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31. 

Врз основа на чл. 80 од Уредбата за платите на 
работниците и службениците на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НИВОТО НА 
ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРА-

ВИЛНИЦИ ЗА 1955 ГОДИНА 

1. Нивото на тарифните ставови во тарифните 
правилници за 1955 година се определува, согласно 
со одредбите на сојузниот општествен план за 1955 
година, на следен начин: 

а) со множење соодветните износи на пресмет-
ковните плати за 1954 година со бројот на работни-
ците и службениците во поодделни категории струч-
но образование предвидени според работните места 
за обемот на работењето во 1955 година се утврдува 
вкупниот износ по пресметковните плати; 

б) од така утврдениот износ се одбиваат издато-
ците што биле во 1954 година содржани во износите 
на пресметковните плати, а според прописите за 
расподелба на вкупниот приход на стопанските ор-
ганизации се признаваат од 1 јануари 1955 година 
во материјални трошоци, и тоа: 

— издатоците за дневници за службени пату-
вања и теренски додатоци до износот од 3 од-
носно 6% од вкупниот износ утврден врз 
основа на пресметковните плати (под а) и 
над износот до кој според решението н а н а -
родниот одбор претпријатието можело во 1954 
година да ги внесува тие издатоци во пре -
сметковниот платен фонд ако не му е дадено 
одобрение целиот износ над 3% односно 6% 
да го внесе во пресметковниот платен фонд. 

Износот на овие издатоци што се одбиваат од 
вкупниот износ според пресметковните плати се 
пресметува врз основа на нивните фактички исплати 
во текот на 1954 година, земајќи го во обѕир оној дел 
што бил. содржан во пресметковните плати во 1954 го-
дина. Ако во градежните, монтажните и проектант-
ските претпријатија, претпријатијата з а изградба и 
о дружев ање ПТТ врски, претпријатијата за истра-
жни1 работи и бироите и институтите, на име днев-
ници за службено патување и теренски додатоци е 
исплатено помалу од износот што претставува 3% 
од вкупниот износ според пресметковните плати, 
а к а ј другите стопански организации 6% од истиот 
износ, од вкупниот износ според пресметковните 
плати: ќе се одбие само тој исплатен износ, но прет-
ходно ќе се наголеми; и л и намали во сразмер во ко ј 
стои; износот според пресметковните плати (под а) 
спрема средниот месечен износ на пресметков-
ниот платен фонд во текот н а 1954 година, а н а ј - у 
многу до износот што претставува 3 односно 6% од ^ 
износот според пресметковните плати според стру- . 
т у р а т а к бројов да р а б о т и в е места з а 1955 го-
дина (под а); 

в) така утврдениот вкупен износ според пре -
сметковните плати претставува основа спрема ко ја 
народниот одбор на околијата (градот, градската 
општина со одделни, права) го определува нивото н а 
тарифните ставови во тарифниот правилник з а 
1955 година. 

2. За утврдување нивото според пресметковните 
плати од 1954 година стопанската организација мо-
ж е да ги употреби само износите на пресметковните 
плати на оние категории стручно образование што 
според прописите од 1954 година в а ж е л е за работ-
ните места во стопанската организација како осно-
в а з а утврдување на пресметковниот платен фонд. 

Ако стопанската организација воведува во 1955 
година нови работни места што не ги имала во 
1954 година-, ќе ги употреби за нив при утврдува-
њ е нивото на тарифните ставови износите на 
пресметковните плати на оние категории стручно 
образование за кои наоѓа дека се потребни за в р -
ш е њ е на работите на работното место и што одде-
лно ќе му ги одобри народниот одбор на околи јата 
(градот, градската општина со одделни права). Н а 
ист начин ќе се поста.пи доколку е во п р а ш а њ е сто-
панска организација што не постоела во 1954 година. 

3. З а утврдување нивото на тарифните ставови?^ 
во тарифните правилници за 1955 година с л у ж а т / 
пресметковните плати определени со Сојузниот 
општествен план за 1954 година. 

К а ј стопанските организации на кои во текот 
на 1954 година, врз основа на овластени јата според 
Сојузниот општествен план за 1954 година и врз 
основа на овластени јата според одделните р е ш е -
ни ја н а Сојузниот извршен совет, народните одбори 
на околиите (градовите) им одобриле наголемување 
на пресметковните плати, така наголемените износи 
се земаат во обѕир за утврдување нивото на т а р и ф -
ните ставови во 1955 година 

4. Пример за утврдување нивото на тарифните 
ставови во смисла на оваа одлука: 

Монтажно претпријатие што има 14 работници 
предвидува според тарифниот правилник за 1955 
година работни места со следнива квалификации : 

висококвалифицирани 2, квалифицирани 4, по-
луквалифицирани 4 и неквалифицирани 4. 

Претпријатието ќе го утврди за тие работни ме-
ста (ако се претполага истите квалификации да 
биле признаени и според прописите за 1954 година) 
износот по пресметковн,ите плати (под а) со мно-
ж е њ е нивниот број со соодветниот износ на пре-
сметковната плата, т.е. 

2 X 12.600 = 25.200 
4 X 9 .240= 36.960 
4 X 7.350 = 29.400 
4 X 6.300 = 25.200 

116.760 
(Забелешка: К а к о пресметковни плати се земени 
пресметковните плати наголемени за 5% колку што 
можеле монтажните претпријатија да добијат во 
1954 година). 

Ако претпријатието во 1954 година немало изда-
тоци на дневници и други трошоци (под а), износот 
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од 116.760 динари ќе го претставува нивото во ко ј 
можат да се движат тарифните ставови за 1955 
година во својот вкупен износ. 

