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222. 
Врз основа на членот 133 ОД Основниот закон за 

буџетите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56), члвч 
нот 161 од Законот за јавните службеници („Слу-« 
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57) и членот 135 од Зѕн 
копат за средствата на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/57), Сојузниот из-: 
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕД-

СТВА ЗА П А Т Н И Ч К И АВТОМОБИЛИ 
Член 1 

Општествените средства можат да се трошат 
за купување, одржување и употреба на патнички 
автомобили само под условите што се определуваат 
со оваа уредба. 

Член 2 
Патничките автомобили набавени со средства на 

државните органи, на установите на јавните слу-
ж б и и на стопанските организации (во натамошниот 
текст: организации) можа^ да се користат: 

1) за вршење службени дејствија во местото —; 

врз основа на налог за возење, односно за службе-
ни патувања — врз основа на решение за службено 
патување; 

2) за возење на определени функционери, со 
наплата на трошоците за гориво и мазиво за секое 
возење, со тоа што овие функционери за потребите 
на службените возења добиваат постојанен пауша-
лен месечен надоместок, додека за возење преку 
тој износ плаќаат полна цена; 

3) за давање на користење на највисоки д р ж а в -
ни функционери, со тоа што тие добиваат постоја-
нен месечен надоместок до определениот износ за 
покритие на определените трошоци за користење, 
а преку тоа трошоците на возењето (гориво, мазиво 
и дел од амортизацијата во паушален износ) паѓаат 
на нивен тозар; 

4) за потребите на државната репрезентација. 

Член 3 
Со цел за заштеда на општествени средства, 

организациите можат со функционерите од точ. 2 
и 3 на претходниот член да се з договор ат на тие 
лица при купувањето на патнички автомобил да 
им се дава регрес, ако тие лица купуваат автомо-
бил како лична сопственост а го користат и за 
службени возења. Регресот при купувањето го пла -
ќа организацијата која со функционерот склучува 
договор. 

Овие лица ќе добиваат паушален месечен надо-
месток за покритие на трошоците за гориво и мази-
во за службени возења и имаат право на користе-
ња соодветни услуги од сервисните установи одно-
сно ќе добиваат надоместок за плаќање на ваквите 
услуги. 

Условите под кои можат да се склучуваат до-
говори од ставот 1 на овој член и најголемата ви-
сочина на регресот ги пропишува сојузниот Д р ж а -
вен секретаријат за работи на финансиите во согла-
сност со Секретаријатот за општа управа на Соју-
зниот извршен совет. 

Цена на овој број е 80.— дин. — Прет-
плата за 1958 година изнесува 1700.-Ч 
дин., а за странство 2500.— динари. — 
Редакција: Улица Краљевима >Марка 
бр. 9. — Телефони: Редакција 28-83», 
Администрација 26-276, Продажно од* 
делени? 22-619, Тел, централа 28-010. 

З а склучување на договорите од ставот 1 на 
овој член сојузните и републичките организации 
мораат да прибават согласност од секретаријатот за 
општа управа на извршниот совет. Стопанските 
Организации мораат да прибават претходна согла-
сност од советот надлежен за работите на стопан-
ството на околискиот народен одбор, а сите други 
организации согласност од советот надлежен за р а -
ботите на општата управа на околискиот народен 
одбор. 

Лицата што склучуваат договор според одред-
бите од овој член, не можат да ги користат авто-* 
мобилите според одредбите од претходниот член^ 
освен врз основа на решение за службено пату-* 
вање. 

Член 4 
Автомобили за потребите- на државната репре-

зентација (член 2 точка 4) можат да имаат само 
Сојузната народна скупштина, Сојузниот извршен 
совет, републичките народни собранија и репу-
бличките извршни совети. 

Автомобили за потребите на државната репре-< 
ѕентација им се даваат на користење на Претсе-
дателот на Републиката, на Претседателот на Соју-
зната народна скупштина, на потпретседателите на 
Сојузниот извршен совет, на претседателите на ре -
публичките народни собранија, на v претседателите 
на републичките извршни совети и на другите лица 
на кои им е потребно тоа за постојано репрезенти-
рање на државата и за кои посебно тоа ќе го реши 
Сојузниот извршен совет. 

Патнички автомобили од членот 2 точка 3 мо-« 
ж а т да им се дадат на користење на членови на Со-* 
јузниот извршен совет и на републичките извршни; 
совети, на сојузни државни секретари, на сојузни 
државни потсекретари и на други функционери во 
сојузните организации на соодветни положаи, на 
претседателот на Сојузниот врховен суд, на соју-« 
зниот јавен обвинител, на претседателите на репу^ 
бличките врховни судови, на републичките јавни 
обвинители и на претседателите на околиските на-: 
родни одбори во седалиштата на народните репу-
блики. 

Извршниот совет на Народното собрание на 
Народна Република Србија определува кои ф у н к -
ционери на Народното собрание односно на извр-' 
шниот совет на Автономна Покраина Војводина 
и Автономна Косовско-метохиска Област можат да 
ги користат патничките автомобили од членот 2 
точка 3 на оваа уредба. 

Сојузниот извршен совет односно републич-
ките извршни совети донесуваат поблиски прописи 
за користењето на патничките автомобили од овој 
член. Со "прописи на Сојузниот извршен совет се 
утврдува под кои услови покра ј патничките авто-
мобили од членот 2 точка 3 од општествените сред-: 
ства се плаќаат трошоците на возачите. 

Ч т е н 5 
Помошниците на сојузните д р ж а з н и секретари, 

државните советници, старешините на определени 
сојузни организации и други службеници на опре-
делени положаи во сојузните организации можат 
да се користат со автомобили од сервисните уста-
нови без посебен налог, освен во случај на службе-
но патување, под условите од членот 2 точка 2 на 
рв а а уредба. 
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Сојузниот извршен совет односно органот што 
ке го определи тој, ги утврдува старешините на со-
јузните организации и другите службеници на опре-
делени положаи во сојузните организации кои мо-
ж а т да ги користат овтомобилите во смисла на 
претходниот став, како и височината на месечниот 
паушален надоместок. 

Републичките извршни совети определуваат кои 
функционери и во кои републички, покраински, 
обласни, околски и општински организации можат 
да ги користат автомобилите согласно со одредбите 
од претходните ставови, како и износот на паушал-
ниот надоместок. 

Член 6 
Директорите и другите највисоки функционери • 

на големи стопански организации на оние работни 
места на кои користењето на автомобил е нужно за 
вршење на работите, старешините на определени 
организации на јавните служби, како и определени 
функционери на сојузни и републички комори и на 
стручни здруженија , можат да користат патнички 
автомобили под условите од членот 2 точка 2 и чле-
нот 5 на оваа уредба. Исто така, тие организации 
можат со овие лица да склучуваат договори во сми-
сла на членот 3 од оваа уредба. 

Сојузниот извршен совет определува кои сојузни 
организации и кои функционери можат да користат 
автомобили во смисла на претходниот став. За сто-
панските организации и за сите други организации 
одлука за тоа донесува републичкиот извршен совет. 

