овие разлози, под услов повторно да влегол 
во служба ДО крајот на 1945 година. 

На службениците што стапиле 1941 година во 
Народноослободителната в о т к а и се носители на 
„Партизанска споменица 19411*', или се одведени 
во заробеништво, времето од точ. 2 им се смета од 
в април 1941 година. 

На службениците што по демови л(изаци јата од 
ЈНА, односно по враќањето од заробеништво или 
интернација по завршетокот на војната стапиле во 
служба им се признава времето од деж^билизациј&та 
односно од враќањето во земјата до стапувањето во 
служба, ако во служба стапиле до крајот на 1945 
годишта. 

Времето проведено во Народноослободителната 
војска или на активна и организирана работа во 
Народноослободителната борба до завршетокот на 
војната се смета двојно. Времето проведено во 
активна соработка со Н ароднсос л обод ит е дното дви-
жење се смета едиоструко. Поблиски прописи за 
ова ќе донесе сојузниот Државен секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет. 

Како завршеток на војната во смисла »а оваа 
уредба се смета 15 ма ј 1945 година. 
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За напредување може да се признае и времето 
што го провел службеникот во вршењето приватна 
професија, ако фактично работел на работите од 
својата струка. Поблиски прописи за ова ќе донесе 
Сојузниот Државен секретар за работу ва општата 
управа и за буџет. 

Не се признава во годините е а службата за 
«а<црздувакхе времето што го провеле поодделни 
службеници во служба на непријателските воени 
шеи цивилни установи, ако со својата работа во 
•рие установи и5 сториле штета на борбата за осло-
бодување, 

Член 32 
Службеникот што е дисциплински казнет со 

запирање во напредувањето, губи за напредување 
во шхвиооко звање или во повисок платен разред, 
како и за добивање периодска повишица, ОНОЛКУ 
време колку што е определено во дисциплинската 
111.месуда. 

Службеникот против кого со одлука ОД Дис~ 
цштлмнскот суд е започната диецишишска постапка 
или кој е отстранет ед должноста, се запира во 
вашрбдуш/њето односно во добивањето на период-

повишица. 
Ако службеникот против кого е водела дисци-

плинежа постапка баде ослободен, му се враќа пра-
вото на засметување на времето што било времено 
запретао во смисла на ст. 2 од овој член. 

V. НАДЛЕЖНОСТ 
Член 33 

При Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ, при централите за народните републики и 
при филијалите се формираат комисии за службе-
нички прашања, кои даваат согласност односно 
предлози и мислења во случаите предвидени со 
оваа уредба. 

Комисијата при Главната централа на Народ-
ната банка на ФНРЈ ја именува и разрешува Гу-
вернерот на Народната банка на ФНРЈ во согла-
сност со сојузниот Државен секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 

Комисијата при централата за народната ре-
публика ја именува и разрешува генералниот ди-
ректор иа централата во согласност со Гувернерот 
« а Наредената банка на ФНРЈ. 

Комисијата при филијалата ја именува и раз-
решува директорот на филијалата во согласност 
00 генералниот директор на централата за народна-
та република. 

Комисиите за службенички прашања задолжи-
телно то повикуваат на своите садници претставни-
кот на синдикатот. 

По барање од претставникот на синдикатот, 
неговата изјава по определените предлози се вне-
сува во записник. 

Член 34 
Решенијата за назначување службеници на-

филијалата во звањето помошен банкарски службе-
ник, за назначување канцелариски службеници и 
за унапредување во повисок платен разред во пето 
Звања на сите службеници на филијалата — ги 
донесува директорат на филијалата. 

Решенијата за назначување- службе лиди на 
централата' за народна република во звањето по-
матен банкарски службеник, банкарски службе-
ник и витни банкар саси службени!:, за на^ча^ува-
ње службеник на филијалата во звањето бс*икавски 
Службеник а вл'им банкарски службеник" п за /на-
предување во повисок платен разред на сите слу-
жбеници на центра пата за народната република 
— ги донесува генева аниот директор на централата 

»а народната република. 
Сите решени'а за службениците во Главната 

централа х;а Народната банка на ФНРЈ ги доне-
сува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, 

Решенијата од претходните ставови се доне-
суваат во согласност со комисијата за службени-
чки прашења од чл. 33 ед оваа уредба. 

Член 35 
Решенијата за унапредување на службениците 

на филијалите и централ ите за народната репу-
блика по чл. 26 от. 1 од оваа уредба, ги донесува 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согла^ 
оност со комисијата за службенички прашања при: 
Главната централа. 

Решенијата за унапредување на службениците 
на Главната централа по ст. 1. чл. 26 од оваа уредба 
и решенијата за унапредување на службениците 
во звањето созетник и виши советник ги донесува 
Гувернерот на Народната банка на Ф Н Р Ј во согла-
мисијата за службенички прашања при централата 
за народна република односно при Главната цен-
трала. 

Член 36 
Ако не се постигне согласност помеѓу директор 

рот на филијалата и комисијата при филијалата* 
решението го донесува генева л к ш т директор на 
централата за народната република. 

Ако не се постигне согласност помеѓу генерал-: 
илот директор на централата за народната репу-
блика и комисијата при централата решението го 
донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ . 

Ако не се постигне согласност помеѓу Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ и комисијата 
при Главната централа, решението то донесува со-
јузниот Државен секретар за работи на опшгата 
управа и за буџет. 

Решенијата по ст. 1 и 2 од овој член генерал-
ниот директор на централата за народна република 
и Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ ги до-
несуваа! по претходно прибавено мислење од кен 
мисијата за службенички прашања при централата 
за народна република односно при Главната цен-
трала. 

Член 37 
Решенијата за давање периодон^ повишица гл 

донесуваат директорот на филијалата, генералниот 
дггрегор на централата за народната република н 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 38 
Правото за донесување решенија за назначу-

вање, унапредување и определување периодек« 
повишици генералниот директор на централата за 
народна република и Гувернерот па Народната 
банка на ФНРЈ можат да го пронесат на заменикот 
ва генералниот д и р е к о р односно на вице-гув-зр-
пер от на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 39 
Против решението што ќе го донесе директорот 

на фили-'(алата службеникот има право на жалба 
до гену ра лимот директор на централата за народ-, 
ната република. Против решението што ќе то до-
несе генералниот директор на централата за на-
родната република службеникот има право на 
жалба до Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, 
а против решението што ќе то донесе Гувернерот на-
Народната ба*жа на ФНРЈ службеникот има право 
на жалба до сојузниот Државен секретар За рабош 
на о питата управа и за буџет. 

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од 
декѓ-г на приемот на решението. 
VI ОЦЕНКА НА ЗАКОНИТОСТА НА РЕШЕНИ-

ЈАТА ЗА ПЛАТИТЕ 
Член 

Сите решенија за определување зѕ<;н,ат-< и 
платните разреди односно унапредувањето во по-
високи звања или повисоки платни разреди, за 
дазањото периоде ки повиши ци, како и решени-
јата за хонорариата служба кога му е таа главно 
занимање на службеникот, подложуваат на прет-
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ходна оценка на законитоста од страна на инспек-
цијата за плати при сојузниот Државен секретари-
јат за работи (ка општата управа и за буџет. 

На оценката за законитоста не подложуваат 
решенијата што се донесуваат во согласност соју-
зниот Државе« секретар за работи на општата 
управа и за буџет. 

Старешината надлежен за донесување на ре-
шенијата е д а т а ен во срок од десет дена од До-
несувањето на решението да го испрати решението 
со потребни податоци до државниот секретаријат 
за работи на општата управа и за буџет. 

Член 41 
Инспекцијата за плати е должеа во срок од 

еден месец да ја оцени законитоста на решението 
што ггу е тестира тоно. 

Ако инспекцијата за плати најде дека реше-
нието е согласно со законот, ќе то извести старе-
шината што го донесел решението дека нема за-
белешки. 

А по инспекцијата за плати најде дека реше-
нието не е засновано врз закон, ќе му ги соопшти 
своите забелешки на старешината што го донесел 
решението. Старешината е должен во срок од 15 

• дена да донесе ново решение според ставените за-
белешки. Ова решение му се испраќа на службе-
никот до кого се однесува и веднаш се извршува. 

Ако старешината што го донесел решението по 
забелешките наоѓа дека забелешките не се оправ-
дани, може во срок од 15 дена да старци приговор 
до сојузниот Државен секретар за работи на општа« 
т-а управа и за буџет на забелешките што ти ста-
вила инспекцијата за плати. 

Член 42 
Ако и н с п е к ц и ј а за плати во срок од еден 

месец не го извести старешината што го донесел 
решението дека решението е согласно со законот, 
односно ке ни соопшти своите забелешки, реше-
нието може да се изврши. 

Ако се стават забелешки по истекот на срокот 
од претходниот став, од службеникот нема да се 
бара да го врати повеќе примениот износ. 

Член 43 
Ако се утврди дека не е постапено по забеле-

шките или дека решението не било испратено ма 
забелешки, и дека затоа дошло до незаконита испла-
та, одговорен е и сметководителот што ја извршил 
исплатата. 

VII. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
1. Определување хонорари 

Член 44 
За вршење поодделни работи во Народната 

банка на ФНРЈ можат по потреба да се земаат хо-
норарни службеници. 

На хонорарнмот службеник му се определува 
висината на хонорарот по прописите што важат за 
хонорарите службеници на државните органи. 

2. Плати иа службениците времено отстранети 
од должноста 

Член 45 
Ако службеникот е отстранет од должноста ќе 

му се исплатува почнувајќи од првиот нареден ме-
сец по донесувањето на решението са отстранувале 
една третина од платата. 

Член 46 
На службеникот ќе му се врати запрениот дел 

од платата по укинувањето на суспензијата: 
1) ако со правосилно решение е запрена кри-

вичната или дисциплинската постапка; 
2) ако со правосилна пресуда во кривичната 

или дисциплинската постапка е ослободен од обви-
нението или обвинението « отфрлено, но не поради 
нешдлевдост ва судот. 

Нема да му се верата з а и р е ц о т дел од платата 
на оној службеник против кого кривичната до-
станка била запрена, но за истото дејствие што 
било повод да се започиње кривичната постапка и 
отстранување од должноста му е изречена за -
штитна мерка упатување на престој во опреде-
лено место. 

Член 47 
За време на издржувањето на казната затвор 

на службеникот в е му припаѓа платата. 
Член 48 

Аасо на службеникот му е откажана службата, 
то туби правото на огпратшша ако сторил кри-
вично дело за кое е правосилно осуден на казната 
затвор во траење подолго ед три месеци, или н а 
некоје потешка казна, или ако во адммнистративко-
казнената поставка му е изречена заштити^ мерка 
упатување на престој во определено место. 

Член 49 
Одредбите на чл. 6, 7 и 45—48 ќе се примену-

ваат и еа работнсиците запослени во Народната 
банка »а ФНРЈ. 

8. Откази 
Член 50 

На службениците на Народната банка на ФНРЈ, 
во поглед на надлежноста и постапката ка отка-
жувањето службата аналогно ќе се применуваат 
одредбите што важат за службениците ва држав-
ните органи. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 5Ј 

Службениците то задржуваат звањето, основ-
ните плати и функционалните додатоци определени 
по досегашните прооден. 

Времето што е признаено при преводењето за 
напредување не се смета за периодна повишица. 

Член 52 
Службениците што се затечени во служба 

1 април 1952 година а досега не се преведени од 
кој и да е разлог, ќе се преведат по досег ашк иге 
прописи. 

Член 53 
Службениците во звањето помошен банкарски 

службеник, вклучувајќи ти и приправниците за 
тоа звање, се распоредуваат во еден платен разред 
погоре од платниот разред во кој се наоѓаат сега, 
но не во повисок од XIV платен разред, 

Одредбите од претходниот став ќе се приаље-
нуват само на оние службеници на кои прм пре-
водењето на 1 април 1952 година односно при наз-
начувањето но 1 април 1952 им е земен, како по-
четен XX платен разред. 

Член 54 
Службениците во звањето банкарски службе-

ник со средна стру чна спрема што се затечени на* 
1 април 1952 во звањето виши кнмшводител, виши 
кредитен комерцијалниот или во други соодветни 
звања, како и службениците што се затечени на 1 
април 1952 во звањето ревизор а се преведени во 
X платен разред, ќе се унапредат во истото звање 
БО IX платен разред ако имаат преку 15 години 
служба односно во У Ш п т . т --н разред ако имаат 
преку 18 години служба. 

Службениците од претходниот став што немаат 
средна стручна спрема ќе се унапредат во IX пла-
тен разред ако имаат преку 18 годити служба, од-
носно во VIII платен разред ако имаат преку 21 го-
дина служба. 

Одредбите од ст. 1 и 2 на опој член ќе се при-
менуваат и на службениците што се унапредена по > 
1 април 1952 во звањето виши банкарска службе-
ник во IX платен разред. 
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Одредбите од претходните ставови на овој член 
ќе со применат и на службениците и т о се презе-
мани од служба на државните органи односно ед 
<т>ш*ѕството по 1 април 1952, 

Член 55 
Службениците со средна стручна школа што по 

на. 37 стр. 3. односно чл. 41 ст, 5 и члч 42 од Уредбата 
за звањата и платите на службениците на Народ-
ната банка ка ФНРЈ се преведени во звањето ви-
ши банкарски службеник во IX односно VIII пла-
мен разред, не можат да бидат унапредени во УД 
платен разред додека ке ќе го положат одделниот 
стручен испит цд ст. 3 чл. 12 на оваа уредба. 

Одредбата од претходниот ста® ќе се примени 
јк г*а службениците од чл. 54 ст. 3 од оваа уредба. 

Член 56 
Службениците што на 1 ацрил 1952 се затечени 

»о звањето вшил финансиски референт или виши 
ревизор, а се преведени во звањето виши банкарски 
Службеник во УШ односно IX платен разред ПР 
по ст. 2 и 4 на чл. 51 од Уредбата за звањата и 
плател^ на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ се унапредени во VII платен разред во зва-
Јвего в ш и банкарски службеник, се ослободуваат 
од полагањето на одделениот стручен испит од ст. 3 
нп. 13 од оваа уредба. 