Ако пак претпријатието во 1954 година имало 
издатоци на дневници и теренски додатоци, на пр. 
средно месечно 20.000 динари, тоа ќе биде должно 
вкупниот износ по пресметковните плати од 116.760 
да го намали со 3.503 динари колку што изнесува 
3% од износот од 116.760 динари. Во тој случај така 
намалениот износ (113.257 динари) ќе служи за 
определување нивото и за утврдување сред ност а 
што се споредува со средноста на тарифните ста-
вови според новиот тарифен правилник. Ако тие 
издатоци во 1954 година изнеселе средно само 2.000 
динари, т. е. помалу од износот што претставува 
3% од 116.760 динари ќе се одбијат само тие 2.000 
динари. Но, во таков случај тој износ (2.000) пред 
тоа ќе се наголеми или намали сразмерно со голе-
мината на пресметковниот платен фонд од 1954 го-
дина спрема износот добиен врз основа на пресмет-
ковните плати применети на бројот и структурата на 
работниците и службениците за 1955 година, но н а ј -
многу 3% од овој износ. Ако во овој пример пре-
сметковниот платен фонд (без наголемувањата спо-
ред чл. 10а од досегашната уредба) изнесувал сред-
но во 1954 година 105.084 динари месечно, износот 
од 2.000 динари ќе се наголеми пред да се одбие од 

' износот од 116.760 динари за 10% (т. е. на 2.200 
'динари) за кој процент износот од 116.760 динари е 

^поголем од износот' од 105.084. (Забелешка: Во овој 
; пример бидејќи е во прашање монтажно претпри-
ј а т и е е земен во обѕир износот на дневниците и 
' теренските додатоци до 3% кој процент в а ж и и за 

другите стопански организации што се цитирани во 
чл. 10а тон. 11 под а) од поранешниот текст на Уред-

' бата за платите на работниците и службениците на 
стопанските организации за другите стопански ор-
ганизации би дошло во обѕир 6%). 

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а ќе 
се применува од 1 јануари 1955 година. 

Р.п. бр. 13 
2 февруари 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

32. 

Врз основа на чл. 20 ст. 2 од Уредбата за пла-
тите на работниците и службениците на стопански-
те организации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НИВОТО НА ТА-
РИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛ-

НИЦИ ЗА 1955 ГОДИНА 

1) Документацијата за нивото на тарифните 
ставови во тарифниот правилник се состои од два 
дела што ги чинат податоците за 1954 година и по-
датЈ0";ите за 1955 година. 

2) За 1954 година документацијата содржи: 
а) тарифни ставови според тарифниот пра-

вилник искажани: 
— во распон меѓу најнискиот и највисокиот 

износ за занимањето, односно категоријата на струч-
ното образование на работниците и службениците и 

— по работни места (работи односно групи 
работи) во поодделни занимања односно категории 
на работници и службеници во износи според та-
рифниот правилник со цитирање бројот на работ-
ните места кон секој тарифен став; 

\ / б) исплатениот платен фонд во вкупен из -
нос за целото претпријатие, и раставен на износот 
исплатен за плати и на износот на исплатените 
издатоци за награди на учениците во стопанството 
и на другите издатоци што, покрај платите, се 
исплатени од платниот фонд. ИЗЈЦДСОТ исплатен на 
плати треба да биде р а ставен на износот исплатен 
од пресметковниот платен фонд и од добивката; 

), в) среден тарифен став за целото претпри-
јатие за 1954 година врз основа на тарифниот пра-
вилник и бројот на работниците и службениците 
во текот на 1954 година; 

\ г) средни износи на пресметковната плата за 
целото претпријатие за 1954 година и тоа: 1) според 
структурата и бројот на работната сила од 1954 го-
дина и 2) според структурата и бројот на работ-
ната сила што се предвидува за 1955 година; 

д) среден износ на исплатените плати во 
1954 година за целото претпријатие пресметан ЕШ 
основа на исплатените плати (а не и другите изда-
тоци). Средноста треба да биде искажана оддел:.о 
врз основа на исплатените плати во рамките к-г 
исплатениот пресметковен гѓлатен фонд а одделно 
во рамките на делот од добивката употребен за 
плати. 

(ЈЗ)) За 1955 година документацијата содржи: 
а) тарифни ставови според тарифниот пра-

вилник искажани: 
— во распон меѓу најнискиот и највисокиот 

износ за занимањето односно категоријата на струч-
ното образование на работниците и службениците, и 

— според работните места (работи односно 
групи работи) на поодделни занимања односно к а -
тегории на работниците и службениците во износи-
те според тарифниот правилник со цитирање бројот 
на работните места кон секој тарифен с^ав; 

б) предвиден вкупен износ на платите спо-
ред тарифниот правилник за целото претпријатие, 
и тоа: износ за платите и износ на издатоците за. 
награди на учениците во стопанството и на другите 
издатоци што се признаваат во плати на стопан-
ската организација; 

в) среден тарифен став за целото прет-
пријатие за 1955 годи-на, и тоа: 1) според структу-
рата и бројот на работната сила од 1954 л 2) според 
структурата и бројот на работната сила предвидена 
за 1955 година. 

За работните места (работи) за кои се предла-
гаат тарифни ставови во распон, за утврдување на 
вкупната сродност во смисла на оваа точка служи 
средноста што произлегува според конкретните из-
носи на тарифните ставови за лицата на тие ра-
ботни места. 

4) Ако се воведени: работни места што не по-
стоеле во 1954 година или значително е изменета 
структурата на работната сила спрема 1954 годиме, 
стопанската организација треба одделно во доку-
ментацијата да ги истакне тие измени и да даде 
образложение. 

5) Прегледот на тарифните ставови во докумен-
тацијата се составува според табелата предвидена 
за искажување на тарифните ставови во тарифниот 
правилник 'според Упатството за методот за иска-
жување тарифните ставови, во тарифните правил -
ници на стопанските организации) со таа разли-
ка што, место податоците за тоа дали пресил":" -
ката на платата се врши по време или по ефект, 
односно дали се врши премирањ,е, се внесува пода-
токот за бројот на работните места (образец 1). 

Другите податоци за документацијата се иска-
жуваат според образецот пропиша.н со ова упат-
ство (образец 2). 
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6) Документацијата се состава врз основа на 
тарифните правилници и книговодствените подато-
ци на стопанската организација, а ја потпишува, 
од името на стопанската организација, претседате-
лот на управниот одбор, ди,ректорот на стопанската 
организација и шефот на сметководството. 

7) Шефот на сметководството, директорот и 
претседателот на управниот одбор одделно се одго-
ворни податоците во документацијата да се точни. 