Член 7 
Автомобилите за службени дејствија за потре-

бите од членот 2 точ. 1 и 2 од оваа уредба се купу-
ваат и се користат преку сервисните установи и 
претпријатија. Сервисните установи се основуваат 
како заеднички установи за повеќе органи, уста-
нови односно стопански организации, со цел за за -
едничко рационално користење на автомобилите. 
Ако е порационално, за вршењето на службените 
возења од членот 2 точ. 1 и 2 на оваа уредба можат 
да се основуваат сервисни установи за одделни ор-
гани, установи или стопански организации, или тие 
можат да имаат посебни сервисни организациони 
единици. 

Сервисните установи се установи со самостојно 
финансирање кои работат без добивка. 

Сервисните установи се должни да организи-
раат служба за прегледи, одржувања и поправања 
на патничките автомобили на кои се однесува оваа 
уредба. 

Сервисните установи се сметаат како комуналии 
претпријатија во смисла на Законот за средствата 
на стопанските организации и на Законот за придо-
несот од доходот на стопанските организации. 

Поблиски прописи за сервисните установи и за 
употребата на патничките автомобили во посебните 
сервисни организациони единици, донесува Секре-
таријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет во согласност со сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на финансиите и со Секретаријатот 
за сообраќај и врски на Сојузниот- извршен совет. 

Побилски прописи за определувањето на цените 
за превоз и за другите услуги на сервисните уста-
нови донесува сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите во согласност со Секретари-
јатот за општа управа на Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Одделни организации можат да Имаат патнички 

автомобили и други превозни средства за специјал-
ни потреби (болничка кола, кола за определени те-
ренски служби ити.) само под условите што се опре-
делуваат со посебни прописи. 

Прописите за превозните средства га специјал-
ни потреби ги донесува надлежниот сојузен д р ж а -
вен секретаријат односно секретаријат на Сојузниот 
извршен совет во согласност со Секретаријатот за 
Сообраќај и врски на Сојузниот извршен совет и со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра -
боти. 

Член 9 
Износот на паушалниот надоместок за користе-

ње на автомобилите во стопанските организации 
влегува во материјалните трошоци. 

Средствата за плаќање на регресот при купу-
вањето на автомобили од членот 3 на оваа уредба 
во стопанските организации паѓаат на товар на чи-
стиот приход на стопанската организација. 

Решението за давање на паушалниот надоместок 
и за плаќањето ка регресот при купувањето на ав-
томобили во стопанските организации го донесува 
работничкиот совет, и тоа само за оние лица што 
работат на определени работни места утврдени со 
правилата на претпријатијата во смисла на членот 
6 од оваа уредба. 

Член 10 
Одредбите од оваа уредба согласно ќе се приме-

нуваат и на купувањето, одржувањето и употребата 
на моторните пловила на организациите кои се на -
менети за личен превоз во поморскиот, речниот и 
езерскиот сообраќај. 

Член 11 
Општествените организации што добиваат дота-

ција од буџетските средства на државните органи 
или од стопанските организации, можат да ги тро-
шат тие средства за купување, одржување и упо-
треба на патнички автомобили само согласно со 
прописите од оваа уредба. 

Општествените организации можат да се слу-
жат со сервисните установи врз основа на догово-
рот склучен со основувачот на сервисот. 

Член 12 
Поблиски прописи за надоместокот на трошо-

ците за користење на автомобилите, за начинот на 
пресметувањето и покритието на издатоците од чл., 
3 и 5—7 од оваа уредба донесува сојузниот Д р ж а -
вен секретаријат за работи на финансиите во со-
гласност со Секретари јатот за општа управа на Со-
јузниот извршен совет. 

Член 13 
Секретаријатот за сообрака ј и врски на Сојуз-

ниот извршен совет во согласност со Секретаријатот 
за општа управа на Сојузниот извршен совет ќе ги 
пропише типовите на патнички автомобили што 
можат да се купуваат и да се користат според од-
редбите од оваа уредба, определувајќи го преодниот 
срок за воведување на овие типови возила. 

Член 14 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува Секретаријатот за општа управа 
на Сојузниот извршен совет во согласност со соју-
зниот Државен секретаријат за работи на ф и н а н -
сиите. Со овие прописи ќе се определи начинот и 
срокот за спроведување на оваа уредба. 

Член 15 
Се овластува Државниот секретаријат за работи 

на народната одбрана, во согласност со одредбите 
од оваа уредба, да донесе прописи за користењето 
на патничките автомобили во Југословенската н а -
родна армија. 

Член 16 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за внатрешни работи со согласност од Сојузниот 
извршен совет, а во согласност со одредбите од оваа 
уредба, да донесе прописи за користењето на пат-
ничките автомобили во службите во состав на ор-
ганите на внатрешните работи. 

Член 17 
Се овластува Државниот секретаријат за надво-

решни ЈТћботи во согласност со Секретаријатот за 
општа управа на Сојузниот извршен совет, а во со-
гласност со начелата од оваа уредба, да донесе про-
писи за користењето на патничките автомобили во 
дипломатско-конзуларните претставништва на Ј у -
гославија во странство. Со овие прописи ќе се пред-
види само на старешината на претставништвото да 
му се дава на користење патнички автомобил во 
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смисла на одредбите од членот 2 точка 3 на оваа 
уредба. 

Член 18 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите во согласност со Држав-
ниот секретаријат за надворешни работи и со Се-
кретријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет, а во согласност со начелата од оваа уредба, 
да донесе прописи за користењето на патничките 
автомобили во претставништвата на југословенски-
те стопански организации во странство. 

Член 19 
Надоместоците на службените лица што се 

исплатуваат според одредбите од оваа уредба осло-
бодени се од придонесот за буџетите од личниот 
доход, како и од другите придонеси. 

Член 20 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

купувањето, одржувањето и употребата на патнич-
ки автомобили со кои се врши превоз како стопан-
ска дејност. 

Член 21 
Трошењето на општествените средства за купу-

вање, одржување и употреба на патнички автомо-
били за потребите на инвалидите се утврдува со 
посебни прописи. 

Член 22 
Оваа уредба влегува во сила по истекот на три-

есет дена по објавувањето во „Службен лист и** 
ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. Иб 

2 април 1958 година 
Белград 

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

-

223. Ј ^ 
Врз~ основа на членот 135 во врска со членот 

34 од Законот за средствата на стопанските орга-
низации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57), точ-
ката I од Одлуката за овластување Сојузниот извр-
шен совет за донесување определени привремени 
прописи во областа на стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/57), во врска со членот 11 од За -
конот за придонесот за буџетите од личниот доход 
на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/57) и точката 2 одделот 1 главата ХГХ од Со-
јузниот општествен план за 1958 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А ^ 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА ОДНОСИТЕ ВО ВРСКА СО 
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ЧИСТИОТ ПРИХОД И СО 
СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. Основни одредби udiBU' l 
Член 1 — н ^ г ] 

Стопанската организација ги користи средства-
та и фондовите и остварениот чист приход го ра-
споделува на лични доходи на работниците и на 
фондовите на стопанската организација според За -
конот за средствата на стопанските организации. 