Член 57 
Службениците со средна стручна спрема што 

се затечени на 1 април 1952 во звањето книговсда-
тел, а се преведени по чл. 37 од Уредбата за зва-
њата и платите на службениците на Народната 
банка иа ФНРЈ во ХИ платен разред, па врз осно-
ва иа ст. 2 и 3 на чл. 51 од истата уредба Се уна-
вредени во X платен разред, ќе се унапредат во IX 
плател разред ако имаат најмалку 21 година слу-
жба, за напредување. 

Член 58 
Досегашниве прописи ед прип равничката слу-

жба и за стручните испити, како и одредбите од 
Уредбата за задолжително полагање стручни испи-
ел на државните службеници („Службен лист 
вл ФНРЈ", бр. 58;50), остануваат во важност и по 
влегување?!*) во сила на оваа уредба, а најдоцна до 
30 април 1954 година, до кој срок треба да се до-
несат прописите од ст. 5 чл. 15 од оваа уредба. 

\ Член 59 
На гджправнуците што во текот на 1954 година 

ќе наполнат 4 годиг-л приправнички стаж одред-
бата на ст. 4 чл. 15 од оваа уредба ќе се примени 
ако до 31 декември 1954 година не ќе го положат 
стручниот испит. 

Член в о 
Одредбата од оваа уредба согласно ќе се при-

мени* и ЕШ службениците на Државниот осигурите-
лот! завод. Правилник за тоа донесува сојузниот 
Државен секретар за работи на општата управа и 
за буџет. 

Исто така сојузниот Државен секретар за ра* 
боти на општата управа и за буџет може да про-
пише одредбите од сзаа уредба да се применат и 
на службениците во другите организации што имаат 
послушање слично со иселувањето на Народната 
%шса на ФИ РЈ. 

Члан 61 
Сојузниот Државен секретар за работи на оп-

штата управа и за буџет ќе се грижи за спрове-
дување^ на оваа уредба. 

Член 62 
0а1олеменитл основни плати по чл. 4 и платите 

ло чл. 53—57, како и дополнителните плати ќе се 
исплатуваат од 1 март 1954 година. 

Член 63 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об ј а* 

ву ва њего во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 38 
26 јануари 1954 година 

Белпрад 
Претседател на Републиката^ 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

бб. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ПЕРСОНАЛОТ ВО 

ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 
Основни одредби 

Член 1 
По одредбите од оваа уредба се определуваат 

звањата и платите на здравствениот персонал за-
послен во здравствените установи. 

-Платата на административниот и техничкиот 
персонал во здравствените установи се определува 
по прописите за платите ш службениците и ра-
ботниците запослени ка ј државните органи и 
установи. 

Член 2 
Платата на здравствениот персонал запослен во 

здравствените установи се состои од основна и до-
полнителна плата. 

Основната плата се утврдува во месечен из-
нос според стручната спрема, што з потребна за 
успешно вршење на работите на звањето и спрема 
годините на службата а по определената скала на 
платните разреди. 

Дополнителната плата се определува спрема 
пропишаните услови за работата на поодделно ра-
ботно ме ст о. 

Член 3 
На здравствениот персонал запослен во здрав-

ствените установи можат да му се доделуваат на-
гради за вонредни успеси во работата. 

Член 4 
Секоја здравствена установа со самостојна упра-

ва донесува правилник за платите. 
Член 5 

Платите на персоналот запослен во здравстве-
на установа не можат во својот вкупен износ да 
ги надминат вкупните средства предвидени за таа 
цел со претсметката на здравствената установа. 

При определувањето на средствата што со прет-
сметката на здравствената установа се обезбедуваат 
за плати и награди на здравствениот персонал се 
зема во обзир и успехот на иселувањето на здрав-
ствената установа во минатата година. 

Со претсметката на здравствената установа се 
определува делот на вкупните средства од прет-« 
ход ни от став наменети за награди на заложениот 
персонал 

Члег 6 
Здравствениот персонал запослен во здравстве-

ните установи се распоредува во звањето според 
школската и стручната спрема, што е предвидена 
со оваа уредба како услов за здобива!' е со поод-
делни звања. 

За поодделни работни места на здравствениот 
персонал може народниот одбор на сколијат» (гра-
дот) да пропише опили и одделни услови,, во со-
гласност со условите пропишани од сојузните и ре-
публичките органи. 

Правилник за платите 
Член ? 

Правилникот за платите го донесува управниот 
одбор на здравствената установа по предлог од 
управникот на установата. Предлогот на правилни-
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лоу за платите задолжително му се става на увид 
да персоналот на здравствената установа најмалку 
14 дена пред да му се испрати на управниот одбор. 

Забелешките од персоналот на здравствената 
установа на предлогот на правилникот што не ќе 
вида« усвоени се испраќаат до управниот одбор со 
предлогот на правилникот, 

Правилникот за платите добива задолжителна 
дола кота ќе даде на н е т своја согласност народ-
ниот одбор на ок алиј ата (градот) односно советот 
за народно здравје и социјална политика на народ-
ната република, ако неговите органи вршат надзор 
над здравствената установа. 

Правилникот за платите на здравствената уста-
штва и т ја финансира некој од ресорот добива 
задолжителна сила кога ќе даде на него своја со-
гласност надлежниот орган на ресорот што ја фи-
нансира установата и надлежниот народен одбор 
т (шмшјата (градот). 

Член 8 
Во -случај на спор помеѓу управниот одбор на 

здравствената установа и народниот одбор на око-
лината (градот) односно советот за народно здравје 
и оаор*јална политика на наредната република над-
лежен за давање согласност на правилникот, ко« 
ножното решение го донесува републичкиот извр-
с н у сласт 

Член 9 
Правилникот за платите содржи особено: 
1) одредби за работните места, работите и усло-

в и л потребни за работа на поодделни работни 
места; 

2) одредби за д оно л школките плати за пооддел-
ни рабстш места и работи; 

3) одредби за начинот на прекувремената рабо-
та и за наградувањето за работата на вонредни 
работи; 

4̂  одредби за начинот на доделување, за пре-
слатка^ и исплатата на наградите за вонредни 
успеси во работата. 

Правилникот за платите содржи и одредби за 
тоа кој персонал може да се храни во здравстве-
ната установа, како и одредби за тоа кога е за-
брането персоналот да се краш! во здравствената 
установа. 

Член 10 
Кога персоналот на здравствената установа се 

храни во здравствената установа, храната ја плаќа 
ио полната цена утврдена во ценовникот на уста-
новата« што е одобрен од народниот одбор на око-
лината (градот). 

Лекарите и другиот здравствен персонал имаат 
за време на дежурството во здравствената уста-
нова право на храна на товар на здравствената 
установа. 

Звања иа здравствениот персонал 
Член И 

Звањето и условите за здобивање со звањата 
на здравствениот персонал запослен во здравстве-
«*№в Јнетановм се: 

З в а њ а У с л о в и з а з д о б и в а -
њ е с о з в а њ а т а 

помошен медицински 
лаборант 
зпотехарсжи лаборант 
забарски асистент 
масаже^ 
болничар 
детска гл единка 
хигиеничар 

бабица 

ф*ф*о*ерааеут 

Завршена основна школа 
и пропишана стручна 
сп]>ема 

Завршена школа за баби-
ни и положен стручен 
испит 

Завршена средна меди-
цинска или со неа рамна 
школа, — курс од физи-
отерапија односно ре-
хабшвитација и положен 
стручен испит 

З в а њ а 

трудов терапеут 

инструмента^ 

медицински лаборант 
медицински техничар 
санитарен тех ничар 
лекарски помошни« 
заботехничар 
забар 
фармацеуте^ по-, 
мошних 
фармацеут 
санитарен хемичар 
санитарен инженер 
заболекар 
лекар 

фармацеут — специја-
лист 
санитарен хемичар — 
специјалист 
сани', арен инженер — 
специјалист 
лекар — специјалист 

У с л о в и з а з д о б и в а * 
њ е с о з в а њ а т а 

Завршена средна меди-
цинска или со неа рамна 
школа,, курс од трудов«' 
терапија и положен 
стручен испит 

Завршена бабичка или 
средна медицинска или; 
со нив рамка школа 

Завршена средна меда-« 
цинЈСка школа и поло-
жен стручен испит 

Завршен соодветен фач 
култот и положен етру-: 
чеп испит 

Завршен соодветен фа-ѕ 
култот, положен стручен 
исцит и испит за специ-
јалноста 

примариус 

Звањето лекар — специ:-, 
јал ист со подолга пракса 
и покажана стручна 
схгоема од највисок ква-
литет; научни работи од 
областа на соодветната 
специјалност 

За кои зван»а постои приправнички стаж и т р ^ 
ењ<- ?о на истиот, кг ко и услови за полагање на 
стручните испити пропишува Сојузниот извршен 
<&вет. 

Плати 

Член 12 
Селаните месечни плати се: 

Платен разред Износ 
I 22.500 дин. 

II 21.000 
III 19.500 
IV 18.0'0 
V 16.700 

VI 15.500 
VII 14.300 

УШ 13.200 
IX 12.3*0 
X 11.400 

XI 10.600 
ХИ 9.300 

Х Ш 9.0 ГЧ) 
XIV в.ЗОО 
XV 7.800 

XVI 7.3*4) 
XVII 6 

XVIII 6.34) 
XIX 5.9Г0 
XX 5.500 

Член 13 
Звањата на здравствениот персонал запееле:! 

во здравствените установи се распоредена? во 
платан разреди, и тоа: 

звањето помошен медицински лаборант, апоте-
кар ски лаборант, забарски асистент и масажер — 
од XX до XIV платен разред заклучно; 

звањето болничар, хигиевичар и детска гледач« 
ка — од XIX до XIII платен разред заклучно; 
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звањето бабица и инструментар со завршена ба-
бичка школа, вклучувајќи ги и приправниците за 
овие звања — од XVIII до XI платен разред за-
клучно; 

звањето физиотерапеут. трудов терапеут, ин-
етрумелтар со завршена средна медицинска школа, 
медицински лаборант, санитарен техничар, меди-
цински техничар, лекарски помошник, заботехни-
чар, забар и фармацевтски помошник, вклучувајќи 
ги и приправниците за овие звања — од XVI до 
VIII платен разред заклучно; 

звањето фармацеут, санитарен хемичар и са-
нитарен инженер вклучувајќи ги и приправниците 
за овие звања — од XIV до VI платен разред за-
клучно; 

звањето заболекар и лекар, вклучувајќи ги и 
приправниците за овие звања од XIV до V платен 
разред заклучно; 

звањето фармацеут —- специјалист, санитарен 
хемичар — специјалист и санитарен инженер — 
специјалист — до V платен разред заклучно; 

звањето лекар специјалист — до IV платен ра-
зред заклучно; 

звањето примариус — до П платен разред за-
клучно. 

Дополнителна плата 
Член 14 

Дополнителната плата за здравствениот персо-
нал се определува за секое работно место во рам-
ките на средствата предвидени за таа цел со прет-
сметката на здравствената установа. 

Здравствената установа може, во исклучителни 
случаи, во согласност со надлежниот народен од-
бор на околијата (градот), надлежниот орган што 
ја финансира установата, односно републичкиот из-
вршен совет ако неговите органи вшнат надзор над 
нејзината работа, со договор да определи дополни-
телна плата поголема од износот што за односното 
работно место или работа е предвиден со правил-
никот за платите. 

Дополнителната плата се исплатува заедно со 
основната плата. 

Член 15 
На наставниот персонал на вишите медицин-

ски школи што работи и во здравствени установи 
му припаѓа, покрај платата што ја прима по про-
писите што важат За лицата запослени во про-
светно- нау чната служба, дополнителна плата по од-
редбите од оваа уредба. 

Член 16 
Дополнителната плата на здравствениот персо-

нал со виша стручна спрема што во здравствените 
установи за хигиенска служба врши исклучиво ра-
боти на хигиенско-епидемиолошката служба изне-
сува најмалку 6.000 динари месечно. 

Член 17 
За помошниот персонал и за другите службе-

ници на здравствената установа можат да се пред-
видат дополнителни плати по одредбите на чл. 14 
од оваа уредба. 

Член 18 
Со правилникот за платите ќе се определи и 

кои функции повлекуваат функционален додаток 
и друго во врска со опремелу вањето на функцио-
налниот додаток согласно одредбите на чл. 12 и 13 
од Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците н а државните органи 

Прием во служба 
Член 19 

Здравствениот персонал се прима во служба, 
по правило врз основа на конкурс, освен оние 
лица што примале стипендија и со договор се об-
врзале дека ќе работат во здравствената установа 
што го распишала конкурсот. 

Член 20 
Лицата што се примаат првпат во служба, а 

имаат школски квалификации за звањето за кое 

не е предвиден приправнички стаж, се распореду-
ваат во почетниот платен разред на соодветното 
звање. 

Приправниците за звањата за кои во здравстве-
ната служба е предвиден приправнички стаж се 
распоредуваат во почетниот платен разред на од-
носното звање. 

Член 21 
ГГл- шраавиците се распоредуваат во непосјредао 

повисок платен разред ксхга ќе го положат струч-
ниот испит и ќе го завршат определениот приправ-
нички стаж. 

Член 22 
Здравствениот персонал запослен во здравстве-

ните установи напредува со добивана повисоко 
звање или повисок платен разред, според здсбиве-
ните школски и стручни квалификации за звањемо 
^ѕ кое се бара повисока школска односно стручна 
спрема, според покажаниот успех во работата и 
годините на службата. 

Член 23 
За унапредување во повисок платен разред, по-

требно е здравствениот персонал запослен вр. здрав-
ствените установи да проведе три години ефектив-
на служба во претходниот платен разред., 

Ако старешината наоѓа дека службеникот не 
се заложува во работата и дека затоа не заслужу-
ва да добие повисок платен разред, ќ е формира 
комисија која ќе започне постапка зарада давање 
оценка за работата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оценка, слу-
жбеникот останува во истиот платен разред уште 
една родина. По истекот на овој срок може одново 
да се започне постапка заради давање оценета за 
работата на службеникот. 