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

Р., п. бр, 15 
2 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

Образец 2 

ОБРАЗЕЦ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА НИВОТО 
НА ТАРИФНИТЕ СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ 

ПРАВИЛНИЦИ ЗА 1955 ГОДИНА 

Годи-
на 

Ред. 
бр. 

- Дин ари 
Содржина месечно 

1 Исплатен платен фонд во средност 
за целото претпријатие ^ ' 

1954 

Среден тарифен ста ^ за целото 
претпријатие врз основа на та- с , 
рифниот правилник 

1954 
3 Средни износи а) Според струк-

^ на пресметков- турата и бројот 
ј ната плата за на работната си-

целото претпри- ла од 1954 година ^ - : ; 
- јатие б) Според струк-

турата и бројот 
на работната си-
ла за 1955 година ^ 7 ; ' 

1954 

Среден износ на исплатените пла-
4 ти за целото претпријатие пресме-

тан врз основа на исплатените г , о 
плати (не и другите издатоци) " 

1955 1955 

1 Предвиден вкупен износ на пла-
тите според тарифниот п р а в и л - , 
ник за целото 'претпријатие 

1955 - Среден тарифен а) Според струк-
став за целото турата и бројот 
претпријатие и на работната си-

ТОа: ла од 1954 год. 
2 б) Според струк-

турата и бројот 
на работната си-
ла предвидена 
за 1955 година 

33. 

Врз основа 7̂ а чл, 23 ст. 3 од Уредбата за пла-
тите на работниците и службениците на стопан-
ските организации: („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
64/54). Сојузниот извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА МЕТОДОТ ЗА ИСКАЖУВАЊЕ ТАРИФНИТЕ 
СТАВОВИ ВО ТАРИФНИТЕ ПРАВИЛНИЦИ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Тар.ифните ставови определени според ра-

ситните места или работи се искажуваат во та-

рифниот правилник во вид на табела поделена по 
одделенија, погони, работилници и други органи-
зациони единици. Табелата треба да е изработена 
според образецот што е пропишан со ова упатство и 
одвоено по одделенија, работилници, ,погони и други 
организациони единици, да содржи следни податоци: 

а) За раководните работни места: тарифни ставо- ^ 
ви искажана во еден износ и раставени по елемент ' 
тите што се земени во обѕир при определувањето виси-
ната на тарифниот став (т. е. колку е определено 
за стручноста, а колку за условите на работата-, од-
говорноста за раководење и другите елементи што 
се земени во обѕир за висината на тарифниот став). 

Како раководни места во стопанска органи-
зација се сметаат работните места: директор на 
стопанска организација, технички раководител, ра-
ководител на стопанско-сметковниот сектор, комер-
цијален раководител, шеф на сметководството и 
други работни места со раководни должности од 
поголемо значење во работењето на стопанската 
организација. 

б) за работниците: 
— распон меѓу најнискиот и највисокиот износ 

на тарифните ставови за работните места (работи) 
во определена категорија стручно образование, зе-
мајќи ги во обѕир сите занимања чии работи се вр-
шат во стопанската организација односно во одде-
лението, погонот итн. (напр. висококвалифицирани 
работници, тарифен став од до , квали-
-фицирани работници, тарифен став од до 

, полуквалифицирани работници, тарифен 
став од до , неквалифицира,ни работ-
ници, тарифен став од до ; 

— распон меѓу најнискиот и највисокиот та-
рифен став за работн,ите места во поодделно зани-
мање и определена категорија стручно образование 
(напр.: виоококвалифицирани бравари, тарифен став 
од до , висококвалифицирани алатни-
ч,Е.ри, тарифен став од до , виоококва-
лифицирани стругари, тарифен став од до 

, или квалифицирани бравари, тарифен став 
од — : до , квалифицирани стругари та-
рифен ста-в од до , итн.). 

При утврдување распонот на тарифните ста -
вови се земаат во обѕир тарифните ставови на сите : 
работни места во едно исто занимање за кои е г 

предвидена иста категорија стручно образование^ 
При тоа се тргнува од фактот дека како занимање 
на работникот се смета она што редовно се учи во 
стопанството и се полага испит за квал ифициран 
работник. 

Ако за вршење поодделни работи или операции! 
што спаѓаат во кругот на работите на едно зани-
мање не се бара полна квалификација за занима-
њето, туку ги врши полуквалициран работн,ик, та-
рифните ставови за такви работни места не се 
искажуваат во распон по занимањата во кои би 
спаѓале работите туку непосредно во категоријата 
на полуквалифицираните работници. Ис-клучок мо-
ж е да биде само за извесни занимања кои како 
занимања постојат веќе во категоријата на полу-
квалифицираните работници, т. е., со која квали-
фикација р е д о в н о се здобива со проучување на ра-
бота (напр.: ткајач); 

— тарифни ставови за работните места (ра-
боти) во поодделно занимање или категорија струч-
но образование во еден износ и растажен според 
основните елементи што се земени во обѕир при 
утврдувањето на висината на тарифниот став (на 
пр.: тарифен став од до , и тоа: за 
стручноста дин., за условите на работата 
дин,, за одговорноста за раководење дин.). 

в) за службениците: 
— распон меѓу најнискиот и највисокиот 

тарифен став за работните места во определена 
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категорија стручно образование, изземајќи ги ра-
ководните работни места (напр.: службеници со ви-
т е стручно образование, тарифен став од до 

, службеници со средно стручно образование, 
тарифен став од до , службеници со 
ниже стручно образование, тарифен став од 
до , помошни службеници, тарифен став од 

до ,); 
— тарифни ставови за работните места на 

службениците во определена категорија стручно 
образование во еден износ и раставен според еле-
ментите што се земени во обѕир при определува^ 
Изето на висината на поодделен тарифен став (на 
ттр.: тарифен став дан., и тоа: за стручноста 

дин., за одговорноста за раководење 
дан.). 

Раководните работни места не се искажуваат 
во овој дел на табелата на тарифните ставови за-
што се земени во обѕир уште под а). 