Основните одлуки за користењето на средствата1 

и фондовите на стопанската организација и за ра-
споредот на чистиот приход ги донесува работнич-« 
киот совет на стопанската организација, . | 

• ; • - . ; 

Член 2 - t V - H ^ 
Користењето на средствата и фондовите и ра-/ 

споредот на чистиот приход стопанската организам 
ција го врши според своите потреби, остварувајќи 
ги целите ји задачите што произлегуваат од нејзи-
ната дејност, согласна со важечките прописи* са 

утврдената економска политика и со општествените 
интереси. 

Член 3 
Работничкиот совет на стопанската организација 

ги утврдува основите на чистиот приход што му 
служат за одлучување кој дел од чистиот приход 
ќе издвои за лични доходи на работниците, а кој 
дел во фондовите (член 11 од оваа уредба). 

Член 4 
Стопанската организација е должна во врше-

њето на сите дејствија на кои е овластена во по-
глед користењето на средствата и распоредот на 
чистиот приход да постапува со внимание на добар 
стопанисувач во смисла на Законот за средствата на 
стопанските организации. 

Член 5 
Ке се смета дека стопанската организација ги 

користи средствата со внимание на добар стопани-
сувач особено ако, придржувајќи се за прописите 
и смерниците утврдени во општествените планови 
и имајќи ги предвид општествените интереси, ги 
користи средствата и го распоредува чистиот при-
ход според начелата на економичност и ако врши 
рационално и целесообразно вложување на сред-
ствата што ги користи. 

Член 6 
Заради обезбедување исплатата на личните до-

ходи на работниците во стопанските организации 
на индустријата и рударството кои работат со вни-
мание на добар стопанисувач, но кои поради недо-
статочната техничка опременост, движењето на 
пазарот и општите услови на работењето, покрај 
постигнатите значителни резултати врз основа на 
залагањето на работниот колектив, не ќе остварат 
чист приход достаточен за исплата на личните до-
ходи на работниците, се формира Заеднички ре-
зервен фонд на индустријата и рударството. 

Сојузниот извршен совет може да пропише и на 
селскостопанските организации да се однесува од-
редбата од претходниот став. 

Средствата на Заедничкиот резервен фонд на 
индустријата и рударството се формираат од при-
донесот на стопанските организации на индустри-
јата и рударството кои остваруваат достаточен чист 
приход, и тоа особено од оној дел на чистиот при-
ход кој настанал како резултат од движењето на 
пазарот и од општите услови на работењето во 
смисла на одредбите од оваа уредба, како и од 
средствата на федерацијата определени со оваа 
уредба. 

Член 7 
Општествен надзор над стопанската организа-

ција во поглед нејзиното постапување со внимание 
на добар стопанисувач при користењето на сред-
ствата и при распоредот на чистиот приход врши 
особено општинскиот и околискиот собор на про-
изводителите. 

Општествениот надзор од претходниот став над 
железничките транспортни претпријатија, над 
претпријатијата на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообракај и над електростопанските за-
едници, го вршат републичките собори на произво-
дителите. 

Општествениот надзор од ставот 1 на овој член 
над претпријатијата што произведуваат за опре-
делени потреби на Југословенската народна арми-
ја, го вршат ^комисиите на околискиот собор на про-
изводителите. 

Општествениот надзор од ставот 1 на овој член 
над деловните сојузи на земјоделските задруги, го 
вршат околиските собори на производителите. 
; Член 8 

Заради остварување на економската политика 
согласно со општествените планови и заради гри-
жите стопанските организации да работат со вни-
^ н к е на добар стопанисувач при користењето наI 
средствата и распоредот на чистиот приход, како 
и со цел за спроведување на единствена политика 
Ш личните, д<ш>ди, општинските и околиските со-« 
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бори на производителите го разгледуваат работе-
њето на стопанските организации и, по п р а ш а њ а -
та за користење на средствата и за распоредот на 
чистиот приход, донесуваат прописи и ги утврду-
ваат мерките ако се овластени за тоа, и даваат 
препораки според одредбите од оваа уредба. 

При донесувањето на препораки соборите на 
производителите остваруваат потребна соработка 
со синдикатите, коморите, стручните здруженија , 
сојузите на земјоделските задруги и со други орга-
низации. 

Член 9 
Во вршењето на општествен надзор соборите 

на производителите донесуваат препораки согла-
сно со општествените планови, придржува јќи се за 
прописите и препораките на другите органи што се 
овластени за нивно донесување. 

Член 10 
Надлежните државни органи в р н а т надзор 

над спроведувањето на постапката и дејствијата 
што се пропишани како задолжителни според од-
редбите од оваа уредба. 

II. Смерници и постапка 
.Член I I 

При распоредувањетб^ на чистиот приход на 
лични доходи на работниците и на фондови, сто-
панската организација е должна да утврди во кој 
дел е чистиот приход резултат од залагањето на 
работниот колектив, а во кај дел резултат од дви-
жењето на пазарот и од општите услови на рабо-
тењето (основи на чистиот приход). 

Член 12 
Чист приход како резултат од залагањето на 

работниот колектив настанува, по правило, ако се 
оствари намалување на трошоците врз основа на 
заштеди, зголемување на производството односно 
прометот со исти или помали трошоци на произ-
водството спрема изминатиот период, подобрување 
на асортиманот и на квалитетот на производството 
и услугите, и слично. 

Член 13 
Делот од чистиот приход што настанал како 

резултат од залагањето на работниот колектив р а -
б о т н и ч к и о т совет на стопанската организација го 

распоредува на дел за лични доходи на работни-
ците и на дел за фондовите. 

Делот од чистиот приход што е резултат од 
движењето на пазарот и од општите услови на р а -
ботењето работничкиот совет го внесува во фондо-
вите на стопанската организација, и тоа, по пра-
вило, во фондот на основните средства, во фондот 
на смртните средства и во резервниот фонд. 

Стопанските организации во индустријата и ру-
дарството се должни од чистиот приход, по издво-
јувањето на делот за лични доходи на работниците 
и на делот за резервниот фонд на стопанската ор-
ганизација, да уплатат соодветен дел од чистиот 
приход во Зедничкиот резервен фонд на индустри-
јата и рударството. 

Член 14 
Стопанската организација од чистиот приход 

издвојува за лични доходи на работниците првен-
ствено дел што им одговара на личните доходи на 
работниците пресметани според тарифниот став за 
Бремето поминато на работа односно за постигна-
тиот работен ефект за тоа време, или пресметани 
спрема другите основи определени во тарифниот 
правилник, според постигнатите резултати (по еди-
ница производ, според прометот, премии за заште-
ди на материјали и за заштеди на режиските тро-
шоци, и ел.). 