Против решението донесено по претходниот 
став службеникот има право на жалба. 

Член 24 
Здравствениот персонал запослен во здравстве-

ните установи во звањето фармацеут, са&мтаре« 
хемичар, санитарен инженер и лекар, што во текот 
на своето службување ќе го положи испитот на 
специјалност од определената стручна гранка го 
добива звањето фармацеут — специјалист сани-
тарен х еми чар- специј ал ист, санитарен ' инженер-
специјалист односно лекар специјалист и се уна-
предува во непосредно повисокиот платен разред. 

Здравствениот персонал запослен во здравстве-
ните установа во звањето лекар — специјалист што 
во текот на своето службување особено ќе се 
истакне со својата стручна спрема, а има научни 
работи од областа на својата специјалност може да 
се унапреди во звањето примариус. За унапреду-
вање во знаењето примариус потребна е согласност, 
од комисијата што ја формира советот за народно 
здравје и социјална политика на народната ре-
публика. 

За натамошното напредување во звањето фајр-
мацеут — специјалист, санитарен хемичар'— спе-
цијалист, санитарен инженер — специјалист, лекар 
специјалист и примариус потребно е службениѕ*<у* 
да проведе во секој платен разред по три годиш 
ефективна служба. 

Член 25 
Здравствениот персонал запослен во здравстве-

ните установи што во текот на службување^ ќе 
ое здобие со школска спрема за повисоко звање од 
она во кое се наоѓа се распоредува во соодветното 
звање, откога претходно ќе го положи стручниот 
испит по прописите што постојат и ако врши соод-
ветни работи. 

Ако во случајот од претходниот став службе 
шикот се наоѓа веќе во платниот разред што е гаон 
четен платен разред на повисокото звање, или во 
повисок платен разред од овој се унапредува во 
непосредно повисокиот платен разред. 
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Член 26 
Ца нерх-налот запослен во здравствените уста-

нови му припаѓаат периојдски познаници по секои 
'ЦРН ЈЕДИНИ ефективна служба проведени во на ј -
високиот* платен разред в а определените звања. 
По(р«адс1ш*те повишица се даваат по службена дол-
жиме*. 

Периоде™ површини има три и тие изнесу-
ваат: во XIV и Х Ш платен разред — ЗОО динари, 
ао XI клатен разред — 400 динари;, во VIII платен 
разред §00 динари, а во VI, V и IV платен разред 
— ТОб динари месечно, 

Член 27 
Снужбеивикст што е дисциплински казнет со за-

пирање во напредувањето, губи за напредувањето 
џо повжхжо зва^ње или во повисок платен разред, 
к&ко и за добивање п&риодска повишица, онолку 
вреде колку што е определено во дисциплинската 
пресуда. 

Службеникот против кого со одлука од дасци-
пттСКИЈО* суд е започната дисциплинска постанка 
Фа* кој е отстранет од должноста со запира во на-
гчрадувањато односно во добивањето на периодска-
та повишица. 

Ако службеникот против кого е »одена дисци-
плинска постапка беде ослободен, му се враќа 
ораното за сметање на времето што било времено 
запрало ек* смисла на одредбата на ст. 2 од овој 

Надлежност 
Член 28 

Решенијата за определување н а платниот раз -
ред и за периодските повишици ги донесува управ-
никот ка здравствената установа. 

Проти® решението службеникот може да пода-
де жалба до секретарот за работи на општата 
управа и аа буџет во срок од 15 дена. 

Хонорар за вонредна работа 
Член 29 

На здравствениот персонал што работи хоно-
рѕцргао вод своето работно време му припаѓа надо-
кнада утврдена по слободна погодба со здравстве-
на«* установа, 

Други одредби 

Член 30 
в о годините на служба за напредување се при-

знава сеп«) време согласно одредбите од чл. 38 на 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ншдагте да државните органи. 

Во случај на отстранување од должноста на 
<адгжбш#ацигге и работниците? запослени во здрав-
ствените установи ќе се применуваат одредбите од 
чл. 53 до 57 од Основната уредба за звањата и 
платите »а службенициве на државните органи 

Во поглед на оценката за законитоста на ре-
шенијата за платите, звањата и напредувањето ва -
жат одо^.дбите од нп. 47 до 50 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на држав-
ниве оргшж. 

Ир^одни И завршни одредби 
Член Зх 

Сиѓе здравствени установи должни се да доне-
с е глравшпвииѕи односно да склучат договери за 
алатите најдоцна во срок од т^и месеци по вле-
гувањето во сила на оваа уредба. 

Органите надлежни за давање согласност на 
праѕтмзиците и договорите должни се да го до-
несат своето решетке за то а најдоцна во срок од 

еден месец по приемот на односните правилници 
и договори. 

Член 32 
Дополнителна плата му припаѓа на здравстве-

ниот персонал запослен во здравствените установи 
од 1 март 1954 година. 

Член 33 
Персоналот запослен во здравствените устана* 

ви то задржува знаењето, основните плати и функ-
ционалните додатоци по досегашните прописи. 

Времето што при преводењето е признаено за 
напредува«*© не се смета за перковски повиши ци. 

Член 34 
Здравствениот персонал занос пен во здрав стве-

ните установа што е затечен во служба на 1 април 
1952 година а досега не е преведеш од к о ј и да е 
разлог, ќе се преведе по досегашните прописи. 

Член 35 
Здравствениот персонал запосле« во здравстве-

ните установи на работи за кои се бара средна 
стручна спрема, а ко ј има IX платен разред, а 
според признаените години служба ги исполнува 
условите за повисок платен разред, ќе се унаатреда 
во VIII платен разред, доколку не се примени Од-
редбата иа ст. 2 и 3 чл. 23 од оваа уредба. 

Член 36 
До донесувањето на правилниците з а платите 

односно склучувањето на договорите за платите, 
платите на здравствениот персонал ќе се определа-* 
ваат и исплатуваат по досегашните прописи. 

Додека не се донесат прописи за дополнител-
ните плати, остануваат и натаму во сила прописите 
за функционалните додатоци во здравствената слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 33/52). 

Член 37 
Службениците што по одредбите на чл. 15 од 

Уредбата за звањата и платите на службениците 
во здравствената служба („Службен лист на, 
ФНРЈ" , бр. 14/52) се задржани во XVI, XV, ХШ, ХП, 
и X платен разред, а според признаените години 
служба би можеле да бидат распоредени во пови-
соки платни разреди, ќе се распоредат во соодвет-
ните платни разреди според годините на служба 
со важност од 1 март 1954 година. 

За здобивање со наредниот платен разред и со 
периодска повишица на овие службеници ќе им се 
смета преостанатото време како да не биле запрени 
во напредувањето. 

Член 38 
Со влегувањето з о сила на оваа уредба пре-

станува да в а ж и Уредбата за з н а н ц а и платите 
на службениците во здравствената служба („Слу-
жбен лист ка Ф Н Р Ј " , б р 14/52). 

Член 39 
Прописите за приправничката служба и струч-

ните испити и за поблиските услови за здобивање 
со звањата како и одредбите од Уредбата за з а -

должително полагање на стручните испити на др-
жавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 58/52) остануваат во важност и по влегувањето 
во сила на оваа уредба. 

Член 40 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во ..Службениот лист на Ф Н Р Ј " . 

Сојузен извршен совет 

Р. п. б р 5 
26 ј а н у р а 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р 
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67. 
Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за се-

дај ал,ното осигурување на г*аботниците и службе-
ниците и нивните фамилии и чл. И и 20 тон. 1 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Во чл. 48 од Уредбата за финансира*:.е на со-

цијалното осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
б р 54/53) се додава нов став, кој гласи: 

„Времено, до донесувањето на прописите со 
кои ќе се установат изворите на средствата за ш> 
критие на расходите за материјално обезбедување 
на работниците и -службениците што се наоѓаат 
вре:,гено вон работен однос, намирувањето на овие 
рас ходл ќе се врши: 

а) половината на износот на материјалното 
обезбедување и патните трошоци — од средствата 
на фондот на заводот за социјално осигурување на 
околината (градот); 

б) половината на износот на материјалното 
обезбедување и патните, трошоци како и целиот 
износ на додатокот за деца — од средствата на 
фондот на заводот за социјално осигурување на 
народната република. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 30 

36 јануари 1954 година 
Белград 

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

68. 
Врз основа на чл. 20 тон. 1 од Законот за спро-

ведување зна Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ТРГОВ-
СКИ УСЛУГИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Трговска услужна дејност во областа на разме-
ната можат да вршат следните стопански орга-
низации: 

трговските агенции, 
по средни чките претпријатија и посред,ничките 

бирои, 
комисионите претпријатија и комисионите ду-

ќани, 
складишни те претпријатија (јавните с^лади пгта), 
шпедитерските (отпратничките) претпријатија, 
претпријатијата за контрола на квантитетот и 

квалитетот на стоките, 
претпријатијата за застапување странски 

фирми. 
Организацијата и поодувањето на претпријати-

јата за застапување странски фирми се регулираат 
со посебни прописи. 

Член 2 
Доколку со прописите од оваа уредба а е © 

определено поинаку, одредбите од Уредбата за тр^ 

тонската дејност, трговските претпријатие а и 
дуќани што се однесуваат до основањето, послува-
њето, мерките за регулирање на пазариште-!^ над -
зорот над вршењето на трговската дејност, управ-
ните мерки и казнените одредби, согласно в а ж а т 
и за стопанските о р г а н и с т « * за трговски услуги. 

Член 3 
Стопанските оргаЈшзации за трговски услуги 

вршат услуги врз основа на договор со налогодаве-
цот (комитентот). 

Договорниот едие е пс.меѓу стопанската органи-
зација и комитентот се засш-ша и со налогот од 
комитентот што ќе го пртгф-лтп о р; ап и за ци јели. 

Член 4 
За и з в р ш н и т е услуги стопанската ор<гш-шза-

цио а за тр! он ек и услуга право на надокнада. 
Висината на над ок нашата се утврдува со тари-

фата на стопанската организација и^п го договорот 
помеѓу стопанската организација и 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопе--петве може тг-л. пропише, во сстла-
еност со Сојузниот извр,1;чл-1 совет, тарифите на 
одделни степа неки организации да се поднесуваш'* 
на одобрување до државен орган. 

II. Трговски агенции 
Член 5 

Предмет на иселувањето н а трговската аген-
ција е склучување договори за работите на стоков-
ниот промет од името и за сметка на комитентот. 

Предмет на поодувањето на трговската аганци 
може да биде доведување во врска комитенти или 
комитент со трето лице зарада склучување дого-
вор за работи на стоковниот промет (мешетарење), 
како и давање обавести за состојбата иа паза ри-
штето. 

Член 6 
Трговската агенција може од името и за сметка 

на комитентот да склучува договори за работи на 
стоковниот промет само врз основа на изричен 
налог од комитентот 

Налогот од комитентот може да се однесува до 
склучување договор само за определена рабату на 
стоковниот промет (специјален налог), или до склу-
чување договор за сите или за поодделни видеви 
работа на стоковниот промет (генерален малог). 

Член 7 
При склучувањето на договорот трговскана 

агенција може да застапува само една д о т у р к а 
странка, 

Член 8 
За секоја работа што ќе ја склучи од името » а 

комитентот, трговската агенција е должна да со-
стави заклучница во три примерка и да ги истапите 
од името на комитентот. 

Потпишаните примерци од з а к л у л и ц а т а ќе ги 
испратат трговските агенции до другата договорија 
странка за да ги потпише и таа и, откога ќе гм 
потпише, да и' врати на агенцијата два примерка 
од заклучиш; ата, од кои агенцијата ќе задржи еден 
примерок за себе. а вториот ќе го испрати до коми-
тентот. 

Ако втората странка одбие да ја потпише зак-
лучницата, агенцијата е должна за тоа да го изве-
сти веднаш комитентот и да му ги соопшти разло-
зите поради кои другата странка не ја потпишала 
заклучницата, ако и' се разлозите познати. 

Член 9 
Трговската агенција е должна да води одделна 

книга на договорите во која се евидентираат сите 
договори што ги склучува цд името и за сметка на 
комитентот. 

Книгата на договорите ја заверува финанси-
скиот орган на народниот одбор на о к о л н а т а (гра-
дот) на чие подрачје трговската агенција има се-
диште. 
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Член 10 
Трговската агенција е Должна да води дневник 

за посредувањето (мвшетарски дневник), во кој се 
запишуваат сите договори до ние склучување до-
шло со нејзино посредување (мешетарење). 

Запишувањето мора да се изврши истиот ден 
кога е договорот склучен И по ред по КОЈ се до-
говорите склучени. 

Запишувањето мора да содржи имиња на до-
говорните странки, ден на склучувањето на дого-
ворот, предмет на договорот, цена и други битни 
состоиш! и поважни одредби од договорот, како и 
потпис на службеникот од трговската агенција што 
посредувала при склучувањето на договорот. 

Мешетарскист дневник го заверува финанси-
скиот орган на народниот одбор на околината (гра-
дот) на чие подрачје трговската агенција и ш се-
диште, 

Член 11 
Трговската агенција е должна веднаш по запи-

шувањето на договорот во мзешетарскиот дневник и 
врз основа на податоците од тој дневник да состави 
обавест за посредувањето (мешетароки лист) во 
три примерка и едан примерок да задржи за себе 
а по еден примерок да им даде на договорните 
странки. 

Во мешетарешизот лист се внесуваат сите пода-
тоци од мешетарскиот дневник. 

Член 12 
Трговската агенција е должна на секоја до-

говорна странка да и' издаде по нејзино барање из-
води од мешетарскиот дневник што се однесуваат 
до склучениот договор, 

Изводи од мешетарекиот дневник трговската 
агенција ќе игм издава на трети лица и ќе им дава 
податоци од тој дневник само ако се согласат за 
тоа странките што го склучиле де: озЈорог. 

Член 13 
Трговските агенции можат да имаат работни 

огранци само ако го одобри тоа сојузниот Државен 
секретар за работи на народното стопанство. 