^ 2) За категориите на стручното образование на 
работниците доаѓа во обѕир делбата на четири ка -
тегории п г ^ цостои (висококвалиницирани. квали-

^ т ц ф а н и , " полутаалифицирани и неквалифицира-
ни работници) а не делбата според поранешните 
групи (I—IX група). 

3) Како ориентација за називите на занима-
в а а на работниците треба да служи времената 
номенклатура на занимањата што се приложува 
кон ова упатство како негов незадолжителен дел, 

4) За работните места на службениците во та-
белата се внесуваат обичаешгсе називи што се во 
употреба (напр.: книговодител, на материјали, архи-
вар, потонеш техничар и сл.). 

у 5) За категориите на стручното образование на 
службениците доаѓа во обзир делбата на четири 
обичаени категории (виши стручни службеници, 
средни стручни службеници, нижи стручни слу-
жбеници и помошни службеници). 

6) Тарифните ставови за работните места на 
службениците се искажуваат во месечен: износ, а 
за работните места на работниците во износ по час 
со означување и на месечниот износ што се става 
во загради. 

7) Ако тарифниот став за работното место (ра-
боти) е утврден во распон, задолжително во табе-
лата на тарифните ставови се внесува и средноста 
што произлегува врз основа на конкретните износи 
на тарифните ставови за лицата на тоа работно 
место. 

8) Работните места и тарифните ста,вови треба 
во табелата да се средени според големината на 
тарифните ставови, почнувајќи од најнискиот кон 
највисокиот. 

9) Во табелата на тарифните ставови треба по-
крај секое место да се означи дали платата се пре-
сметува по ефект ли по време и дали се врши 
препирање. 

10) Во табелата на тарифните ставови не е за-
должително да се цитира бројот на работните ме-
ста за што на стопанската организација нема да и' 
се одобрува бројот на работните места туку нивото 
на тарифните ставови во тарифниот правилник (но 
стопанската организација може, ако ЈЃ одговара, 
кон работните места да го внесе и нивниот број). 

11) Ова упатство влегува во сила со ленот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ/ 1 

Р. п. бр. 14 
2 фавруари 1965 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

34. 

Врз основа на чл. 12 од Уредбата за платите на 
работниците и службениците на стопанските органи-
зации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), Сојузниот 
извршен совет донесува 

У П А Т С Т В О 
ЗА КОМИСИИТЕ ЗА ПЛАТИ ВО СТОПАНСТВОТО 

I 
1) Комисиите за плати во стопанството се посто-

јани органи на државната управа за работите на 
плати во стопанството, и тоа: 

а) за работите од надлежноста на сојузните ор-
гани — Сојузната комисија за плати во сто-
панството ; 

б) за работите од надлежноста на републичките 
органи — републичката комисија за плати во 
стопанството; 

в) за работите од надлежноста на народниот од-
бор на околијата (градот, градската општина 
со одделни права) — околиската (градската) 
комисија за плати во стопанството. 

2) Комисијата за плати се состои од 5 до 11 
члена (во кој број влегува претседателот и секрета-
рот на комисијата и тоа предимствено од лица кои 
според својата општествена или службена функција 
се занимаваат со прашањата на платите во стопан-
ството. 

Претседателот на комисијата се определува меѓу 
членовите на одборот за стопанство на извршниот 
совет односно меѓу членовите на народниот одбор на 
околијата (градот, градската општина со одделни 
права). 

Претставниците на синдикалната организација и 
на коморите, кои како членови влегуваат во коми-
сиите, ги определуваат нивните соодветни органи. 

Во околиската комисија како претставник на ко-
мората влегува соодветниот стручњак за стопанската 
гранка за која во комисијата се р а с т а в у в а , и тоа од 
листата на стручњаците што ја предлага комората. 
Комората може да определи и еден свој претстав-
ник како постојан член на комисијата. 

Секретарот е службеник во администрацијата на 
извршниот совет односно народниот одбор. 

3) Комисиите за плати ги именуваат: 
Сојузната комисија за плати — Сојузниот извр-

шен совет, републичката комисија за плати — репу-
бличкиот извршен совет, околиската (градската) ко-
мисија за плати — народниот одбор на околијата 
(градот, градската општина со одделни права). 

4) Ако два или повеќе околиски (градски) на-
родни одбори односно народни одбори на градски 
општини со оделни права ќе се согласат да имаат за-
едничка околиска комисија за плати, ќе се догово-
рат за тоа како ќе го определат претседателот и кол-
ку членови на комисијата во рамките на бројот од 
точ. 3 секој од нив ќе определи. 

. 5) Комисијата за плати може да именува^ пот-
комисии за приготвување поодделни решенија, за 
изработка стручни елаборати и за извршување 
други задачи. 

6) Комисијата за плати има своја администра-
ција како одделна организациона единица во состав 
на администрацијата на извршниот совет односно 
народниот одбор. 

Со администрацијата раководи секретарот на ко-
мисијата за плати. 

7) Комисијата за плати може, за вршењето на 
работите од својата надлежност, да ангажира посто-
јани или повремени хонорарни соработници заради 
стручна обработка на поодделни прашања. 
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I ' I I 
8) За извршувањето на своите задачи (чл. 13 од 

Уредбата за платите на работниците и службениците 
на стопанските организации) комисијата за плати е 
овластена: 

а) да бара од стопанските организации извештаи 
за тарифните ставови, за висината на исплатените 
плати, за процентите на извршувањето на нормите и 
другите мерила на работниот ефект, за работните 
места и работите на кои се воведени норми, и за кои 
не се воведени, како и други податоци што и' се по-
требни за извршувањето на нејзините задачи; 

б) на самото место во стопанската организација и 
банката да ја проверува фактичната состојба; 

в) да предлага ревизија на тарифните ставови 
еко утврди дека не се во согласност со пропорциите 
од општествениот план или дека се во спротивност со 
стопанската политика изразена во општествените 
планови (Сојузниот, републичкиот или околискиот); 

г) да нареди ревизија на нормите или други ме-
рила на работниот ефект ако не се во согласност со 
тарифните ставови или се извршуваат над сродноста 
нормална за соодветната стопанска гранка; 

д) да нареди ревизија на правилникот за нормите 
еко не е во согласност со тарифниот правилник; 

ѓ) да го определи начинот на плаќањето на ра-
ботниците и службениците во стопанската организа-
ција на која и' е издадена наредба да ги ревидира 
нормите или да ги ревидира тарифните ставови; 

е) да бара од банката извештаи за исплатите на 
товар на платите на стопанската организација и да 
и' издава на банката наредби за запирање или огра-
,ничување на исплатите во спор во смисла на чл. 33 
,и 34 од Уредбата за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации; 

ж) да предлага да се преземат казнени мерки 
против органите на стопанската организација ако 
утврди дека' има некој од прекршоците предвидени 
со уредбата. 