Член 15 
За основите на чистиот приход и за распоредот 

на чистиот приход на лични доходи на работниците 
и на фондови, како и за распоредот на делот од 
чистиот приход на одделни фондови, одлучува ра -
ботничкиот совет на стопанската организација на 
посебна седница. 

^ е н 1в 
Работничкиот совет на стопанската организаци-

ја е должен при распоредот на чистиот приход во 
периодичната пресметка и во завршната сметка да 
ги образложи основите на чистиот приход и да ги 
наведе причините поради кои делот на чистиот 
приход што настанал како резултат од движењето 
на пазарот и од општите услови на работењето го 
распоредил на лични доходи во смисла на членот 
14 од оваа уредба. 

Работничкиот совет посебно ќе го образложи 
издвојувањето за лични доходи на работниците ако 
е просечното извршување на нормите на работниот 
ефект ненормално високо, та заради исплата на 
личните доходи пресметани по норма се издвојува 
и дел од чистиот приход што настанал к а к о резул-
тат од движењето на ^ З а р Ф т односно од општите 
услови на работењето/ 

\ Ч л е н 1 Ј 
Работничкиот совет тш?ке да одлучи за исплата 

на одделни премии, без оглед на тоа што овие 
исплати се вршат врз основа на правилникот за 
премиите. 

Работничкиот совет ќе изврши измени во ви-
сочината на пресметаната премија ако на јде дека 
правилникот за премиите има битни недостатоци 
кои до пресметката не биле уочени и отстранети, 
поради што би дошло до исплата на несразмерно 
високи премии без соодветно залагање и успех на 
работниците на кои би им припаднале премиите. 

Член 18 
Работничкиот совет на стопанската организа-

ција е должен да води особени грижи за издато-
ците што во целост или делумично ги товарат ма-
теријалните трошоци, а кои не се непосредно в р -
зани за процесот на производството односно на р а -
ботата, како што се издатоците за репрезентација, 
за реклама и за учество на саеми и изложби, тро-
шоците за патувања во земјата и во странство, за 
користење возила и за други слични цели. 

При донесувањето на заклучоци за деловната 
политика на стопанската организација односно при 
утврдувањето на вкупната височината на издато-
ците за целите од претходниот став, ако тие по 
својата природа можат однапред да се утврдат, р а -
ботничкиот совет ќе води сметка за тоа колку овие 
издатоци придонесуваат за успехот на работењето 
на стопанската организација и за ефикасноста на 
нејзината работа. 

Член 19 
' Работничкиот совет на стопанската организаци-
ја е должен да го определи вкупниот износ на сред-
ствата што може да биде потрошен за репрезента-
ција, за реклама, како и за користење на возилата 
за службени потреби, и тоа само ако се тие издато-
ци нужни. 

Директорот на стопанската организација е од-
говорен за наменското користење на овие средства 
во согласност со деловниот интерес на стопанската 
организација, согласно со одлуките на работнич-
киот совет. 

Работничкиот совет одлучува за кои цели мо-
ж а т да се користат средствата само со согласност 
од работнички*^ совет или од управниот одбор. 

Член 20 
При издвојувањето на делот од чистиот приход 

за фондот на заедничката потрошувачка, работ-
ничкиот совет на стопанската организација ќе се 
раководи особено со задоволување на оние потреби 
на работниот колектив што придонесуваат за по-
дигање на продуктивноста на трудот и за поуспе-
шно работење на стопанската организација, како 
што се средствата за стручно образование на ра -
ботниците, за подобрување на здравствените при-
лики во стопанската организација, за сместување 
на работниците, за формирање сервиси за помош на 
мајките-работнички и др. и тоа непосредно, преку 
станбени заедници, преку општествени фондови и 
слично. 

При определувањето на намената на овие сред-
ства работничкиот совет ќе се раководи со тоа тие 
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да се користат на начинот со ко ј се задоволуваат 
потребите на целиот работен колектив или на оној 
дел од колективот на кој му е тоа најпотребно. 

III. Општествен надзор над користењето на 
средствата на стопанската организација 

/Член 21 
Во извештајот за периодичната пресметка на 

стопанската организација мораат да бидат особено 
истакнат;!: 

1) основите на чистиот приход и неговиот р а -
според на лични доходи на работниците и на ф о н -
довите; 

2) податоците за тоа дали стопанската органи-
: "ција внесла во личните доходи дел од чистиот 
приход што е резултат од движењето на пазарот 
и од општите услови на работењево; 

- 3) податоците за тоа дали работничкиот совет 
одлучувал во смисла на членот 17 од оваа уредба; 
^ 4) распоредот на нераспоредените средства од 
поранешните години, ако е извршен или се наме-
рава да се изврши; 

5), податоците за височината на издатоците во 
смиМа на чл. 18 и 19 од оваа уредба. 

При одделните елементи од претходниот став 
стопанската организација е должна да даде обра-
з лож ~л • и е. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може, по претходно прибавено мисле-
ње од Сојузниот завод за статистика, да пропише 
кои други податоци, покрај пропишаните, содржи 
извештајот за периодичната пресметка, и може да 
ги измени односно да ги дополни податоците од 
претходниот став. 

Сојузниот Државен секретаријат за работи на 
финансиите може да ги определи сроковите за под-
несување на извештаите за периодичната пресмет-
ка што ги содржат податоците од претходните ста-
вови. 

Член 22 
Органот на управата надлежен за работите на 

стопанството на општинскиот народен одбор ќе со-
стави општ преглед, а по потреба и анализи на из -
вештаите за периодичната пресметка на стопански-
ти оргнизагХии на подрачјето на општината, по сто-
пански гранки, а по барање од соборот на прои-
зводителите на општинскиот народен одбор — и за 
одделни стопански организации, и ќе му ги под-
носе на општинскиот собор на производителите. 

Општинскиот собор на производителите може 
да побара од стопанската организација и поднесу-
вање на општиот преглед на работата, независно 
од обврската за поднесување на периодичната пре-
сметка. 

Анализата што органот на управата надлежен 
за работите на стопанството му ја поднесува на оп-
штинскиот собор на производителите, покрај пода-
тоците за општото работење на стопанската органи-
зација, мора да содржи особено обработка на по-
датоците споменати во претходниот член од оваа 
уредба. 

Член 23 
Ако покрај опи ^10т преглед во смисла на прет-

ходниот член се составени и анализи на периодич-
ните пресметки за одделни стопански организации, 
органот на управата е должен тие анализи да и ги 
достави и на стопанската организација на која се 
однесуваат тие. 

Работничкиот совет на стопанската организаци-
ја може да стави свои забелешки на анализите на 
периодичната пресметка и да му ги упати на со-
борот на производителите преку органот на упра-
вата. 

Член 24 
Соборот на производителите ќе го расправи ба-

рем еднаш шестомесечно, а по можност секое три-
месечје, општиот преглед на периодичните пре-
сметки, како и анализите на тие пресметки. 

Одделни стопански организации можат да ба-
раат нивните пресметки посебно да се разгледуваа^ 

Синдикатите, соодветните комори и сојузите на 
земјоделски задруги можат да бараат пресметките 
на одделни стопански организации посебно да се 
разгледуваат. 