Поморските агенции молчат да имаат огранци 
и без тоа одобрение. 

Член 14 
Ако стопанската организација основа трговска 

агенција, не е позволен договор со кој и' се обвр-
зува агенцијата на таа стопанска организација 
ка нема да врши услуги за други стопански орга-
низации. 

III. Посреднички претпријатија и посреднички 
бирои 

Член 15 
Предмет на школувањето на посреднине ото 

претпријатие и посреди ирското биро е: а) доведу-
вање во врска комитенти или комитет? со трето 
лице заради склучување договор за определена ра-
бота на стоковниот промет (мешетарење), и б) 
давање обавести за состојбата на пазариште^. 

Предмет на иселувањето на посредничкото 
претпријатие и посредничкото биро може да биде 
и склучување договор за определена работа на сто-
ковниот промет од името и за сметка на комитентот. 

Можат дт се оснива ат и посреднички претпри-
јатија и посреднички бирои чијшто предмет на 
иселување се однесува до неподвижност. 

Член 16 
Посродаичкого претпријатие и пссредничкото 

биро можат да склучат договор за работа на сто-
ковниот промет, од името и за сметка на коми-
тентот, само врз основа на негов одделен и изричен 
налог. 

Посродгшчкото претпријатие и пос редици кото 
бтт^о не можат да склучуваг договори врз основа 
на генералниот налог од комитентот што се одне-

сува до сите или до поодделгш водови работо аф 
стоковниот промет. 

Член 17 
Посредничкото биро има полоакба на преголем** 

ј<атие доколку ив е пропишано поинаку. 
Член 18 

Одредбите ед членовите 7, 8, 9, 10„ 11, 12, 13 Ц 
14 од оваа уредба важат и во поглед на посредник* 
кито претпријатија и посредничките бирои. 

IV. Комисиони претпријатија и комисиони дуќани 
Член 19 

Кктикхлоржге претпријатија и дуќЈашм вршат, 
како исклучев предмет ка иселувањето, продажба 
на подвижни предмети во свое име^а за сметка на 
лицето'што им ја доверило продажбата ва пред-
метите (комитент). 

Член 20 
Комисионите претпријатија и дуќани не мажаСР 

да продаваат стоки од стопанските организацији, 
можат да продаваат предмети од овие сртаетиза«цв% 
што не се давен производ. 

Комисионите претпријатија и дуќани не пожали 
да купуваат предмети со цел за продажба. 

Член 21 
Продажната цена на предметите што му се Дви 

дени иза комисионото претпријатие или дуќа^ зан 
р«ади продажба како и другите услови на прси 
дажбата се утврдуваат по договор помеѓу комин 
тентот и комисионот) претпријатие или дуќан. 

Комисиското претпријатие или дуќан може Ж 
1Ч> продаде предметот само по цената утврдена во 
договорот со комитентот. 

Комисионите претпријатија и дуќани должни 
се да му издадат на комитентот писмена потврда! 
за предметите што ги примиле заради продажба. 

Исто така, комисионите прегорив атија и дуќани 
должни се на купувачот да му издадат призна-
ница на износот на платената цена за продадениот?! 
предмет, а на комитентот препис од таа призна* 
ница. 

Член 22 
Комисионите претпријатија и дуќани должини 

се да водат одделна книга на предметите што им 
се доверени заради продажба, во која се внесува 
името на комитентот и податоците за предметите, 
за цената и за другите услови е а продажбата. 

Внесените податоци комитентот ги повредува со 
свој потпис во книгата. 

Книгата на предметите ја заверува финанси-
скиот орган на народниот одбор на околината (гра-
дот) на чие подрачје комитената претпријатие или 
дуќан има седиште. 

V. Складишни претпријатија (јавни складишта) 
Член 23 

Предмет на иселувањето на складишне прет-
пријатие е сместување и чување стоки (усклади-
штување) што ќе му ја довери комитентот (оставан). 

Јавното складиште може да има својство на 
јавно царинско складиште, ако го одобри тоа 
Управата за царини и ако се регистрира како такво. 

Член 24 
Во врска со ускладиштувањето па стоките 

Складишното претпријатие може, врз основа на до-
говор со оставано^ да врши и споредни дејности во 
врска со уокладиштувањето на стоките, што се 
пропишани или сбичаени. 

Член 25 
Складишног претпријатие не може да врши 

купување и продажба на стоки за сопствена сметка 
ни за сметка »а друг. 

Член 26 
Средишното претпријатие мора да има сништа 

услови на иселувањето. 
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Охштгто услови иа посл ување го мораат да 
содржат I роб ли ски одредби: 

за видот ка услугите ипо ги врши складишног 
дрм; агис; 

за в ажног и условите за вршење услуги; 
за склучувањето договори помеѓу оставана и 

Складираното претпријатие и за налозите на оста-
в а а т на складишното претпријатие; 

зе цената на услугите и за начинот на нејзи-
ното пресметување; 

зе меѓусеблите права и обврска па скдадиццго-
то претпријатие и оставачот; 

за скд а ди шиите услови. 
Општите услови на иселувањето можат да со-

држат и други одредби во врска со иселувањето на 
складираното претпријатие. 

Општите услови на иселувањето ги донесува 
1>аботи»гашот совет на складишног претпријатие, 
а ш одобрува народниот одбор на сколи јата (гра-
деа*) на чие подрачје се наоѓа седиштето на прет-
пријатието. 

Член 27 
Општите услови на побелувањето на склади-

ш н о г претпријатие се составен дел од договорот 
помеѓу остава чот и складишног претпријатие, ако 
пред склучувањето на договорот му биле предадени 
на остава чот или биле објавени на пропишан или 
обичаен начин. 

Член 28 
Складишног претпријатие е должно па оста-

в а а т да му издаде потврда за стоката примена на 
ускладиштување. 

Остава чот е должен да му ја врати потврдата 
На складишног© претпријатие кога ќе ја подигне 
стоката или, ако се издава с к л а д и ш н и х при печ-
атното издавање. 

Член 29 
Јавното складиште е должно да води одделна 

Складишна книга. 
Во складиштата книга се внесува името и се-

диштето иа оста зачет, податоци за стоката приме-
на на Јгскладиштување, условите за сместување, 
чувања на стоките и вршење споредни дејности, 
како и налози на остава чот во врска со усклади-
штешгге стоки. 

Складиштата книга ја заверува финансискиот 
орган на народниот одбор на ©копијата (градот) на 
чие подрачје јавното складиште има седиште. 

Член 30 
Ако пришило стоки на ускладиштување преку 

возар или шпедитер, складишног претпријатие е 
должно да ги преземе дејствијата што се потребни 
да се сочуваат правата на остава чот спрема паза-
рот или шпедитере^ и за тоа да го извести веднаш 
оставано*. 

Член 31 
Складишног претпријатие може ка ускл а дру-

штвните стоки да издава складнион лист (склади-
шни па). 

Складни тлото претпријатие е должно по бара-
ње од октава чот да му издаде складишни^. 

Член 32 
Складишног претпријатие може да отвара 

работни огранци на целата григорија на ФНРЈ. 

VI. Шледитерски (отпратнички) претпријатија 
Член 33 

Шпедитере кс I о прет при атие се занимава со ор-
ганизирање отплаќање и допраќање стоки што ги 
врши во свое име а по налог и за сметка на коми-
тентот. 

Сво1ата дејност шпедитерските претпријатие 
л/ожо да ја впшм и во меѓународниот сообраќај, а 
во согласност со одоедбите од Уредбата за надворе-
п гно-трговското послу вање. 

Член 34 
Во врска со обраќањето и примањето на сто-

ките шпедитерското претпријатие може, врз осно-
ва на договор со кош! тент от, да врши и според :м 
дејности во врска со организирањето на о б р а ќ а -
њето на стоките, што се препишани или обичајни. 

Член 35 
Шпвдцарското претпријатие не може да врши 

купување и продажба на стоки за сопствена сметка 
ни за сметка на Друг. 

Член 36 
Налогот што му е даден на шпедитерското 

претпријатие може да се однесува било до една 
или повеќе определени работи во врска со с т р а -
дањето на стоките, или до сите такви работи на 
комитентот додека не се отповика налогот. 

Член 37 
Шпедитерското претпријатие може и само да 

т в р ш и , во целост или делум, превоз со сопствени 
или други средства доколку не е договорено 
поинаку. 

Ако извршило само превоз, шпедитере гс :лх> 
претпријатие ги има правата и обврските на возар, 

Член 38 
Шпедитерского , претпријатие што извршува-

њето на отЈтратничка работа ќе му ге довери на 
друго шпедитере ко претпријатие, одговара за не-
говата работа, освен ако тоа друго шпедитер е хо поет-
примате го избрал самиот комитету 

Во поглед на возарот шггедитергкото претпри-
јатие одгох^ара само за (неговиот избор, освен ако 
изрично ја презело одговорноста и за саботата на 
воза рот. 

Кога комитентот и шпедитерското претприја-
тие договориле однапред надокнада за шпедитер-
ските услуги во фиксен износ (паушално), шнеди~ 
терското претпријатие одговара не само за избе гог 
иа во?ар от туку и за раб:лата на возарот и на дру-
гите шпедитерски претпријатија на кои ќе им го 
довери извршувањето га отпратепачката работа. 

Член 39 
Штедитерското претпријатие може да отвора 

работни огранци на целата територија на Југосла-
вија. 

VII. Претпријатие за контрола на квантитетот 
и квалитетот на стоките 

Член -40 
Претпријатието за контрола на квантитетот и 

квалитетот на стоките врши контрола, од името и за 
сметка на комитентот, дали количината *и квали-
тетот на стоките им одговараат на условите од до* 
говорот склучен помеѓу комитентот и продавачот, 

Претпријатието за контрола на квантитетот н 
квалитетот на стоките може, врз основа на договор 
со комитентот, да врши и споредни дејности во вр-
ска со таа контрола, што се пропишани или оби-
чајни. 

Член 41 
Налогот за контрола па квантитетот и кв али* 

тетот на стоките може да се однесува до една тгш 
до повеќе определени работи или до сите работи 
на комитентот додека не се отповика налогот. 

Член 42 
Претпријатието за контрола иа квантитетот и 

квалитетот на стоките мора да има општи услови 
на школувањето. 

Општите услови на послу вање т 0 мораат да со-
држат поблиски одредби: 

за видот на услугите што ги врши претприја-
тието; 

за начинот и условите за вршење услуги] 
за склучувањето договори помеѓу комитентот и 

претпријатието и за налозите од комитентот ПА 
претпријатието; 
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за цената на услугите и за мачниот иа кејзи--
ната пресметка; 

за меѓусебните права и обврски на претприја-
тието и комитентот. 

Општите услови на наежувањето можат да со-
држат и други одредби во врска со поодувањето 
иа претпријатието, 

Општите услови на поодувањето ти донесува 
работничкиот совет на претпријатието а ги одобру-
ва народниот одбор на око ли јата (градот) на чие 
подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. 

Член 43 
Општите услови на поодувањето на прегорија-, 

тиета за контрола на квантитетот и квалитетот на 
стоките се составон дел од договорот помеѓу коми-
тентот и дретпдај атието, ако цргд с л у ч у в а њ е т о н!а 
договорот му биле предадени на комитентот или 
биле објавени на препи шаи или обичаен начин. 

Член 44 
Претпријатието за контрола иа квантитетот и 

квалитетот на стс ките е должно на комитентот и на 
пеперуга чот на стоките да му издаде потврда (цер-
тификат) за извршената контрола. 

Член 45 
Претпријатието за контрола на квантитетот и 

квалитетот на стоките е должно во врска со Из-
вршената контрола да презема дејствија што се 
потребни за запазување правата на комитентот 
спрема одговорното лице и веднаш да ги испрати 
до комитентот исправите за обезбедување на дока-
зите и з® запазување на правата. 

Член 46 
Претпријатието за контрола на квантитетот и 

квалитетот на стоките може да отв-сра работни 
странци на целата територија на Југославија. 

VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 47 

Стопанските организации за трговски услуги 
ао областа на размената што постојат должни се 
да ти сообразат своите правила, организацијата и 
поодувањето кон одредбите од оваа уредба во срок 
од три месеци од нејзиното влегување во сила. 

Член 48 
Сојузниот извршен совет ќе донесе поблиски 

прописи за организацијата и иселувањето На трг сел-
ските агенции, посредничките претпријатија и 
роите, комисионите претпријатија и дуќани, еклак 
дишните претпријатија, шпедитерските претприја* 
тија и претпријатијата за контрола на квантите-
тот и квалитетот на стоките. 

Член 49 
' Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 36 
26 јануари 1954 го деда 

Белград 
Претседател н^ Републиката,-

Јосип Броз-Тито, е. р. 

€9. 
Врз основа на чл. 20 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ ВКУПНИОТ ПРИХОД 

ВО ПОГОНИТЕ НА РУДАРСКИТЕ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА, ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

НА НАФТА И НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ 

Член 1 
Р у д а р с к о г претпријатие, претпријатието еа 

експлоатација на нафта односно претпријатието ов 

истражување го утврдува вкупниот приход и ја 
врши неговата распаде^.5а за целокупната своја деј* 
ност, без обѕир дали ја врши таа дејност иа под-
рачје на една или повеќе околии. 

Член 2 
Со основните средства управува претпријатието* 
Потопите во состав на претпријатието не митат 

да ја менуваат намената јна основните средства што 
ж користат, да ги отуѓат тие средства или со азив 
да располагаат на ко ј и да е друг канин. 

Амортизацијата на основните средства ја пре-
сметува претпријатието. 

Со средствата н а амортизациониот фонд распо-
лага претпријатието. 

Член 3 
Ако дејноста на рудар ех ото претпријатие, прет-

пријатието за експлоатација на н а ф т а односно на 
претпријатието за истражување е организирана 
како погон на подрачје на околија (град) на кое не 
се наоѓа седиштето на претпријатието, прегори ј а в -
ето за таков погон ќе ја искаже добивката одделно 
и ќе ги извршува обврските спрема народниот Од-
бор на чие подрачје е седиштето на погонот. 