Сојузната комисија за плати е овластена од ре-
публичките и околиските комисии за плати да бара 
извештаи за работите од нивната надлежност. Исто-
то право го има републичката комисија за плати 
спрема околиските комисии за плати на територи-
јата на републиката. 

9) Сојузната комисија за плати е овластена да 
дава задолжителни упатства и објасненија во врска 
со спроведувањето на прописите за платите во сто-
панството и да дава упатства за работата на репу-
бличките и околиските комисии за плати. 

10) Стопанските организации и банката должни 
се да постапат по барањата што во рамките на сво-
ите овластенија ќе им ги подадат комисиите за плати. 

Ако сметаат дека барањето не е во согласност 
со прописите ќе ја известат за тоа повисоката коми-
сија за плати од онаа што го подала барањето и ќе 
го чекаат нејзиното решение. 

И) Комисиите за плати во стопанството се дол-
жни: 

а) да осигурат евиденција за движење на пла-
тите и за извршување на нормите во стопанската 
организација; 

б) по барање од стопанската организација, а во 
границите на своите можности, да дадат стручна 
помош при воведувањето на нормите и платниот 
систем; 

в) по барање од повисоката комисија за плати 
да испраќаат извештаи за состојбата на поодделни 
работи од нивната надлежност; 

г) да поднесуваат повремени извештаи до извр-
шниот совет или до органот што е овластен од него, 
односно до народниот одбор, за состојбата на рабо-
тите од нивната надлежност. 

III 
12) Комисијата за плати донесува заклучоци од 

својата надлежност на седници. 
Седниците на комисијата се свикуваат по по-

треба. 
Седниците ги свикува претседателот на комиси-

јата. За седницата на комисијата членовите мораат 
да се известат на време, а најмалу три дена пред 
седницата. Со поканата за седница членовите на ко-
мисијата мораат да се известат за дневниот ред. Ако 
има можност со поканата ќе се приложи материја-
лот за прашањата на дневниот ред. 

На седниците на комисијата можат да присуству-
ваат, по покана или согласност од претседателот на 
комисијата, и други лица што не се членови на ко-
мисијата, а чие присуство е од интерес да се донесе 
правилен заклучок. 

13) Заклучокот на комисијата е полноважен ако 
е донесен со мнозинство гласови од вкупниот број 
членови. Во случај на еднаков број гласови, при 
делбата на гласовите решава гласот од претседате-
лот на комисијата. 

Лицата што присуствуваат на седницата а не се 
членови на комисијата немаат право да гласаат при 
донесувањето на заклучоци. 

14) На седниците на комисијата се води записник 
во кој се внесуваат сите поважни моменти за текот 
на работата (дневен ред, кој е присутен, факти што 
служеле како подлога за заклучокот и сл., потоа 
мислења за поодделен предмет, заклучоци). 

Препис од записникот се испраќа редовно до по-
високата комисија за плати, најдоцна за седум дена 
по одржаната седница. 

15) Решенијата и предлозите на комисијата, из-
работени врз основа на заклучоците на седницата, ги 
потпишува претседателот и секретарот на комиси-
јата. 

Заклучоците на комисијата ги извршува секре-
тарот на комисијата и за тоа поднесува извештај на 
идната седница на комисијата. 

16) Комисијата за плати, по правило, оства-
рува увид во состојбата на извршувањето на нормите 
и висината на реализираните плати со изводи од еви-
денцијата за извршување на нормите што и' ги 
испраќаат стопанските организации и со извештаи 
од банката за извршените исплати на платите. 

17) Проверките и прегледите во стопанските ор-
ганизации и банката со цел да се утврди фактичната 
состојба комисијата ги врши непосредно преку свои 
членови и преку својата администрација. Повисоките 
комисии за плати можат да ги вршат проверките л 
прегледите и преку пониските комисии за плати. 

Комисијата може да бара од финансиската ин-
спекција, пазаришната инспекција или инспекцијата 
на трудот при вршењето на својот редовен надзор 
да испитаат и определени факти од подрачјето на 
платите и за тоа да и' поднесат извештај. 

18) Комисијата за плати може за извршување на 
поодделни задачи, по потреба, да определува 
стручни лица. што се на работа во стопанските ор-
ганизации на своето подрачје. Стопанските орга-
низации и лицата за кои е подадено барање се 
должни да постапат по барањето од комисијата за 
плати. 

IV 
19) Кога ќе установи дека прописите за платите 

во стопанството се применуват неправилно комиси-
јата за плати ќе и' издаде на стопанската организа-
ција наредба да ги отстрани утврдените неправил-
ности и ќе и' определи срок во кој ќе се отстранат. 

20) Кога ќе утврди дека тарифниот правилник на 
стопанската организација не е во согласност со, за-
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конаците прописи, или дека не е донесен според 
пропишаната постапка, за тоа ќе го извести надле-
жниот секретаријат за стопанство на народниот од-
бор односно републичкиот државен секретар за ра-
боти на стоганството заради постапка во смисла на 
чл, 31 од уредбата. 

21) Ако комисијата за плати врз основа на со-
браните податоци ќе утврди дека нивото на тариф-
ните ставови во стопанските организации на поо-
карството и др.) и да дава предлози за нивно ре-
зации или поодделни организации не е во согласност 
со стопанската политика изразена во општествениот 
план, односно дека им штети на интересите на сто-
панството, ќе подаде предлог до извршниот совет да 
нареди ревизија на нивото на тарифните ставови. 

Околиската комисија за плати ќе го подаде сво-
јот предлог од горниот став преку републичката ко-
мисија за плати. 