Член 25 
Општиот собор на производителите ќе ги повика 

на својата седница, по правило, претставниците на 
работничките совети и директорите (работоводите-
лите) на стопанските организации чии периодични 
пресметки се разгледуваат, а може да повика и 
претставници на синдикатите, коморите и сојузите 
на земјоделски задруги. 

Член 26 
Разгледувајќи го општиот преглед на периодич-

ните пресметки на стопанските организации на 
подрачјето на општината и поднесените анализи на 
тие пресметки, општинскиот собор на произггжите-
лите особено ќе расправи: 

1) дали стопанската организација рационално и 
целесообразно ги користи и ги вложува средствата 
во фондовите со внимание на добар стопанисуЕач; 

2) основите на чистиот приход што ги утврдил 
работничкиот совет, распоредот на чистиот приход 
на лични доходи и на фондовите на стопанската ор-
ганизација, распоредот на средствата издвоени за 
фондовите, како и образложението на работнине 
киот совет за податоците предвидени во членот 21 
од оваа уредба; 

3) општиот успех во работењето на стопанската 
организација, особено во продуктивноста на трудот; 

4) состојбата на кадрите и мерките што ги пре-
зела стопанската организација заради подобрување 
на таа состојба, ако тоа било потребно; 

5) издатоците во врска со чл. 18 и 19 од оваа 
уредба. 

Член 27 
Општинскиот собор на производителите може 

да донесува прописи, ако е за тоа овластен со по-
себни прописи, како и да дава препораки во врска 
со основите на чистиот приход, со распоредот на 
чистиот приход на одделни фондови на стопанска-
та организација, со рационалното и целесообразно-
то вложување на средствата, со основот за утврду-
вање на личните доходи на работниците и во врска 
со другите прашања за кои одлучува работничкиот 
совет во смисла на одредбите од оваа уредба. 

Соборот на производителите пред да даде пре-
пораки може да бара мислење од синдикатите, ко-
морите, стручните здруженија ft сојузите на земјо-
делски задруги. 

Соборот на производителите не може да ДР ЕЗ. 
препораки со кои се влегува во непосредното рабо-
тење на стопанската организација, се упатува на 
поединечни внатрешни односи на распоредот на де-
лот на чистиот приход издвоен за лични доходи 
на работниците, со кои не се уважуваат специфич-
ните услови и резултатите од работата на стопан-
ската организација (како што е еднаква исплата на 
личните доходи на работниците над личните дохо-
ди според тарифните ставови, височината на цени-
те на производите и услугите, освен ако се во пра-
ш а њ е комунални и стопански организации или сто-
пански организации што вршат снабдување на гра-
ѓаните со селскостопанско-прехранбени производи), 
ниту да дава други препораки што се- во спротив-
ност со начелата на стопанскиот систем или со за -
коните и со други прописи. 

Член 28 
Препораките што ги дава општинскиот собор 

на производителите мораат да се расправаат на 
седниците на работничкиот совет на стопанската 
организација на која се однесуваат. 

Работничкиот совет е должен да заземе став во 
врска со тие препораки и да го извести за својот 
став општинскиот собор на производителите преку 
органот на управата надлежен за работите на сто-
панството. 

Ако работничкиот совет смета дека препораки-
те на општинскиот собор на производителите им се 
спротивни на економската политика што ја води 
стопанската организација, на основниот начин на 
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нејзиното работење и на нејзините со закон утврде-
ни права може да бара од околискиот собор нд * 
производителите да заземе став во врска со тие пре-* 
пораки. 

Ако работничкиот совет на стопанската орга-^ 
низација не ги прифати препораките на општина 
скиот собор на производителите, овој собор може да 
бара од околискиот собор на производителите да 
заземе став во врска со тие препораки. 

Препораките на околискиот собор на произво-
дителите можат да се однесуваат и на односите на 
општинскиот народен одбор спрема стопанските ор-
ганизации. 

Член 29 
Ако од општиот преглед на периодичните пре-

сметки произлегуваат и такви прашања што имаат 
пошироко значење за општината како целина, а не 
се однесуваат на одделни стопански организации, и 
ако решавањето на овие прашања на заедничка 
седница на обата собора би можело да придонесе 
за поцелесообразно решение на овие прашања, 
претседателот на општинскиот народен одбор мо-
ж е одделни од овие прашања да изнесе на разгле* 
дување на заедничката седница на обата собора. 

На заедничката седница обата собора можат да 
донесат препораки во смисла на членот 27 од оваа 
уредба. 

. * Член 30 
Републичкиот собор на производителите може 

по сопствена иницијатива или по предлог од комо-
рата, синдикатите или од републичкиот сојуз на 
земјоделските задруги да врши општествен надзор 
и да ги расправува односите во поглед на користе-
њето на средствата и распоредот на чистиот приход 
на одделни стопански организации или групи сто-
пански организации. 

Републичкиот собор на производителите може 
да донесе препораки предвидени со оваа уредба. 

Член 31 
Финансиските и другите инспекторати можат 

во поглед на примената на одредбите од оваа уред-
ба да ги запрат од извршување одлуките на орга-
ните на стопанската организција во врска со ра-
споредот на чистиот приход на лични доходи на 
работниците и на фондови само ако одлуката за 
распоредот на чистиот приход не ја донесол работ-
ничкиот совет на стопанската организација, или 
ако работничкиот совет што ја донесол одлуката 
не ги утврдил во таа одлука основите за распоред 
на чистиот приход. 

Член 32. 
Ако стопанската организација не постапи по 

препораките на соборот на производителите, та по-
ради тоа се нанесува или би можела да се нанесе 
значителна штета, општинскиот народен одбор мо-
же да донесе решение со кое ги изрекнува мерки-
те од членот 113 од Законот за средствата на сто-
панските организации, и тоа според постапката 
утврдена во тој закон. 

Член 33 
Општинскиот односно околискиот народен од-

бор (обата собора рамноправно) може во својата 
кредитна политика или во другите односи спрема 
стопанска организација да води сметка за ставот 
на работничкиот совет на стопанска организација 
спрема дадените препораки на соборот на произво-
дителите, и да презема мерки во рамките на таа 
кредитна политика и на другите односи што ги ре-
гулира според важечките прописи. 

Со своите мерки од претходниот став општин-
скиот народен одбор не може да ги доведе во пра-
шање правата на банките и на другите лица. 

Стопанската организација против која е изре-
чена мерката од ставот 1 на овој член, може да му 
изјави жалба на околискиот народен одбор односно 
на републичкиот извршен совет. 

Член 34 
Овластувањата дадени со оваа уредба на оп-

штинскиот собор на производителите ги вршат ре-
публичките собори на производителите во однос 
на железничките транспортни претпријатија, 

претпријатијата ^ на поштенско-телеграфско-теле-
фонскиот сообраќај и на електростопанските заед-
ници. 