Член 4 
Погоните ти оснива работничкиот совет на прет-

пријатието. 
По издвојувањето средствата за резервниот 

фонд на претпријатието, ануитетите за долгороч-
ните кредити и средствата за фондот од чл. б на 
оваа уредба, добивката им припаѓа на поодделни 
погони, 

Добивката ја распределува народниот одбор 
на око ли ј ата (градот) по општите прописи. 

Републичкиот извршен совет молев да определи, 
по предлог од народниот одбор на сколи јата (гра-
дот), дејноста на претпријатието на подрачјето »а 
тој народен одбор да се организира како поран. 

Член 5 
Погонот може да се издвои во самостојно прет-

пријатие само врз основа на заклучокот од работ-
ничкиот совет на претпријатието во ч и ј состав се 
наоѓа. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
републичкиот извршен совет може да определи да 
се издвои пст оног во самостојно претпријатие. Ако 
погонот се наоѓа на територија на една, а седиште-
то на претпријатието на територија на друга н а -
родна република, за издвојувањето на погонот ре-
шава Сојуз ЕКОТ извршен совет. 

Член б 
Рударските претпријатија и претпријатијата оа 

експлоатација на н а ф т а должни се да ги обновуваат 
и одрекуваат резервите на рудното богатство за 
рационална и економска епсплоатација на рудни-
ците и нафтокосните полиња. 

Средствата за обновување и одржување н а ре -
зервите претпријатијата ти даваат од амортизаци-
ониот фонд и од добивката. 

Претпријатијата се должни од остварената до-
бивка, по оданочувањето, да го издвојат пропиша* 
илот процент во фондот за обновување и одреку-
вање резервите на рудното богатство. 

Член 7 
Процентот на остварената добивка што се дол-

ж н и претпријатијата да го издвојат во фондот за 
обновување и одржување резервите на рудното бо-
гатство се определува со републичкиот општествен 
план или со пропис. 

За претпријатијата што имаат погони на тери-
торија на друга народна република, процентот од 
претходниот став се определува по сојузниот оп-
штествен план или со пропис. 

Член 8 
Средствата за одржување и обновување резер-

вите на рудното богатство, претпријатијата можат 
да ги употребат исклучиво за работите на истражу-
вање на рудното и друго минерално богатство. 
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Член 9 
Со парична казна од 50.000 до 2,000.000 динари ќе 

се казал претпријатието што спротивено на одредбата 
од чл. 6 па оваа уредба врши експлоатација на руд-
ник: односно нафтоносно поле на начинот кој не 
обезбедува. одржување и обновување резервите на 
рудното богатство а има за тоа природни услови* 
или аго ги троши средствата за одржување и обно-
вување резервите на рудното богатство спротивно 
№ (ташта намена. 

На повредите на одредбата од чл. в на оваа 
уредба « на постапката за примена на казнените 
мериди од претходниот став ќе се применуваат и од-
редбите од чл. 75—83 од Уредбата за управување 
со основните средства на стопанските претприја-
тија, 

Член 10 
Поблиски прописи за спроведувањето на оваа 

уредба ќ© донесува сојузниот Државен секретар за 
работи на народното стопанство. 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ"'. 
Сојузен извршен совет 

Р. а бр. бб 
Ш јануари 1054 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е р. 

Ж 
Врз основа на чл. 13 и 94 од Законот за држав-

ните службеници во врска со чл. 11 и 20 од Законот 
за спроведување на Уставниот закон, Сојузниот из-
вршон совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СРЕДБАТА 

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА ЈАВНИТЕ 
ОБВИНИТЕЛИ 

Член 1 
Члениот 1 од Уредбата за звањата и платите на 

ј а м и т е обзшшт^ли Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/62) се менува и гласи: 

, Платите на јавните обвинители и нивните за-
меницу и помошници се определуваат според зва-
њето и годините на службата. 

Форинте на платата на јавните обвинители и 
нивните заменици и помошници се основна плата, 
дополнителна плата и функционален додаток. 

Основната плата се определува во границите ка 
скалата на платните разреди од чл. 4 на Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
државшгте органи 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Звањата на јавните обвинители и нивните за-

меници и помошници се распоредуваат во следните 
и п а т и разреди: 

1) звањето околиски јавен обвинител и негов 
помошник од XI до V платен разред заклучно; 

2) звањето окружен јавен обвинител и негов 
помошник од X до IV платен разред заклучно; 

3) звањето заменик на јавни т обвинител на 
народната република, помошник на јавниот обви-
нител на АЛ Војводина, помошник на јавниот об-
винител на народната република г? помошник на 
Сојузниот јавен обвинител од VI до Ш платен ра-
зред заклучно; 

4) звањето заменик и постар помошник на Со-
1 умниот. Јавен обвинител од IV до I платен разред. 

Член 3 
По чл. 2 се додава нов член 2-а, ко! гласи: 
„Дополнителните плати на околиските и окру-

жните јавни обвинители и нивните помошници се 

определуваат спрема платните разреди и изнесу«, 
ваат месечно: 

• 1) во XI, X и IX платен разред Дин 2.000 
2) во VIII, VII и VI платен разред Дин, 1.500 
3) во V и IV платен разред Дин, 1.000 
Дополнителната плата на јавниот обвинител на 

народната република и неговиот заменик и помо-
шник, на јавниот обвинител на АП Војводина и на 
неговиот помошник и на помошникот на Сојузниот 
јавен обвинител — изнесува месечно 5.000 динари* 

Дополнителната плата на заменикот и поста-
риот помошник на Сојузниот јавен обвинител и на 
Сојузниот јавен обвинител изнесува месечно 6,000 
динари." 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
» Во поглед на напредувањето и определувањето 

на платниот разред на помошниците на јавните об-
винители важат одредбите ед чл. 3 и 4 од евда 
уредба. За распоредувањето во платни разреди слу-
ж б е н и т е во звањето постар помошник на Соју-
зниот јавен обвинител важи одредбата на чл. 4 ст. 4 
од оваа уредба". 

Член 5 
Во чл. 7 ст, 1 зад зборовите „јавниот обвинител" 

се додаваат зборовите „и помошникот на околиски 
јавен обвинител." 

Член б 
Членот 8 се менува и гласел: 
„На јавните обвинители покрај основната и до-

полнителната плата им припаѓа и функционален 
додаток. 

Прописи за функционалните додатоци донесува 
Сојузниот извршен совет." 

Член 7 
Во чл. 9 ст. 1 зад зборот „на замениците" е/ до* 

даваат зборовите „и помошниците/' 
Член 8 

Членот 10 се менува и гласи: 
„Ако јавниот обвинител, заменикот или помо-

шникот на повисок јавен обвинител биде назначен 
во звањето јавен обвинител од понизок ранг, го за-
држува платниот разред на своето поранешно 
звање. 

Во повисоките јавни обвинителства можат да 
•бидат доделени на работа службеници што имаат 
ранг на помошници на понизок јавен обвинител. Во 
овој случај, тие го задржуваат своето звање и плат-
ниот разред што то имаат." 

Член 9 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Службениците што на денот на в негувањето 

во сила на оваа уредба се затечени во звап>ата по-
мошници и постари помошници на јавните обвини-* 
тели ќе се распоредаг во платните разреди од чл. 2 
на оваа уредба. 

Преводењето на овие службеници ќе се изврши 
согласно со одредбите на чл. 4 од оваа уредба 

Функционалните додатоци што ги примале по 
досегашните пропио I помошниците ка јавните обви-
нители се укинуваат/' 

Член 10 
Во членот 13, ст. 1 по зборот „заменикот' се до-

даваат зборовите „и помошникот". 
Член 11 

По чл. 13 се додава нов член 13 а, кој гласи: 
„Сојузниот извршен совет ќе формира одделна 

комисија која ќе изврши ревизија на досегашните 
решенија за доделување звањата на помошниците 
на јавните обвинители." 

Член 12 
Во членот 14 ст. 1 по зборовите » јавниот обви-

нител" се додаваат зборовите „и неговиот помо-
ниниќ." 
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МИЕН 13 
По чл. 14 се додава нов чпе.н 14-а, КОЈ гласи: 
„Со прописите за дошолН;ЈТелките плати што се 

донесуваат по Основната уредба за звањата и ала-
тите на службениците -Ја државните органи можат 
да се установуваат дополнителни плати за секре-
тарите и другите правници во јавното обвинител-
ство и до висината на дополнителните плати на по-
мошниците на јавните обвинители од соодветното 
јавно обвинителство.'' 

Член 14 
Платите по оваа уредба течат од 1 март 1954 

година. 
Член 15 

Оваа уредба влегува ЕО сила СО денот на обја-
вувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. П. бр. 9 

26 јануари 1954 година 
Белград 

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

71. 
Врз основа на чл. 71 од Уставниот закон за 

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

О Д Л У К А 
ЗА УСТАНОВУВАЊЕ ОРДГН ЈУГОСЛОВЕНСКА 

ЅВЕЗДА 
1) Се установува Орден Југословенска велика 

ѕвезда. 
Овој орден им се доделува на шефовите на 

странски држави за нар очни заслуги во р-^вс:1вањет0 
и зацврстувањето на мирону бината соработка и 
пријателските односи помеѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и други земји. 

2) Се установува Орден Југословенска Ѕвезда I, 
П и Ш ред. 

Овој орден се доделува за нарочно политички, 
научни и културни заслуги, или за заслуги за раз-
вивањето и зацврстувањето на мирољубивата сора-
ботка и пријателските односи помеѓу Федеративна 
Народна Република Југославија и други земји. 

3) Оваа одлука влегува во сила веднаш. 
Бр. 161 

1 февруари 1954 година 
Белград 

Претседател на Република 
Јосип Броз-Тито, е. р 

стопанска гранка односно во истата група стопан-
ски организации. 

2. Кг ко обврзници за плаќање рента мсжш да 
се предвидат следните стопански организации 

а) хидроцентрали^; 
б) рудниците на јаглен; 
в) претпријатијата за производство на сурово 

нафта и земни плинови; 
г) рудниците на железо; 
д) рудниците на обоени метали; 
ѓ) рудниците гш неметали; 
е) претпријатијата за производство на цемент; 
ж) фабриките за шеќер. 
3. Висината на рентата се утврдува со репу-

бличкиот општествен план одделно за секоја сто-
панска организација или за група стопански орга-
низации во една стопанска гранка. До донесување-
то на републичкиот општествен план рентата се 
утврдува со пропис од републичкиот извршен совет, 
и тоа однапред за целата 1954 година или за времето 
до донесувањето на републичкиот општествен план. 

4. Рентата се плаќа од делот на добивката кој 
преостанува по исплатата на сојузниот и републич* 
кист данок на добивката. Со износот на рентата не 
може да се намалува основицата опрема која се 
пресметува данокот на добивката. 

5. Рентата се плаќа во процент од остварената 
добивка. 

6. Поблиски прописи за пресметка и уплатата 
на рентата ќе донесе републичкиот извршен совет. 

7. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ," а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 33 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић е. р. 

Потпретседател, 
Едвард Кардељ, е. р. 

те 
Врз основа на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до донесу-
вањето на општествените планови за 1954 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53), Сојузниот 
извршен совет донесува 

ОДЛУКА ЗА РЕНТАТА 
1. Стопанската организација што има поповолни 

природни услови за остварување поголема добивка 
одошто ги има некоја друга стопанска организација 
од истата стопанска гранка или од истата група сто-
пански организации, должна е да плаќа рента од 
таа добивка. 

Ке се смета дека постои рента во вкупниот при-
ход на стопанската организација ако има таа попо-
волни природни услови да остварува добивка во по-
значителен износ од просечната добивка во истата 

73. 
Врз основа на чл. 5, 11 и 91 од Уредбата за да-

нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ", вр. 56/53). 
а во врска со чл. 11 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА ДАНОКОТ 

НА ДОХОД ЗА 1954 ГОДИНА 
I. Основниот данок на доход од селското сто-

панство за 1954 година ќе се обложи по станата 
од 6%. 

Народниот одбор на околината, градот или град-
ската општина со одделни права ќе ја определи ста-
ната на дополнителниот данок на доход од селското 
стопанство спрема следните износи на даночните 
ОСНОВИЦИ: 

1) до 30 ООО денари 
2) преку 30.000 „ 50.000 и 
3) „ 50.000 „ 80.000 
4) 80.000 „ 120.000 
5) „ 120.000 н 160.000 »» 
6) „ 160.000 „ 2 0 0 ООО » 
7) „ 200.000 250.000 И 
8) „ 250.000 „ 300.000 «1 
9) „ ЗОО ООО „ 400 ИГО »Џ 

10) „ 400.000 „ 500.000 11 
»> 11) „ 500.000 „ 600.000 
11 
»> 

12) „ 600.000 „ 700.000 » 
13) „ 700.000 динари _ 
II. Основниот данок на доход од с&-ч>.тогни за-

нимања и имот за 1954 година ќе се обложи по сво 
пата од 6—8%. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Републичкиот извршен совет ќе ја определи сто« 
пата ка основниот данок иа доход од саишстојни за* 
нимања и имот во границите ка стоп ите од претход-
ниот став. 

Народниот одбор на охоли јата, градот или град-
ската општина со ОЈЏЈрлзж права ќе ги определи сто-
ените на дополнителниот данок на доход од само-
стојни занимања и имот спрема износите на данон-
ките основици цитирани горе под I. 

Ш. Данокот на доход во постојан износ за 1954 
година ќе со наплатува од носачи, трупата, улични 
продавачи на весници и на други производа, од чи-
стачи на чевли што работат без .постојано работно 
место (локал), од занаетчии што вршат услуги без 
постојам работно место (локал), како и од други 
лица што вршат слични работи најповеќе со при-
мена ка телесна работна сила. 

Начинот и постапката за утврдување на овој 
данок се регулира со републички прописи согласно 
Уредбата за данокот на доход. 

Даночните обврзници што го плаќаат данокот 
ио претходниот став не плаќаат данок на промет. 