22) Кога ќе установи дека правилникот за нор-
мите на стопанската организација не е донесен во 
согласност со тарифниот правилник, комисијата за 
плати ќе и' издаде наредба на стопанската организа-
ција за негова ревизија, определувајќи го едновре-
мено и срокот во кој мора тој да се согласи со та-
рифниот правилник. 

Комисијата за плати може, по предлог од сто-
панската организација, да го продолжи срокот за 
ревизија, ако има за тоа објективни причини. 

23) Ако ,утврди дека нормите се извршуваат над 
средноста нормална за соодветната стопанска гранка 
и дека поради тоа издатоците на плати се нереално 
високи, комисијата за плати ќе и' издаде на стопан-
ската организација наредба за ревизија на нормите, 
определувајќи го едновремено срокот за извршување 
на ревизијата. 

Ако стопанската организација не подаде жалба 
против барањето на комисијата за плати за ревизи-
јата на нормите, а не ја преземе ни наредената ре-
визија, комисијата против неа ќе подаде пријава 
поради прекршок од чл. 74 од уредбата. Едно-
времено ќе ч' издаде наредба на банката износот на 
платите што отпаѓа на префрлувањето на нормите 
во спор да го стави на одделна сметка и да не го 
исплатува до конечното решение. 

Комисијата за плати може, по предлог од сто-
панската организација, да го про.должи срокот за 
ревизија, ако има објективни причини за тоа. 

24) Членовите на комисиите за плати ќе се хо-
норираат за работата во комисијата според општите 
прописи. 

V 
25) Членовите на ќе:,.л.игата за плати што се 

службеници или работници на стопанската органи-
зација имаат право на надоместување на платата за 
Е^еме на отсуствување^ од редовната должи по-
ради работа во комисијата. 

Надоместувањето на платата се исплатува од бу-
џетот на органот во чија комисија службеникот од-
носно работникот учествува како член. 

26) Членовите на комисијата за плати имаат пра-
во на дневници за службени патувања и трошоци на 
превозот според прописите за патните и селидбените 
трошоци на државните службеници на товар на 
претсметката на приходите и расходите на комиси-
јата. 

27) Ова упатство влегува ЕО сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 12 
2 февруари 1955 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседатзл, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

35. 
Брз основа на чл. 2, 10 и 37 од Основната уред-

ба за установите со самостојно финансирање (,,Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/53), Сојузниот извршен 
совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА МЛЕКАРСТВО КАКО 

УСТАНОВА СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

1. Институтот за млекарство (во натамошниот 
текст: Институтот), основан со Решението на Вла-
дата на ФНРЈ од 28 ноември 1952 година како 
пресметковна установа со самостојно финансира-
ње, продолжува со работата како установа со са-
мостојно финансирање. 

Седиштето на Институтот е во Белград. 
2. Институтот има за задача: 
а) да ги проучува проблемите од областа на 

млекарството (производство, хигиенски мерки при! 
производството, услови за подобрување на техничч, 
ките процеси, прашањата на економиката на мле-
карството и др.) и да дава предлози за нивно ре- ; 

шение и за донесување соодветни прописи, како и 
прописи за прометот на млекото и млечните про-
изводи; 

б) да оспособува стручни кадрови за млекар-
ството, како и да ги објавува и применува во прак-
са добавените резултати и здобивекото искуство; 

в) да ги испитува техничките услови за произ-
водство на поодделни видови и квалитети млечни: 
производи и, во врски со тоа да дава стручни ми-
слења при установувањето на заштитните знакови 
за поодделни видови и квалитети млечни произ-
води; 

г) да изработува градежни и монтажни проекти 
и технички нацрти на машини и прибор; да ука -
жува стручна помош при изработката на програ-
мата на инвестиционата изградба на објектите за 
изработка и преработка на млеко, како и да ги: 
испитува домашните и странските опреми, помош-
ниот и погонскиот материјал заради стандардиза-
ција на типовите на млекарите и нивната опрема; 

д) да одржува врски со Националниот комитет 
за УНИЦЕФ; 

ѓ) да је координира работата со домашните 
установи, организациите и сродните институти, чи-
јашто работа може да биде од корист за унапреду-
вање на млекарството, како и да одржува врски: 
со странските млекарски организации и научно-
истражувачките установи; 

е) да ја спроведува програмата за изградба на 
млекарската индустрија што ја помага фондот на 
Обедикзтите нации за помош на децата (УНИЦЕФ); 

ж) да дава мислења по сите прашања од обла-
ста на млекарството што се поставаат од страна на 
млекарск,ите претпријатија, организации и уста-
нови; 

з) да издава стручни публикации од областа 
на млекарството и да работи на пропагирање на 
трошењето на млекото и млечните производи преку 
филмови, изложби, саеми и сл. 

3. Имотот со кој управува Институтот се состои 
од инвентар и од канцелариски намештај. 

4. Со Институтот управува управниот одбор 
чиишто членови именува Сојузниот извршен совет 
меѓу научните работници, лекарите, истакнатите 
млекарски стручњаци, претставници на млекарски-
те претпријатија од поголемо значење од поодделни 
наредил републики и од претставникот на работ-
ниот к о л е ц о в на Институтот. 
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Директорот на Институтот е член на управн,иот 
одбор по својата положба. 

5. Директорот на Институтот го назначува Со-
јузниот извршен совет. 

6. Институтот може да формира следни фондо-
ви со кои располага самостојно: 

а) фонд за наградување на работниците и слу-
жбен,иците, и 

б) фонд за замена и дополнување на основните 
средства и за големи поправки. 

7) Надзор над работата на Институтот врши 
Сојузниот извршен совет. 

При вршењето на надзорот Сојузниот извршен 
совет особено врши следни права: 

а) донесува правила на Институтот; 
б) донесува претсметка на приходите и расхо-

дите и ја одобрува завршната сметка на Инсти-
тутот; 

в) ја одобрува систематизација на работните 
места; 

г) дава согласност за распоредот на вишокот на 
приходите во поодделни фондови. 