IV. Заеднички резервен фонд 
Член 35 » 

Средствата на Заедничкиот резервен фонд на 
индустријата и рударството се формираат: 

1) од 1% од делот на чистиот приход предвиден 
во членот 13 став 3 од оваа уредба; 

2) од делот на вонредниот придонес за буџети-
те од личниот доход на работниците (член 13 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците); 

3) од делот на придонесот за. буџетите што и 
припаѓа на федерацијата, а што го плаќаат стопан-
ските организации при користењето на средствата 
на фондот на заедничката потрошувачка (член 50 
од Законот за средствата на стопанските органи-
зации). 

Делот на придонесот од точ. 2 и 3 на претход-
ниот став го утврдува со посебно решение Соју-
зниот извршен совет. 

Член 36 
Со заедничкиот резервен фонд на индустријата 

и рударството управува Управниот одбор на фон-
дот. 

Членовите на Управниот одбор на фондот ги 
именува Сојузниот извршен совет од редот на чле-
новите на Централниот совет на Сојузот на синди-
катите на Југославија, на управниот одбор на Со-
јузната индустриска комора и од други лица. 

Поблиски прописи за работата на Управниот од-
бор на фондот донесува Секретаријатот за трудот 
на Сојузниот извршен совет со согласност од со-
јузниот Државен секретаријат за работи на ф и -
нансиите. 

Член 37 
Средствата на Заедничкиот резервен фонд на 

индустријата и рударството можат да се употребат 
за давање дотации на стопанските организации во 
индустријата и рударството заради исплата на 
личните доходи на работниците. 

Дотациите за исплата на личните доходи на 
работниците може да и се одобрат на стопанската 
организација која од причините наведени во чле-
нот 6 на оваа уредба не остварува достаточен чист 
приход за исплата на личните доводи на работни-
ците според тарифниот правилник. 

Стопанската организација може да поднесе 
барање за добивање дотација за исплата на лични-
те доходи на работниците ако претходно постапила 
според одредбите од членот 56 на Законот за сред-
ствата на стопанските организации и од членот 
55 на Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците. 

Дотација може да и се даде на стопанска орга-
низација за исплата на минималните лични доходи, 
како и за исплата на личните доходи над минимал-
ните лични доходи а најмногу до височината на 
тарифните ставови во тарифниот правилник пре-
сметани по време и ефект (по норма, по единица 
производ и по други слични основи утврдени во 
тарифниот правилник односно во посебните пра-
вилници), земајќи ја предвид височината на тариф-
ните ставови на работниците во другите стопански 
организации што се занимаваат со иста дејност. 

Член 38 
Одлука за доделување дотација на стопанска 

организација донесува Управниот одбор на фондот. 
Барањето за добивање дотакла стопанската 

организација му го поднесува на Управниот одбор 
на фондот преку стручното здружение чиј член 
е таа. 

Управниот одбор на стручното здружение му го 
доставува барањето на стопанската организација за 
доделување дотација со свое образложено мислење 
на Управниот одбор на фондот заради донесување 
одлука. 

Управниот одбор на стручното здружение ќе 
прибави и мислење од сојузот на синдикатите чии 

V 
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се членови работниците на стопанската организа-
ција што поднесла барање за доделување на до-
тација. 

Одлуката за доделување дотација Управниот 
одбор на фондот е должен да му ја достави, со при-
чините што го раководеле за давање дотација, на 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет. 

Одлуката од претходниот став може да се 
изврши само ако Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет во срок од осум дена од 
денот на приемот на одлуката не го запре нејзиното 
извршување. 

Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет може со решение да ја укине или да ја пре-
прави одлуката на Управниот одбор на фондот. 

Член 39 
Стопанската организација има право на жалба 

против одлуката на Управниот одбор на фондот со 
која се одбива нејзиното барање за добивање дота-
ција, до Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет во срок од 15 дена од денот на 
приемот на одлуката. 

Решението на Секретаријатот за трудот на Со-
јузниот извршен совет донесено во врска со ж а л -
бата е конечно и против него не може да се води 
управен спор. 

Член 40 
На делот од личниот доход на работниците што 

се исплатува од средствата на дотацијата не се 
плаќаат придонеси од личните доходи. 

Член 41 
Дотациите што стопанската организација ќе ги 

прими во текот на годината, се сметаат како акон-
тација. 

Ако според завршната сметка стопанската орга-
низација ќе оствари чист приход достаточен за 
исплата на личните доходи на работниците во висо-
чината предвидена во членот 37 став 4 од оваа 
уредба, стопанската организација е должна приме-
ните дотации да му ги врати на Заедничкиот резер-
вен фонд на индустријата и рударството во потпол-
ност или делумично, зависно од височината на 
остварениот чист приход. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 42 

Во текот на 1958 година стопанската организа-
ција може, во смисла на членот 14 од Законот за 
средствата на стопанските организации, да им испла-
тува лични доходи на одделни работници: 

1) во височината на тарифниот став во тариф-
ниот правилник, според времето и ефектот (по нор-
ма, по единица производ, според прометот и по 
други слични основи утврдени во тарифниот пра-
вилник односно во посебните правилници); 

2) во височина од 75% од пресметаната премија, 
но не над 20% од л и ч ^ о т доход на одделен работ-
ник според неговиот тарифен став; 

3) над личниот доход пресметан според прет-
ходните точки до 10% од личниот доход на работни-
кот пресметан според точката 1. 

Исплатите на личниот доход според одредбите 
од претходниот став стопанската организација може 
да ги врши ако според периодичните пресметки 
остварува достаточен чист приход, а исплатите во 
смисла на точката 3 од претходниот став и под 
услов работничкиот совет да донесол одлука за тоа. 

Ограничувањата во поглед исплатата на пре-
мијата според точката 2 став 1 на овој член не се 
однесуваат на исплатите на премијата за заштеди 
во гориво и мазиво во железничките транспортни 
претпријатија и во претпријатијата на речното бро-
дарство. 

Другите ограничувања на исплатите на личните 
доходи на работниците во смисла на членот 14 став 
2 од Законот за средствата на стопанските органи-
зации, освен ограничувањата од ставот 1 на овој 
член, нема да се применуваат,-

Член 43 
Стопанската организација може во текот на 

1958 година да ги исплатува и личните доходи по 
основите од членот 207 став 2 и членот 406 став 1 
од Законот за работните односи и по основите 
што ќе ги определи Секретаријатот за трудот на 
Сојузниот извршен совет во спогодба со сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите. 

Член 44 
ГГри исплатата на личните доходи на работни-

ците во 1958 година ќе се применуваат одредбите од 
членот 55 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците. 

Член 45 
Поблиски прописи за спроведување на оваа 

уредба донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работи на финансиите, а кога се 
работи за прашања на личниот доход — во согла-
сност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет. 

Член 46 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 101 
12 март 1958 година 

Белград 
Претседател1 на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

224. 
Врз основа на членот 13 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВОНРЕДНИОТ ПРИДОНЕС ЗА БУЏЕТИТЕ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Вонредниот придонес за буџетите од личниот 
доход го плаќа стопанската организација од сред-
ствата издвоени за исплата на личните доходи на 
работниците односно од чистиот приход. 