IV. Данокот на доход во процент од прометот 
или од бруто преводот ќе се плаќа за 1954 година: 

1) иа приходите од патенти, изуми и технички 
усовршувања: 

а) до 50.000 динари по сто,пата Од 10% 
б) „ 100.000 „ „ „ 15% 
В) „ 200.000 „ „ „ „ 20% 
г) „ 400.000 „ „ „ „ 25% 

д) преку 400.000 ,» „ „ „ 30% 
Ако приходите од патентите и техничките усо-

вршувања ш примаат работниците и службениците 
или членовите на задругите по основите на своите 
пронајдоци, изуми и технички усовршувања, или 
од примаат нивните наследници по правото на на-
следство или подароци, данокот се плаќа по стапите 
Од претходниот став намалени; за 50%; 

2) на приходите од згодитоците на облози и 
Друга игри на среќа — по стоката ед 15%; 

3) на приходите од продажба иа среќните на Ју-
гословенската лотарија — по станата од 10%; 

4) на приходите од договорните застапници на 
Државниот оситурителен завод што не се во рабо-
тен однос со тој Завод — по стоката од 10%; 

5) на приходите на транспортните и кр^јбреис« 
дот* работници што не се во постојан работен од-
нос — по стоиата од 5%; 

в) на приходоге од вршење услуги »а државни-
те органи и установи, на стопанските, задружните 
И општествените организации и на приватните лица 
што се должни да водат работни книги, ако прима-
$елоте да- свие прихода немаат постојани дуќани;, 

по екипата од 15%; 
7) на приходите од забавните дуќани и од при-

редувачите на приредби што патуваат — по екипата; 
СД 15%. 

На приходите на кои се плаќа данок на доход! 
Но горните точки од 1—7 под IV, не се плаќа дано-
кот на промет. 

V, Данокот иа доход на повремени приходи ќе 
се наплатува во 1954 година по следните стопи: 

а) до 50.000 динари по станата од 30% 
б) „ 100.000 „ »> » 35% 
в) „ 200.000 „ п » 40% 
ЈТ) 1» 300.000 „ и »* »» 45%' 
Д) 400.000 „ $) >> 50% 
« ч 600.000 „ » п »» 55% 
е) „ 800.000 „ м 1* >1 60% 
ж) преку 1,000.000 „ >» м 70% 

VI. Данокот за употреба на туѓа I >абс дона сила 

VII. Данокот по повисоката даночна стола по 
може да биде поголем од данокот по најблиската 
пониска стопа, натолемен со разликата на даноч-
ната основица поради која би требало да се при-
мени повисоката даночна стопа. 

VIII. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист иа ФНРЈ". 

Р. п. бр. 34 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

еден работник — година. 

74. 
Врв основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 

закон, а во врска со чл. 11 од Законот за спроведу-
ванзе на Уставниот закон и чл. 20 ед Уредбата за 
времено финансирање на инвестициите во 1953 го-
дина, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА КАМАТНИТЕ СТОПИ И ЗА СРОКОВИТЕ НА 
ОТПЛАТАТА ЗА ИНВЕСИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ 

ОДОБРЕНИ ВО 1953 ГОДИЛА 
1) За (/инвестиционите заеми иа основната инве-

стициона изградба што се одобрени во 1953 година 
од Сојузниот фонд за кредитирање на инвестици-
ите и фондовите за кредитирање ка инвестициите 
на народните републики и по одобрените инвести-
циони заеми во 1953 тодова за другите инвестиции 
од Сојузниот фонд за кредитирање инвестициите, а 
при кои каматната стопа и сроковите на отплатата 
ве се определени со договор, ќе се примени камат-
ната стопа од 2% годишно и срокот на отплатува-
ње од 10 години. 

По исклучок од условите од претходниот став, 
се пропишува каматната стопа од IV® годишно Ј* 
следните срокови на отплатување^; 

I. За индустријата 
Години 

за изградба хидроцентрали, далекувод 
и трафостаници со напон поголем од 
30 КУ 50 

Ѓ*- за изградба термоцентрали како со-
став™ објекти 50 
за изградба металуршки и рударски 
објекти и коксари 50 

ѕ - за изградба фабрики за производство 
вештачко ѓубре и фабрики за произ-
водство селско-стопанска механизација 30 

П. За селското стопанство 
ГЧзданИ 

За набавка трактори, средни селско-
стопански машини и за набавка при-
плоден и работен добиток 10 
за подигање овошни градини, лозја, 
земел аркици и за изградба други селско-
стопански објекти 40 
за изводење мелиорацвд 50 

— за надокнада на штетата за земјиштата 
и градежите 30 

Ш. За сообраќајот 
Години 

За набавка морски и речно-морски 
бродови 30' 

— за набавка железнички возила за јав-
ниот сообраќај 30 

— за набавка патни моторни возила 10 
2) Средствата од Сојузниот фонд за кредитира-

ње на инвестициите и од фондовите за кредатирањ* 
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на инвестициите на народните републики се нама-
луваат за износите на дадените заеми за објектите 
на основната инвестициона изградба што се одо-
брени во 1953 година и се пренесуваат во корист на 
Опт:нот инвестиционен фонд. 

Во врска со одредбата од претходниот став ану-
итетите по заемите одобрени во 1953 година за об-
јектите на основната инвестициона изградба од 
средствата на сојузниот и републичките фондов!;! 
за кредитирање на инвестиције ќе се уплатуваат 
во корист на Општиот инвестиционен фонд. 

3) По одобрените засеал во 1953 година, за дру-
гите инвестиции од фондовите за кредитирање на 
1-швестиш.ите на наредните републики ќе се приме-
нува каматната стопа според Уредбата за каматните 
стопи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52) во сми-
сла на чл. 18 од Уредбата за времено финансираше 
на инвестициите за 1953 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/53), срокови 1 е за отплатување^ на 
©тие кредити ќе ги препишат народните републики 
најдоцна до 15 март 1954 година. Ако народните ре-
публики не донесат прописи за сроковите на от-
платување^ до овој срок, ќе се при(ме1нат срокови-
те на отплатувањето пропишани во претходната 
точка. 

4) Ако народниот одбор на околината (градот) не 
ја определил каматната стопа и сроковите на от-
платувањето во смисла на чл. 19 од Уредбата за 
времено финансирање на инвестициите во 1953 го-
дина, и ако не го стори тоа ги до 15 март 1954 го-
дина, на инвестиционите заеми одобрени во 1953 
година од фондовите за кредитирање на инвести-
циите на околиите (градовите) ќе се применува ка-
матната стопа и сроковите на отплатување^ од тон. 
X на оваа одлука. 

5) Корисниците на заемите од 1953 година дол-
жни се да ја известат банката дали инвестициониот 
објект за кој добиле заем во целост е завршев и 
пуштен во работа, односно кси погони од тој објект 
се пуштени во работа, за да го утврдат со банката 
со договор датумот од кој ќе почне да се отплатува 
заемот 

6) За следните инвестиции што во 1953 година 
се финансирани со заеми од сојузниот фонд за кре-
дитирање инвестициите, фондовите за кредитирање 
инвестициите на народните републики и фондовите 
еа кредитирање инвестициите на околината и гра-
до?, инвеститорите се ослободуваат од враќање на 
заемот и од плаќање камати, и тоа: 

— за изградба железнички пруги; 
— за изградба јавни патишта, вклучувајќи ти 

и постојаните патишта во шумарството; 
— за изградба мостови; 
— за изградба аеродроми и за набавка авиони 

Оа воздушен сообраќај; 
— за изградба поморски луки; 
— за истражни работи во рударството и елек-

тростопанството при кои инвеститорите се државни 
Органи или државни установи; 

— за мелиорационите работи што ги изведеле 
државни органи; 

— за комуналната и станбената дејност на др-
жавните органи; 

— за научни и културно-просветни дејности за 
кои инвеститори на објектите биле државни органи 
односно државни установи; 

— за здравствената дејност; 
— за социјалните грижи; и 
— -за дејноста на државните органи. 
7) Оваа одлука влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Р. п. бр. 60 

26 јануари 1954 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

75. 
Врз основа на чл. 7 од Уредбата за вкупниот 

приход га стопанската организација и за неговата 
расподела („Службен лТхСт на ФНРЈ", бр. 51'53) и 
чл. 49 од Уредбата за книговодството на стопан-
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", бр 
53;53) Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПЕРИОДИЧНОТО ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ЗА РА-

СПО ДЕ ЛЕАТ А НА ВКУПНИОТ ПРИХОД 
—НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Стопанските организации составуваа? вре-
мена периодична пресметка (во натамошниот текст: 
периодична пресметка) на вкупниот приход, и ја 
вршат не. свата расно делба, по правило секо, месец. 

Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство може Да ги определи* групите 
на стопанските организации што ќе ја составуваат 
пресметката и што ќе ја вршат расподелува на 
вкупниот приход во периоди од 3 или б месеца 

Стопанските организации на внатрешната тр-
говија ја составуваат периодичната пресметка на 
вкупниот приход и ја вршат неговата распад елба 
секој месец. 

2) Стопанските организации се должна пред 
составувањето на периодичната пресметка да ги 
согласат со банката при која имаат тек уш/а сметка 
податоците за исплатите на товар на платник фЈл/д, 
како и податоците за уплатите на амортизацијата 
и обврските Спрема заедницата извртени до кра-
јот на пресметковниот период, 

Периодичната пресметка мора да боде соста-
вена врз основа на податоците што се шроошижеии 
во книговодството на стопанската организација. 

3) По извршената пресметка и рас-:,.делба на 
вкупниот приход стопанската организација е дол-
жна да и' поднесе н а банката при која има 'ѕ^ку-
шт а сметка и на финансискиот орган на најт од илот 
одбор на околијата (градот, градската оп пг. ина со 
одделни права) извештај за пресметката и р 
споделбата на вкупниот приход заедно со бруто 
билансот најдоцна во срок од 25 дена по истекот 
на периодот за кој е пресметката извршена. 

Погонските односно работните едитион од чл. 
65 на Уредбата за оснивање претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), што се 
наоѓаат вон седиштето на пц: етири' ети ето на под-
рачјето на дру.а околија (град, односио прадеда 
општина со одделни права) извештајот за пресмет-
ката и расподелбата на вкупниот приход заедно со 
бруто билансот го поднесуваат до банката при која 
имаат текушта сметка, до финансискиот орган на 
народниот одбор надлежен за местото на нивното 
седиште и до финансискиот орган на народниот 
одбор надлежен за местото на седиштето ва прет-
пријатието. 

4) Ако банката по примениот извештај утврда 
дека постојат грешки во пресметката и во распе-
делбата на вкупниот приход, ќе ја пониша стопан-
ската организација да изврши потребни исправки. 
Ако стопанската организација не се сложи со за-
белешката од банката односно ако не дојде до 
потребната согласност, стопанската организација 
има право во срок од три дена од приемот на за-
белешките да побара од надлежниот народен одбор 
на околината (градот, градската општина со оддел-
ни права) да донесе решение за правилноста на 
пресметката и расподелбата на вкупниот приход. 
Народниот одбор е должен да донесе решеним во 
срок од осум дена. Против ова решение во срок 
од осум дена од денот на приемот на решението 
може да се подаде жалба до републичкиот држа-
вен секретар за работи на стопанството. Жалбата 
не го задржува извршувањето на решението. 
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Ако стопанската организација во срок ед три 
дена не барала надлежниот народен одбор да до-
несе решение за правилноста на пресметката и 
распределбата ка вкупниот приход, ќе се смета дека 
ги усвоило забелешките од банката. А ако народ-
ниот одбор во срок од осум дена не донесе реше-
ние по барањето од стопанската организација, ќе 
се смета дека ги усвоил забелешките од банката. 

5) Стопанската организација што не ќе поднесе 
до банката извешта ј за пресметката и расга> 
делбата на вкупниот приход со бруто билансот до 
/Определениот срок, може Да им исплатува на р а -
ботниците и службениците на име аконтација за 
платите износ до 60% од висината на пресметков-
ниот платен фонд, без обѕир на евентуално повеќе 
Остварениот платен фонд во поранешните периоди. 

Ако стопанската орда-шзација ни во срок од 
Дб дена по истекот на срокот з а поднесување из-
вешта ј на го поднесе извештајот за пресметката и 
распределбата на вкупниот приход заедно со бруто 
билансот,, банката ќе запре секоја исплата од те -
куштата сметка на стопанската организација. 

6) Во текот иа месецот а до поднесувањето изве-
штајот за пресметковниот платен фонд за одно-
сниот месец, банката им исплатува на стопанските 
/организации аконтации иа платниот фонд во ви-
сина на пресметковниот платен фонд од минатиот 
{месец. 

По поднесувањето на извештајот за пресмет-
ковниот платен фонд банката ја исплатува разли-
ката помеѓу износот по поднесениот извешта ј и 
износот иа извршените исплати по претходниот 
став од оваа точка. 

'Исплатите во смисла на ст. 1 од оваа точка се 
вршат до срокот за поднесување извешта ј за пе -
риодичната пресметка и За расподелбата на вкуп-
ниот приход на стопанската организација. 

Стопанската организација што за минатиот 
период за пресметка примила аконтации на пла-
тите во поголем износ од остварениот платен ф з н д 
Ва тој период, должна е повеќе примените износи 
да ги врати во наредните периоди. 

Ако стопанската организација во минатиот пе-
риод за пресметка не остварила ни 60% од пре-
сметковниот платен фонд исплатите на аконтациите 
на платите за следниот период банката ќе ги вр-
ши во висина и за времето за кое народниот одбор 
На о к о л н а т а (градот, градската општина со 'од-
делни права) ќе и* даде на банката гаранција спре-
ма посебните прописи. 

7) Банката ги извршува налозите на стопан-
ската организација за исплата во рамките на ра -
сно Јгоглсизнте средства по текуштата сметка. 

В'о рамките па р а с п о л о ж и в и ^ средства првен-
ствено ес !:-аг д у в а а т обврските спрема општестве-
ната заедница. 