/ 8) Со влегувањето во сила на ова решение пре-
останува на в а ж и Решението на Владата на Ф Н Р Ј 
; за оснивање на Институтот за млекарство („Слу-
ж б е н лист на ФНРЈ" , бр. 58/52). 

9. Ова решение влегува во сила со денот на 
. објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Р.П. бр. 509 
28 декември: 1954 година 

Белград 

, Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

36. 
р- Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-
низацијата, иселувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 54/53), а во врска со тон. I под 6) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по работите од надлежноста на Сојузниов 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Б Ш Б Н И Б 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВО-

ЗЕЊЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Во Тарифата за превозење стоки на Југосло-
венските железници — Свеска 1 — се дополнува 
во Ѕ 36 Списокот на к а б а с т стоки со предметите: 

— лековити растенија, 
— електрични сијалици, нови и употребени. 
2. Ова решение влегува во сила на 1 март 1955 

година. 
Сујузен извршен совет 

Ол. бр. 7 
31 јануари 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 

37. 
Врз основа на точ. 1 ст. 2 од Одлуката за осни-

вање првостепени дисциплински судови и Виши 
дисциплински суд за службениците на сојузните 
органи на управата („Службен лист на. ФНРЈ", бр. 
38/53 донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСНИ-

ВАЊЕ ПРВОСТЕПЕНИ дисциплински СУДО-
ВИ ПРИ ПООДДЕЛНИ СОЈУЗНИ УСТАНОВИ 

I. Во Решението за оснивање првостепени ди-
сциплински судови при поодделни сојузни установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/53) на крајот на! 
точ. I место точка се става запирка и се додава: 

„5) Телеграфската агенција Нова Југославија 
- „Танјуг." 

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

Б. бр. 1416 
3 февруари 1956 година 

Белград 
Секретар 

на Сојузниот извршен совет, 
Вељко Зековиќ, с. р. 

38. 
Врз основа на точ. 2 ст. 3 од Одлуката за исплата 

на разликата во цената на производителите што ги 
предале контрахираните количини жита од родот, 
на 1954 година. („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА РЕАЛИЗИРАЊЕ НА НАДОМЕСТУВАЊЕТО ЗА 
ИСПЛАТЕНАТА РАЗЛИКА ВО ЦЕНАТА НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ ШТО ГИ ПРЕДАЛЕ КОНТРАХИ-
РАНИТЕ КОЛИЧИНИ Ж И Т А ОД РОДОТ НА 1954 

ГОДИНА 
1) Овластените претпријатија за промет со жита 

и овластените мелници, што врз основа на точ. 1 и 2 
од Одлуката за исплата на разликата во цената н а 
производителите што ги предале контролираните ко-
личини жита од родот на 1954 година („Службен лист, 
на ФНРЈ" , бр. 54/54) имаат право на надоместување 
за исплатените разлики во цената, должни се кон 
барањето за надоместување да и' поднесат на Народ-
н а ^ банка на ФНРЈ и преглед на извршените 
исплати. 

Пј;огледот на извршените исплати треба да ги 
содржи следниве податоци: 

а) број и датум на склучениот договор за кон-
трахирање на житата, 

б) договорените количини за испорачана, 
в) број и датум ::а потврдата за преземените ко-

линиќ и, 
г) количината на преземените жита, 
Д) број и датум на потврдата за исплата на 

разликата во цената, 
ѓ) разлика во цената по која е извршена испла-

тата, 
е) вкупен износ на исплатената разлика. 
Прегледот на извршените исплати се прави 

одделно за пченица и 'рж, а одделно за пченка. 
Покрај прегледите на извршените исплати кон 

барањето за надоместување се поднесува и извешта-
јот за контрахираните количини пченица, 'рж и 
пченка односно нивни преработки од родот л а 1954 
година што овластените претпријатија за промет со 
жита односно овластените мелници ги продале до 
28 декември 1954 година потцените определени со 
Одлуката за определување највисоки продажни: 
цени за жито, брашно, гриз и трици („Службен 
лист на. ФНРЈ", бр, 33/54 и 43/54), 
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Прегледот на извршените исплати и извештајот 
за контрахираните и продадените количини жита 
односно нивни преработки мораат да бидат заверени 
од директорот и раководителот на книговодството на 
претпријатието односно ме левицата, или во случај на 
нивна отсутност, од службениците што се овластени 
да ги заменуваат. 

2) Барањето за надоместување на исплатената 
разлика во цената може да се поднесува до 30 април 
1955 година. 

3) Ова упатство влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 330 
24 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасам Бркиќ, с. р. 

39. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 

од Законот за здруженијата, собирите и другите ја-
вни собранија а врз основа на чл. 13 тон. г) од истиот 
закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ПО-

ЛИТИЧКИ НАУКИ 
Се одобрува според поднесените правила оснива-

њето и работата на Југословенското здружение за 
политички науки со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Југославија. 

П/3 бр. 24195 
25 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

40. 
По исполнувањето на условите од чл. 15, 16 и 17: 

од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија а врз основа на чл. 13 тон. г) од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА СО-

ЦИОЛОГИЈА 
Се одобрува според поднесените правила осни-

вањето и работата на Југословенското здружение за 
Социологија, со седиште во Загреб, а со дејност на 
целата територија на Југославија. 

П/3 бр. 370 
11 јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

41. 
По исполнувањето на условите од чл. 16, 16 и 17, 

од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија а врз основа, на чл. 13 тон. г) од 
истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИПАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗДРУЖЕНИЕ ЗА НА-

ПОРЕДНО ПРАВО 
Се одобрува според поднесените правила осни-

вањето и работата на Југословенското здружение за 

напоредно право, со седиште во Белград, а со дејност 
на целата територија на Југославија. 

Н/;3 бр. 24659 
И јануари 1955 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

42. 
Врз основа на точ. 9 од Упатството за, комисиите 

за плати во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/55)," Сојузната комисија за плати во стопан-
ството дава 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
ВО ВРСКА СО ЧЛ. 5 и 41 ОД УРЕДБАТА ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Со чл. 5 од Уредбата за платите на работниците 

и службениците на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/54), е определено дека 
стопанската организација е должна кон тарифниот 
правилник да го пропише ефектот што работникот 
е должен да го изврши во определена временска : 
единица, при што е должна да води сметка кој ефект 
може работникот да постигне во времето кое му 
одговара на тарифниот став. 