Вонредниот придонес за буџетите од личниот 
доход се пресметува и се плаќа, на личниот доход 
на секој одделен работник на стопанската органи-
зација кој во текот на годината ќе оствари личен 
доход поголем од 60% над минималниот личен 
доход. 

Вонредниот придонес за буџетите од личниот 
доход не влегува во пресметаниот личен доход на 
одделни работници. 

Член 2 
Вонредниот придонес за буџетите од личниот 

доход се пресметува и се плаќа на сите примања 
на одделно лице од кои се плаќа и придонесот за 
буџетите од личниот доход, освен на примањата на 
работниците на стопанските организации што сочи-
нуваат посебна основица на придонесот за буџетите 
од личниот доход. 

Член 3 
На личните доходи на работниците што стопан-

ските организации ги исплатуваат по обновите од 
членот 207 став 2 и членот 406 став 1 од Законот за 
работните односи и по основите што ќе ги опре-
дели Секретаријатот на трудот на Сојузниот извр-
шен совет во спогодба со сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите не се п^аќа вон-
реден придонес за буџетите од личниот Ќоход. 

Член 4 
На личните доходи на работниците на стопан-

ските организации кои своите обврски спрема оп-
штествената заедница ги извршуваат во паушален 
износ, не се плаќа вонреден придонес за буџетите 
од личниот доход. 

Член 5 
Вонредниот придонес за буџетите од личниот 

доход се пресметува и се плаќа по нормата од 25 %4 
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Член в 
Вонредниот придонео за буџетите од личниот 

Доход е приход на федерацијата. 
Член 7 

Основицата за пресметување на вонредниот 
придонес за буџетите од личниот доход ја сочинува 
вкупното примање на работникот што преминува 
ЅНад 60°/о над минималниот личен доход, остварено 
£а годината за која се врши пресметувањето на до* 
Кодот од стопанската организација со која работ-
никот е во постојан работен однос, а вонредниот 
Јпридонес се пресметува на начинот пропишан за 
пресметување на придонесот за буџетите од лич-
ниот доход. 

Член 8 
Стопанската организација што врши исплата 

на личниот доход на кој се плаќа вонреден придо-
нес за буџетите од личниот доход според одредбите 
од оваа уредба, при исплатата на личниот доход, 
покрај придонесот за буџетите од личниот доход, е 
должна да го пресмета и да го плати и соодветниот 
Износ на вонредниот придонес за буџетите од лич-
ниот доход. 

Член 9 
Стопанската организација што врши исплата 

на личниот доход на кој се плаќа вонреден придо-
нес за буџетите од личниот доход, е должна пре-
сметаниот износ на вонредниот придонес за буџе-
тите од личниот доход да го уплати на посебна 
сметка кај банката при подигањето на готовина за 
исплата на личните доходи. 

Член 10 
Ако стопанската организација износот на пре-

сметаниот вонреден придонес за буџетите од лич-
ниот доход не го уплати во срокот определен во 
претходниот член, покрај неплатениот износ на 
вонредниот придонес за буџетите од личниот доход, 
должна е да уплати и казнен интерес во височина 
од 0.1% дневно на неплатениот износ. 

Наплатата на казнениот интерес од претход-
ниот став ја врши банката ка ј која се врши упла-
тата на вонредниот придонес за буџетите од лич-
ниот доход. 

Член И 
Вонредниот придонес за буџетите од личниот 

доход стопанската организација го уплатува на по-
себна сметка кај банката ка ј која се води нејзи-
ната жиро сметка односно жиро сметката на неј-
зина деловна или погонска единица за која се врши 
самостојно пресметување нг доходот. 

Член 12 
Во се' друго што се однесува на пресметување-

то и плаќањето на вонредниот придонес за буџе-
тите од личниот доход, а што не е определено со 
оваа уредба, важат соодветните одредби ^д Законот 
за придонесот за буџетите од личниот доход на ра-
ботниците. 

Член 13 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работи на финансиите да донесува поблиски про-
писи за извршување на оваа уредба. 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 102 

12 март 1958 година 
Белград 

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

225. 
Врз основа на точката 2 одделот 1 и одделот 2 

главата XIX на Сојузниот општествеР1 план за 1958 
година, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА УПРАВУВАЊЕ 
СО ФОНДОВИТЕ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА СЕЛ-

СКОТО СТОПАНСТВО 
Член 1 

Во Уредбата за управување со фондовите за 
унапредување на селското стопанство („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/56) во членот 2 ставот 1 се 
менува и гласи: 

„Фондовите за унапредување на селското сто-
панство се ' републички фондови и околиски фон-: 
дови." 

Ставот 2 се брише. 
Член 2 

Во членот 2 ставот 2 се менува и гласи: 
„Програмата од претходниот став ја донесува за 

републичкиот фонд — управниот одбор на соодвет-
ната селскостопанско-шумарска комора, а за око-
лискиот фонд — управниот одбор на фондот, а ја 
одобрува извршниот совет односно околискиот на-
роден одбор." 

Член 3 
Во членот 8 се брише ставот 1. 

Член 4 
Во членот 12 на крајот од ставот 1 по точката 

5 се додава нова точка 6, која гласи: 
„6) за давање заеми за формирање фонд на 

обртните средства на стопанските организации од 
областа на селското стопанство според посебни со-
јузни прописи." 

Член 5 
Членот 15 се менува и гласи: 
„Органот на управувањето на републичкиот 

фонд на унапредување на селското стопанство при 
изработката на програмата од членот 14 на оваа 
уредба може давањето на средствата за спроведу-
вање на определени мерки за унапредување на 
селското стопанство да го услови со давање на 
определен дел средства од фондовите за унапреду-
вање на селското стопанство ка автономните еди-
ници и околиите." 

Член 6 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Собранието на републичката селскостопанско-

шумарека комора односно околискиот народен од-
бор ги донесува правилата на фондот." 

Член 7 
Во членот 18 ставот 2 се менува и гласи: 
„Правилата на републичкиот фонд ги одобрува 

републичкиот извршен совет." 
Член 8 

Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува од 1 јануари 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 76 

8 март 1958 година 
Белград 

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

226, 
Врз основа на членот 52 од Законот за држав-

ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРАШАЊА НА 

ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

При Секретаријатот за трудот на Сојузниот из-
вршен совет се основува Комисија за прашања на 
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личните доходи во стопанството (Сојузна тарифна 
комисија). 

Член 2 
Задачата на Сојузната тарифна комисија е, во 

согласност со смерниците поставени со сојузни за-
кони и со сојузниот општествен план, да ги утвр-
дува општите мерила, основите и методите за опре-
делување на личните доходи во стопанството, да 
предлага мерки за усогласување на тие основи и за 
изработка на тарифни правилници. 