8) Банката води евздеигија за определените 
е л е н о т : * на вкупниот приход и расооделбата на 
добсгвката (општествена евиденција) з а стопан-
ските п р е т п л а т и ј а и дуќани, занаетчиски и на-
бавво-пг.одазни задруги и индустриски потони на 
земЈјоделеќите задруги. Банката ;)а вода оваа еви-
денција врз основа на податоците за изместите по 
те _ .. е с т р а н с к и т е организации и 
податоците ед ј-Ј^РЛ-ј^јхЈе,- п р о с ^ г ^ а т р и распон 
делбата на вкупниот приход. 

•Сојузниот Државен секретар за работи на на-
родното стопанство ќе пропише кои подароци треба 
да обезбеди банката преку општостие::ата еси^еч-
ција. 

9) Заради правилно евидентирање на сметките во 
општествената евиденција, стопанските организа-
ции се должг-чи на налозите За уплата и исп "ата 
што ти испраќаат до бандата да ја ставаат шифра-
та што ќе ја определи банката со свел упатства. 

10) Стопанските организации ќе поднесуваат из -
вештај за периодичната пресметка и за расподел-

бата на вкупниот приход и бруто билансот на 
обрасците што ќе ти пропише сојузниот Државен 
секретар за работи н а народното стопанство. 

11) Ова одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а 
ќе се применува по донесувањето на времените 
плански инструменти од страна на надлежните 
органи за формирање платниот фонд во смисла на 
Решението на Сојузниот извршен совет за испла-
тите на аконтациите на платите во стопанските 
организации, со тоа што периодичните пресметки 
да го опфатат и времето од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 58 
28 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Сек|ретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

76. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Законот за спро-

ведување на Уставниот закон, а во врска со чл. 47, 
и 48 ед Уредбата за управување со основните сред-
ства на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 52/53), Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА КОРИСТЕЊЕ СРВДСТВАТА ЗА ЗАМЕНА ОД 

АМОРТИЗАЦИОНИТЕ ФОНДОВИ 
1) Средствата на амортизаниониот ф о н д стоп 

ланските организации ти водат на сметка при Н а -
родната банка на ФНРЈ . 

2) Делот на средствата иа амортизациониот 
фонд наменет за замена стопанската организација 
може слободно да го користи само за замена н а 
постоечките физички дотраени основни средства, 
што и' се нужни за нејзината стопанска дејност, а 
не и за прибавување основни средства со цел з а 
создавање нови инвестициони објекти и погони. 

Стопанската организација е должна, пред да 
пристапи кон прибавување основни средства за за-
мена на товар на вмортиза!циониот ф о н д во смисла 
на одредбите од претходниот став, да и' поднесе на 
Народната банка на Ф Н Р Ј претсметка за докумен-
тацијата (инвентарск-а картичка , технички наод на 
стручната комисија и одлука на работничкиот со-
вет за замена), од која ќе се гледа дека со тоа с е 

врши замена на постоечкото физички дотраено 
основно средство. 

3) Народната банка на ФНРЈ нема да в;.ши 
исплати на товар на делот на амортизациониот фонд 
наменет за замена, ако стопанската организација 
не ќе постапи в>о смисла на одредбите од претход-
ната точка. 

Во случа ј на спор помеѓу банката и стопанска-
та организација во врска со одбивањето на испла-
тата на товар на амортизациониот фонд за замена, 
стопанската организација може да го изнесе озо ј 
спор пред стручната комисија. 

Стручните комисии ги именува републичкиот 
државен секретар за работи па стопанството. 

Стручната комисија донесува решение за тоа 
дали барањето на стопанската организација е во 
согл9сност со одредбите на тон. 2 од оваа одлука, 
"сма-зќп :и го обзир разлазите поради кои 
родната башка на Ф Н Р Ј одбила да врши исплата. 

Решението на стручната комисија е конечно. 
4) Делот на средствата на амортизг.цио чот 

фонд наменет за финансирање на шгоестицикге, 
чиешто користење било забрането (блокиран дел 
на средствата иа амортизациониот фонд) до 1 ја-
нуари 1954 година, не може да се користи ни во 
иднина. 

Неискористените средства на делот на аморти-
зациониот фонд наменети за давестад^ионо одр ж у 
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вање и искажани по завршната сметка за 1953 го-
дина стопанската организација може да ги користи 
по прописите што постојат. 

5) Контролата на исправноста на прегсметките 
и пресметките на амортизацијата во смисла на од-
редбите на чл. 43 од Уредбата за управување со 
основните средства на стопанските организации, 
Народната баѕжа на Ф Н Р Ј ја врши врз основа на 
завршната сметка, периодичните извештаи за пре-
сметката и расподелоата на вкупниот приход во 
смисла на чл. 49 од Уредбата з,а книговодството 
на стопанските организации и врз основа на пе-
риодичните и годишните изводи за станатите из-
мени во состојбата на основните средства што се 
должни стопанските организации да ги испраќаат 
до Народната банка на Ф Н Р Ј во смисла на ст. 2 
чл, 57 од Уредбата за управување со основните 
средства на стопанските организации, како и со 
увид во книговодството на стопанската органи-
зација. 

6) Се овластува сојузниот Државен секретар 
за работи на ШЈродного стопанство по предлог од 
Народната банка на Ф Н Р Ј да го пропише образе-
цот на пресметката на амортизацијата, како и 
образецот на периодичните изводи (цресметката) 
за станатите измени во состојбата на основните 
средства на стопанската организација. 

Стопанската организација е должна годишна-
та претсметка на амортизацијата да ја испраќа до 
Народната банка не Ф Н Р Ј најдоцна до 31 јануари 
секова родина. 

По исклучок од одредбата од претходниот став 
срокот за поднесување претсметката за 1954 годи-
на е 28 февруари 1954 година. 

7) Стопанската организација што не ќе ја 
испрати годишната претсметка на амортизаци јата 
во пропишаниот срок ќе се казни со парична казна 
од 10.000 до 100.000 динари. 

Постапката поради повредите од претходниот 
став се води по одредбите од чл. 76—83 од Основ-
ната уредба за управување со основните средства 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. б^бЗ). 

8) Контролата на наменските употреба на сред-
ствата на амортизационите фондови Народната 
банка 1-за ФНРЈ ја врши со испитување исплатните 
документи (фактури, ситуации и ел.), што ги при-
ложува задолжително стопанската организација со 
нало?от за исплата. 

9) Оваа одлука влегува во Сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р. п. бр. 17 
26 јануари 1954 годиш 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е, р. Едвард Кардељ, е, р. 

77. 
Брз основа на Одлуката на Сојузната народна 

скупштина за времени стопански мерки до доне-
сувањето на општествените планови за 1954 година, 
а во врска со чл. 3 ст. 2 од Уредбата за вкупниот 
приход на стопанските организации и за неге,вата 
растаделба и точ. III — 3 од Одлуката на распо-
делба на приходите за времено финансирање на 
буџетот, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УЧЕСТВОТО НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
ВО ПРИХОДИТЕ гато И* ПРИПАЃААТ НА ОКО-

Л Н А Т А , ГРАДОТ И ГРАДСКАТА ОПШТИНА 
СО ОДДЕЛНИ ПРАВА 

1. — Народните републики и автономните еди-
ници множат да учествуваат во вкупните приходи 
Што и припаѓаат на околната , градот и градската 

општина со одделни права, по единственово мери-
ло за сите приходи и з а 'целата народна република 
односно автономната единица, во зависност од виси-
ната на приходите. 

2. — Учеството на народните републики и авто-
номиите единици во приходите што и' припаѓаат 
на ок оли јата, градот и градската општина со оддел-
ни права може да се определи со општествениот 
план на народната република и автономната еди-
ница односно со одлука за времените стопански 
мерки до донесувањето на општествените планови 
за 1954 година. 

3. — Средствата добивени со учеството во при-
ходите што и' припаѓаат на о к о л н а т а , градот и 
градската општина, народната република односно 
автономната единица може да ги употреби само за 
помош на економски недоволно развиените околии 
за стопански цели. 

4. — Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п„ бр. 18 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен соѕет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

78. 
Брз основа на ОдлЈаката на Сојузната народна 

скупштина за времени стоп анс?; и мерки до донесу-
вањето на општествените планови за 1954 година. 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРЕМЕНО РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТИТЕ НА ПЕР-
СОНАЛОТ ЗАПОСЛЕН ВО СЛУЖБА НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ 
1) До донесувањето на прописите за платите во 

смисла на чл. 69 до 74 од Уредбата за организаци-
јата, пос лулањето и управувањето со југословен-
ските железници и чл. 92 до 97 од Уредбата за ор-
ганизацијата, иселувањето и управувањето со ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони пла-
тите на персоналот запослен во железничките тран-
спортни претпријатија, во дирекциите и во Гене-
ралната дирекција на Југословенските државни 
железници и во претпријатијата на Заедницата на 
југословенските пошти, телеграфи и телефони и 
во Генералната дирекција на поштите, телеграфите 
и телефоните, ќе се определуваат по досегашните 
прописи. 

2) Оваа одлука влегува во сила Со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 63 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зе&озиќ, е. р. Едвард Кардељ, е р. 

79. 
Врз основа на Одлуката за времени стопански 

ерки до донесувањето на општествените планови 
за 1954 година („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52^53) 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ СРОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊА 

ТАРИФНИ ПРАВИЛНИЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1) Срокот за донесување тарифни правилници 
на стопанските организации определен во чл. 53 од 
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Уредбата за платите на работниците и ^Зени-
ците <на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5#53) се продолжува за шест недели 
по донесувањето на сојузниот општествен план за 
1054 година. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во ^Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 68 
26 јануари 1954 година 

Белтрад 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

80. 
Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЛЕКАР-

СКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗАЧИТЕ НА МОТОРНИ 
ВОЗИЛА 

1) Трошоците за лекарски преглед на возачите 
на кои угара ву вашето со моторно возило им е ре-
до®:-:о занимање, кога се врани преглед по одредби-
те на тач. 8 и 9 од Упатството за издавање уве-
ренија за телесната и душевната способност за 
управување со моторни возила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 2Ѕ;53), ги сноси државниот срган, уста-
н к а та или приватното лице при кое е возачот за-
после«. 

Во сите други случаи, кога лекарскиот преглед 
се Е О Ш И по одредбите од Упатството за издавање 
уверенија за телесната и душевната способност за 
управување со моторни возила, трошоците ги сно-
си лицето што е прегледано. 

2) Трошоците за лекарски преглед ги сносат 
организациите од тон. 1 на оваа одлука само ако 
лекарскиот преглед е извршен од страна на здрав-
ствена установа. 

3) Одредбите од оваа одлука се однесуваат и 
до трошоците за лекарски прегледи на возачите од 
точ. 1 на оваа одлука што се извршени до влегу-
вањето ЕО сила на оваа одлука. 

4) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 16 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател 
Вељко Зетовиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

81. 
Врз основа на чл. 81 од Уставниот закон, а во 

врска со чл. 31 од Законот за планско управување 
со народното стопанство, Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО ВО I ТРИМЕСЕЧЈЕ 1954 ГО-
ДИНА ДОГОВОРИТЕ ЗА И С П О Р А К А НА ЈАГЛЕН 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
И НА ТЕРМОЕЛЕКТРАНИТЕ 

1) Рудниците на ја лен се должни, без обѕир На 
евентуалните повремени намалувања на производ-
ството на јаглен поради временски незгоди, во I 
тримесечје 1954 година да им испорачуваат јаглен 
»а Југословенските железници и на термоелектра-
ните во договорените количини и во договорените 
срокови. 

2) Оваа одлука~*~Ѕлегува во сила со демо-* т 
објавувањето во „Службениот лист ФНРЈ*'. 

Р. п. бр. 82 
4 февруари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател^ 
Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић, р. 

82. 
Врз основа та чл. 27 од Уредбата за девизи^*© 

поодување („Службен лист на ФНРЈ' ' , бр. 92/63), и 
во врска со чл. 81 од Уставниот закоп*, Сојузи иоиг 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕОДНИТЕ ИЗВОЗНИ 

ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА 
1) На извозните работи што ги склучиле из-

возниците заклучно До 31 декември 1953 година и 
што и' ти при азиле на Народната банка Ув ФНРЈ 
во пропишаниот срок, а кои до 31 декември ЈЅ53 
година не се во целост извршени (ако по нив во 
целост не е извршен извоз односно маслата или ни 
едното ки другото), ќе се применуваат во поглед на 
пресметката на разликата во цените прописите Ш7*> 
важеле на денот на склучената работа. 

2) Данокот На добивката од девизното иселу-
вање по заклучоците од претходната точка ќе Се 
пресметува и плаќа по одредбите ед Уредбата 
за данокот на добивката од девизното пее 1 ува ње 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/53) што б'лпл во 
сила до 31 декември 1953 година. 

3) Во поглед на делот на девизните средства 
што по заклучоците од точ. 1 на оваа одлуко из-
возниците се должни да и1 го предаваат иа На-
родната банка на ФНРЈ по званичен курс во ко-
рист на Централниот девизен фоки. важат 
прописите што биле во сила на 31 декември 1953 
година. 

4) Остатокот на девизните средства ИГРО ГО за-
држуваат стопанските организации на свое сло-
бодно располагање по уплатата на делот о^ прет-
ходната точка, можат стопанските организации да 
го употребат за сопствени плаќања во странство 
или да го продадат на редовните состаноци на де-
визното пресметковно место. 

По исклучок од одредбата од претходниот ста©, 
извозниците можат девизните средства наведени но 
тој став да и' ги продадат и на Наводнета баста на 
ФНРЈ по просечниот курс на ФНРЈ на девизното 
пресметковно место на односната девиза за IV да-
месечје на 1953 година, односно, ако е во прашање 
стока извезена преку лицитација, по средело* 
курс на ФНРЈ на девизното пресметковно место на 
денот на лицитацијата. 

Одредбата ед претходниот став ќе се применува 
и на девизните средства остварени со наплата поч-
нува јќм од 16 до 31 декември 1953 годину заклучи«*. 