Нормата треба да го претставува средниот рабо-
тен ефект што нормално може и треба да се по- . 
стигне на работното место (работа) при нормало 
искористување на машината и алатот. 

При влегувањето во 1955 година нормите не би 
можеле да бидат пониски од нормите што се при-
менувани во 1954 година. Со Сојузниот општествен 
план за 1955 година е определено нивото на тариф-
ните ставови за 1955 година на нивото на пресмет-
ковните плати за 1954 година. Спрема тоа, за 1955 , 
година се задржува воопшто нивото на тарифните ' 
ставови. Бидејќи нормите мораат во поглед на п и -
вото да бидат во согласност со тарифните ставови, 
тоа значи дека на почетокот на 1955 година нормата 
на работниот ефект која му одговара на износот на 
платата според тарифнот став може да остане само 
иста како во 1954 година или може да се наголеми 
а поникако да се намали. Секое намалување би било 
незаконито и би произвело на стопанската организа-
ција да се применат санкциите предвидени со Уред-
бата за платите на работниците и службениците на 
стопанските организации. 

П. бр. 1 
4 февруари 1955 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за плати во стопанството 

Никола Минчев, с. р. 

43. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА 
РАСПИШУВАЊЕ ГЛАСАЊЕ ЗА ОТПОВИК НА 

НАРОДЕН ПРАТЕНИК 
Сојузната изборна комисија го испита предлог 

гог од собирите наѓ избирачите за отповик на народ-
ниот пратеник на Сојузниот собор на Сојузната 
народна скупштина во Изборната околија панче-
вачка. I и, врз основа на чл. 194, 196 и 197 од Зако-
нот за плавата и должностите, избирањето и отпси 
викот на сојузните народни пратеници, донесува 

Р е ш е н и е 
Се потврдува предлогот од собирите на избира-

чите за отповик на Дедијер Јефте Владимир, од 
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Белград, нареден пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина за изборната околија! 
панчевачка I. 

Гласањето за отповикот во Изборната околија 
панчевачка I се распишува за денот 6 март 1955 
година. 

Бр. 8 
7 февруари 1955 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
др Дражен Сесардиќ, с. р. Михаило ѓорѓевиќ, с. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на чл. 

71 точ. 4 од Уставниот закон за основите на опште-
ственото и политичкото устројство на Федеративна 
Народна Република Југославија и за сојузните ор-
гани на власта, а по предлог од Државниот секретар 
за надворешни работи донесува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ФНРЈ ВО 
КОМИТЕТОТ НА ПОСТОЈАНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ 
НА ЗЕМЈИТЕ ПОТПИСНИЦИ НА АНКАРСКИОТ 

ДОГОВОР 
I 

Се назначува: 
Миша Павиќевиќ, вонреден и ополномошен ам-

басадор на ФНРЈ во Турција за претставник на Фе-
деративна Народна Република Југославија во Ко-
митетот на Постојаниот секретаријат на земјите 
потписници на Анкарскиот договор. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 1 

29 јануари 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 4 од 22 јануари 1955 година објавува: 
Решение за назначување постојани судски вешти 

лица. 
Во бројот 5 од 29 јануари 1955 година објавува: 
Упатство за начинот на пресметувањето и упла-

тата на износите што народните одбори на околиите 
и градовите ги уплатуваат врз основа на учеството 
на НР Србија во нивните вкупни приходи во 1954 
година. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Репу-

блико Хрватске во бројот 2 од 20 јануари 1955 година 
објавуваат: 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката за! 
финансирање на социјалните установи на подрачјето 
на НР Хрватска; 

Одлука за определување процентот од годишниот 
износ на данокот на доход од селското стопанство и 
данокот на доход од самстојните занимања и имот 
по кој ќе се наплатува данокот во 1955 година; 

Попис на а р б и т р а ж и т е вешти лица во НР Хр-
ватска за 1955 година (Продолжува од бројот 1). 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИ-
КА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 2 од 21 јануари 1955 година обја-
вува: 

Одлука за уважување оставка на пратенички 
мандат и за одредување дополнителен избор на на-
роден пратеник; 

Одлука за поништување на дополнителен избор 
и за одредување на нов дополнителен избор за на-
роден пратеник; 

Одлука за одредување на минималните и мак-
сималните стопи на дополнителниот данок на доход 
од земјоделството и од самостојните занимања и 
имоти за 1955 година; 

Решение за определување установи кои ќе вр-
шат испитување на здравствената состојба и квали-
тетот на семенската стока; 

Решение за назначување стални судски вешти 
лица во Народна Република Македонија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

31. Одлука за начинот на утврдувањето ни-
вото на тарифните ставови во тарифните 
правилници за 1955 година 691 

32. Упатство за документацијата за нивото на 
тарифните ставови во тарифните правил-
ници за 1955 година 70 

33. Упатство за методот за искажување тариф-
ните ставови во тарифните правилници на 
стопанските организации 71 

34. Упатство за комисиите за плати во стопан-
ството — — — — 75 

35. Решение за Институтот за млекарство 
како установа со самостојно финансирање 77 

36. Решение за дополнување на Тарифата за 
превозење стоки на Југословенските же 
лезници 78 

37. Решение за дополнување на Решението за 
оснивање првостепени дисциплински су-

дови при поодделни сојузни установи 78 
38. Упатство за реализирање на надоместу-

вањето за исплатената разлика во цената 
на производителите што ги предале кон-
трахиранките количини жита од родот на 
1954 година 78 

39. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Југословенското здружение за по -̂
литички науки 79 

40. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Југословенското здружение за 

социологија 79 
41. Решение за одобрување оснивањето и ра-

ботата на Југословенското здружение за 
напоредно право 79 

42. Објаснение во врска со чл. 5 и 41 од Уред-
бата за платите на работниците и службе-
ниците на стопанските организации 79 

43. Решение на Сојузната изборна комисија за 
распишување гласање за отповик народен; 
пратеник 79 
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