Ако поодделни извозници до денот на влегу-
вањето во сила на оваа уредба ги продало своите 
девизни средства на девизното пресметковно ме-
сто, имаат право на надокнада на разликата помеѓу 
просечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметков-
но место за односната девиза за IV тримесечје 1953 
година односно средниот курс на ФНРЈ на деви-
зното пресметковно место на денот на лицитацијата, 
и курсот по кој девизните средства се продадени 
во 1954 година. Оваа надокнада ќе ја исплатува 
Народната банка на ФНРЈ на товар на „Смешкате 
на разликата по увозот и извозот". 

Народната банка на ФНРЈ е должна да 
откупи девизните средства што во смисла ЕВ ет. 
2 и 3 на оваа точила ќе и' бидат тасиу Јте:тм на отку^ 
а разликата помеѓу просечниот курс на ФНРЈ ДО 
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девизното пресметковно место за односната девиза 
оа IV тримесечје -на 1953 -ходила односно средниот 
курс иа ФНРЈ на девизното пресметковно место на 
денот на лицитацијата и средниот курс на ФНРЈ 
на девизното пресметковно .место на денот на от-
купот ќе ја ликвидира преку „Сметката на разли-
ки? по увозот и извозот". 

5) Извозниците што се користат со правото од 
ог. 2, 3 и 4 од претходната точка должни се при 
пресметувањето разликата во целите со Народната 
банка на ФНРЈ да уплатат во корист на „Сметката 
на разликите по увозот и извозот" 80% од добив-
ката од"секоја неодделна работа што е предмет на 
пресметката на разликата во цените. 

6) Компензационите работи што се склучени до 
31 декември 1953 година и во пропишаниот срок 
Пријавени на Народната банка на ФНРЈ, ќе се из-
вршат во сето спрема условите од одобрението да-
дено за склучување на односната комлеизациопа 
работа, ако извршувањето на компензацисната ра-
бота било започнато до заклучно 31 декември 1953 
година, (ако заклучно до тој ден е непоставен ме-
ѓународен с к р а т е н документ). 

7) Ослободувањето од плаќање данокот на про-
мет на производи врз основа на чл. 7 од Уредбата 
оа данокот на промет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 55/53) нема да се применува на извозот на сто-
ките на кои се применуваат одредбите од оваа 
одлука. 

8) Поблиски упатства за спроведување тла оваа 
одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ. 

9) Оваа одлука влегува во сила со даног на 
објавуваното во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година на сто-
ката што по проодните заклучоци ќе биде извезена 
до 31 март 1954 година заклучно. 

Р. п. бр. 80 
4 февруари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. р. Светозар Вукмановић, е. р. 

83. 
Врз основа на чл. 27 од Уредбата за девизното 

иселување, а во врска со чл. 81 од .Уставниот за-
кон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПОСТАПКАТА СО ПРЕОДНИТЕ УВОЗНИ 

ЗАКЛУЧОЦИ ОД 1953 ГОДИНА 
1) Разликите во цените к а ј стоките купени на 

кредит во 1953 година што се увезуваат и плаќаат 
во 1954 годела, ќе се пресметаат со примена на 
(пропишаните основни коефициенти на средниот 
курс на ФНРЈ на девизното пресметковно местб на 
онај ден што и' претходи на пресметката на разли-
ката во цените. К а ј оваа пресметка н е м да се 
примени дополнителниот коефициент. 

2) Разликите во цените кап стоките што се 
увезуваат и плаќаат во 1954 година од девизните 
средства доделени во 1953 година од Централниот 
девизен фонд, ќе се пресметаат со примена на про-
пишаните основни коефициенти На средниот курс 
на ФНРЈ на девизното пресметковно место оној 
ден што му претходи на денот на плаќањето, на-
мален за 5®/о. К а ј оваа пресметка -'ема Да се при-
мени дополнителниот коефициент. 

Ако стоките од претходниот став се увезуваат 
во 1954 година на кредит со гаранција ОД Народна-
та банка на ФНРЈ, разликата на цените ќе се пре-
смета со примена на пропишаните основни коефи-
циенти на средниот курс на ФНРЈ на девизното 
пресметковно место оној ден што му претходи на 
денот на издавањето на гаранцијата, намален за 5%. 
Кај оваа пресметка нема да се примени допол-
ВДгедашот коефициент. Ако гаранцијата на Народ-

ната банка на ФНРЈ е издадена пред 1 јануари 1954» 
година, разликата во цените ќе се пресмета со ттри-
мена на пропишаните основни коефициенти на про-
сечниот курс на ФНРЈ на девизното пресметковно 
место за месец јануари 1954 година, намален за 5°/« 
без примена на дополнителниот коефициент 

Увозниците на стоките од Оваа точка се Д'С)Л" 
Ж1НИ на Народната банка на ФНРЈ да и' ја платат 
разликата помеѓу звани ч ж о т курс на односната 
девиза и средниот курс на ФНРЈ на девизното пре-
сметковно место оној ден што му претходи на де-
нот на плаќа!Бего или на денот на издавањето на 
гаранцијата односно на просечниот курс на ФНРЈ 
на девизното пресметковно место за месец јануари 
1954- година, намалени! за 5*/о. 

3) На девизните средства остварени со сопстве-
на дејност во 1953 тед,ина што се употребуваат во 
1954 година за сопствени плаќања во странство не-
ма при пресметката на разликата во цените да се 
применува до волните лим е т коефициент. 

4) На девизните средства што се набавени на 
девизните пресметковни места во текот на 1953 го-
дина, а до 31 декември 1953 година не биле во це-, 
лост или делум искористени, ќ е се применуваат во 
поглед на пресметката на разликата во цените, ако 
се употребат за сопствени плаќања во странство^ 
истите прописи како и на девизните средства 
остварени со сопствена дејност во 1954 година, само 
к а ј таа пресметка нема да се примени дополни-
телниот коефициент. 

5) Поблиски упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе издаде Народната банка на ФНРЈ. 

6) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ'*, а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 79 
4 февруари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секреетар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Светозар Вукмановић, е. Р, 

84. 
Врз основа на точ. 3 од Решението з а прогласу-

вање Центарот за оспособување на инвалидите за 
установа со самостојно финансирање, Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА ЦЕНТА-

РОТ ЗА ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ 
За членови на Управниот одбор на Центарот зц 

оспособување на инвалидите се именуваат следни-
те лица: 

1) др Мирослав Зетовиќ, управник на Центарот; 
2) др Владимир Николиќ, лекар на Центарот; 
3) инж. Густав Влахов, секретар на Секретари-

јатот за социјална заштита На Сојузниот извршен 
совет; 

4) Божа Павловић секретар на Сојузот на вое-
ните инвалиди од војните; 

5) Јован Паповиќ, член на Централното веќе на 
Сојузот на синдикатите на Југославија; 

6) Миленко Брмбзта, потпретседател на СОЈУЗОТ 
на воените инвалиди од во'ните на НР Србија; 

7) Миливое Матовиќ, службеник на Секретари-
јатот за социјална заштита на Сојузниот извршен 
совет, 

Р. п. бр. 15 
26 јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен соѕет ' 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. рс Едвард Кардељ, е р. 
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85. 
Врз основа на чл. 2 и 10 сд Уре|дбата за уста-

новите со самостојно финансирање, а во врска со 
чл. 12 точ. 8 од Законот за спроведувана на Устав-
ниот закон, и Решението за оснивање Центар за 
оспособување ка инвалидите за работа („Службен 
ЈИСТ на ФНРЈ", бр. 44/51), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ЦЕНТАРОТ ЗА ОСПОСО-

БУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ЗА УСТАНОВА 
СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1) Центарот за оспособување на инвалатите за 
работа во Белград основан со Решението за осни-
вање Центар за оспособување на инвалидите за 
работа го менува називот во „Центар за оспособу-
вање на инвалидите" и се прогласува за установа 
со самостојно финансирање. 

2) Центарот за оспособување на инвалидите има 
еа задача: 

а) да ти оспособува инвалидите за работа преку 
современи методи, лекување и вежбање; 

б) да ја утврдува можноста за оспособување за 
работа и да го определува видот на занимањето за 
кое би можел инвалидот да се оспособи; 

в) да ги обучува инвалидите за нови работи во 
{работилница, а под раководство на мајстсеи-ин-
сгруктсри и медицински стручњаци за оспособу-
вање; 

г) да ти усовршува постоевте и да издига нови 
хадроЕи за работа околу оспособувањето на инва-
лидите спрема најновите придобивка на медицин-
ската наука; 

д) да ти истражува и проучува техничките и 
дерући методи за што поправилно и побрзо оспосо-
бување на инвалидите; 

ѓ) да се грижи за организирањето и за унапре-
дувањето ич службата за оспособување на инвали-
дите на територијата на Југославија; 

е) да одржува врски со соодветните странски 
установи или организации за оспособување на ин-
валидите. 

3) Со Центарот за оспособување на инвалидите 
управува управниот одбор именуван од Сојузниот 
извршен совет. 

4) Центарот за оспособување на инвалидите 
може да формира следни фондови со кси располага 
самостојно: 

а) фонд за наградување на работниците и слу-
жбенициве; 

б) фонд за замена и дополнување на основните 
средства и за големи поправки; 

в) фонд за пропаганда. 
Средствата т распределува на поодделни фон-

дови управниот одбор иа Центарот во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

5) Во сето друго што со ова решение не е пред-
видено во поглед на управувањето со Центарот ќе 
се применуваат одредбите од Уредбата за управу-
вањето со здравствените установи („Службен лист 
ва ФНРЈ", бр. 30/53). 

6) Орган надлежен за работите и задачите на 
Центарот е Сојузниот извршен совет. 

7) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето ВО Ј Ј Службениот лист на ФНРЈ", а 
Ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 14 
2в јануари 1954 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Велико Зековић, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

86. Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-

СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната н а г о н а 

скупштина со својата одлука на седницата од 30 
јануари 1954 година определи да се извршам до-
полнителни избосрм за народен пратеник КА СОЈУ-
ЗНИОТ собор во Изборната околија типографска ** 
градот Титоград во која остана пратеничкиот ме-
сто упразнето, Сојузната избореа комисија кр* 
ошша иа чл. 51, 176 и 177 од Законот за правац ** 
должностите, избирањето и отповикот ш сојузите 
народни пратеници донесе 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за »зби-

рање народен пратеник на Сојузниот собор ла Со-
јузната народна скупштина во Изборната околија 
тито. ра дека и градот Титоград. 

Дополнителните избори ќе се одржат ни 281 март 
1954 година. 

Околината изборна комисија за Изборната 
сколише титоградска и градот Титоград со седиште 
во Титоград именувана со решението од Сојузната 
изборна комисија бр. 2 од 15 септември 1953 година 
(„Службен лист ва ФНРЈ", бр. 37/53) е надоеше 
за спроведување на дополнителните избоди 

Бр. 1/54 
5 февруари 1954 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. Михаило Ѓорѓевиќ, Е. Ј># 

С О Д Р Ж И Н А : Страна 
Уредба за угостителските прет. и д у ќ а н и . . . . ДО 
Уредба з а и з м е н и и дополненија на Уредбата оа 
градежното п р о е к т е р ахБе до 
Уредба за изменел и дополнени ја на Уредбата за з в а -
њата и платите на с л у ж б е н и ц и т е на Народната 
к а на Ф Н Р Ј 
Уредба з а звањата и платите па персоналот в о 
здрав ств оните установи 148 
Уредба за измени и дополнени ја на Уредбата за ф и -
н а н с и р а њ е н а сец. о с и г у р у в а њ е 152 
Уредба за стап. организации за трговски услуги . 162 
Уредба за пресметување в к у п н и о т п р и х о д во по-
гоните на руд арските прсти р и ј ати ја , прет . з е е к -
сплоатација на н а ф т а и на прет. з а и с т р а ж у в а њ е 106 
Уредба за. и змени и доело л. к а Уредбата з а з в а њ а т а 

и платите на јаваните обвинители 156 
Одлука за у с т а н о в у в а њ е Орден Ј у г о с л о в е н с к а 
ѕвезда . , № 
Одлука з а р е ш е т а 157 
О д л у к а з а даночните стосгги на данокот на д о х о д з а Ш 4 Ш 
Одлука за каматните стопи и за с р о к о в и т е на от-
платата за инвест, з а е м и одобрени в о 1953 година . Ме 
Одлука за периодичното п р е с м е т у в а њ е и за расно-
делбата ка. в к у п н и о т п р и х о д н а стоп. о р г а н и з а ц и и 153' 
Одлука за к о р и с т е њ е средствата за з а м е н и од 
амортизационите ф о н д о в и . , Ш . 
Одлука з а учество на кер . р е п у б л и к и во п р и х о д и т е 
што и ' п р и п а ѓ а а т на о к о л н а т а , градот и град-
ската општина со одделни Права . . ДО 
Одлука за. времено р е г у л и р а њ е платите на персона-
лот запослен во с л у ж б а на Ј у г о с л о в е н с к и т е ж е -
лезници и Југословенските п-т-т ДО 
Одлука за п р о д о л ж у в а н а срокот за д о н е с у в а њ е та« 
р и ф н и п р а в и л н и ц и на стопанските организации . ДО 
Одлука з а кадокна&вта трошоците з а л е к а р с к и п р е -
глед на возачите н а мот. возила. . М9 
Одлука за и з в р ш у в а њ е во I тримесеч ј е 1954 г. дого-
ворите за исат орачка ј а глен на Југословенските ж е -
лезници и на термоелектраните . Ш 
Одлука за постапката со пре едните и з в о з н и з а к л у -
чоци од 1953 годи на ДО 
Одлука за постапката со преодените у в о з н и з а к л у -
чоци од 1953 година ДО 
Р е ш е н и е за и м е н у в а њ е Управен одбор на Центарот 
з а оспособување н а и н в а л и д и т е 198 
Р е ш е н и е за прогласување Центарот за оспособува-
њ е на инвалидите за установа со самостојно ф и -
н а н с и р а њ е 144 
Р е ш е н и е на Сојузната изборна комиси ја за распи-
ш у в а њ е дополнителни избори . . . . . . . . . Ш 