Во остварувањето на своите задачи Комисијата 
соработува со сојузните органи на управата, со ор-
ганите на сојузот на синдикатите, со коморите, со 
стручните здруженија и со другите организации 
и установи. 

Член 3 
Сојузната тарифна комисија се состои од прет-

седател и од потребен број членови. Во комисијата 
влагуваат како членови претставници на сојузните 
органи на управата, на Централниот совет на Со-
јузот на синдикатите на Југославија, на сојузните 
комори и на стручните здруженија, како и други 
лица што ги именува Сојузниот извршен совет. 

Сојузниот извршен совет ќе определи кои соју-
зни органи на управата, сојузни комори и стручни 
здруженија определуваат свои претставници во 
Комисијата. 

Член 4 
Надзор над законитоста на работата на Соју-

зната тарифна комисија врши Секретаријатот за 
трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 5 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извр-

шен совет присобира податоци и приготвува мате-
ријали за потребите на Сојузната тарифна коми-
сија и ги врши за неа административните и технич-
ките работи. 

Член 6 
Буџетските средства за работа на Сојузната та-

рифна комисија се обезбедуваат во претсметката на 
Секретаријатот за трудот на Сојузниот извршен 
совет. 

Член 7 
Сојузната тарифна комисија донесува свој пра-

вилник за работа со согласност од Секретаријатот 
за трудот на Сојузниот извршен совет. 

Член 8 
Комисии за прашања на личните доходи во 

стопанството во народните републики, во околиите и 
општините (републички, околиски и општински i a -
рифни комисии) основуваат републичките извршни 
совети односно околиските и општинските народни 
одбори, и тоа обата собора рамноправно. 

Во општините на чие подрачје постои помал 
број претпријатија општинскиот народен одбор мо-
ж е да одлучи да не се формира посебна комисија 
за прашања на личните доходи во стопанството, 
туку работите од оваа комисија да ги врши оп-
штинскиот собор на производителите. 

Републичките извршни совети односно околи-
ските и општинските народни одбори ќе ги утврдат 
задачите на овие комисии согласно со задачите од 
членот 2 на оваа уредба. 

Републичките извршни совети ќе донесуваат 
прописи за начинот на формирање на околиски и 
општински тарифни комисии и за начинот на нив-
ната работа. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. 103 
12 март 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

^осип Броз-Тито, е. р. 

/""227. 
Врз основа на членот 33 став 4 и членот 48 

став 1 точка 2 од Законот за средствата на стопан-* 
ските организации („Службен лист на ФНРЈ", брц 
54/57), а во врска со членот 13 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РИЗИЦИТЕ ОД КОИ 

СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА Е ДОЛЖНА ДА' 
ГИ ОСИГУРИ ОСНОВНИТЕ И ОБРТНИТЕ СРЕД-

СТВА И СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА 
ПОТРОШУВАЧКА 

I. Стопанската организација е должна пред-« 
метите што сочинуваат основни средства, обртни 
средства и средства на заедничката потрошувачка 
да ги осигури ка ј осигурителен завод од ризиците 
определени со оваа наредба. 

•' И. предметите што сочинуваат основни или 
обртни средства на стопанската организација или 
нејзини средства на заедничката потрошувачка се 
осигуруваат според одредбите од оваа наредба од 
следните ризици, и тоа: 

1) зградите и другите градежни објекти —-
од пожар, од удар на гром, од експлозија (освен 
експлозијата од атомска енергија), од олуја, град, 
поплава, снежни лавини, одронување и лизгање 
на теренот, од паѓање на воздушно возило и од 
случајна штета нанесена за време на манифеста-
ции; 

2) градежните објекти во Изградба — од пожар, 
од удар на гром, од експлозија (освен експлозијата 
од атомска енергија), од дожд, од провала на облак, 
од порои, подземна вода, поплава, висока вода, 
бура, град, мраз, движење на-мраз, снежна лавина, 
од лизгање и одронување на теренот, од провална 
кражба, од паѓање ^ia воздушно возило, од случај-
на штета нанесена за време на манифестации, од 
грешки во статичката претсметка, од грешки во кон-: 
струкцијата и материјалите, од грешки во изведу-
вањето на градежни објекти и од неснаодливост 
или кривица на работник или на некое трето лице; 

3) суровините, полупроизводите и готовите сто-
ки, канцеларискиот и друг намештај и уреди (so 
долеаните, складовите, фабриките и другите про-
стории) : 

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1;' 
б) од провална кражба и разбојништво; 
f f парите што ги пренесуваат доставуваните 

на пари од едноЈ&^тоЈнаЈју££го — од разбојништво; 
5) стаклото на излезите од деловните простории 

— од кршење и пукање; 
6) машините, справите, инсталациите и апа-

ратите: 
а) од ризиците наведени во оваа точка под 1; 
б) од дејството на електрична струја, од краток 

спој или атмосферски електрицитет; од грешки 
во материјалот, конструкцијата, обработката или 
леењето; од пукање или распаѓање поради центри-, 
фугалната сила; од недостаток на вода во парните 
котли и во директно загрејуваните парни садови 
или циркулационите цевки; од замрзнување и 
движење на мразот; од несреќите настанати при 
демонтирање или монтирање извршено со дел за 
чистење или поправка, или при преместување на 
друго лежиште во кругот на претпријатието; од 
динамично витлање на ротационите делови од 
машините; од расипување и кршење на канали ка ј 
хидроцентралите поради притисок предизвикан од 
поплава или од голема или висока вода, или поради 
задушување на каналите со наносите од снег, мраз 
или други предмети; од неснаодливост или кривица 
на работник или на некое трето лице; од други 
погонски незгоди; 

7) металните конструкции, машините, п р а -
тите, машинската опрема и монтажната опр.ма — 
за времевршењето на монтажните работи: 
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а) од ризиците наведени во оваа точка под 1; 
б) од оштетување на машините, машинската 

опрема и апаратите при пренесување или преве-
зување на монтажниот простор или во складовите;' 
од пробно оптоварување или пробен погон и други 
погонски незгоди; од грешки во материјалот, кон-
струкцијата и леењето; од грешки во техничко-
сметковната калкулација ; од грешки настанати при 
монтирање; од несреќни случаи, како што се: 

4 паѓање на монтажен предмет, кинење на коноп или 
синџир, улегнување, поместување и кршење на 
монтажна опрема; од провална кражба и кражба , 
неснаодливост или кривица на работник или на 
некое трето лице; 

8) подвижните работни и подвижните погонски 
машини: 

а) од ризиците наведени во оваа точка под 1 и 6 
под б); 

б) од сообраќајни незгоди, кражба и грабеж; 
9) моторните и другите возила на суво — од 

сообраќајни незгоди, пожар, удар на гром, експло-
зија, луња, град, поплава, снежна лавина, одрону-
вање и лизгање на теренот, кражба, грабеж и 
оштетување од страна на трети лица поради зла 
намера или збеснатост, како и од одговорноста што 
произлегува од поседување и држење на возило; 

10) добиток (копитари, говеда, биволи, овци, 
кози и свињи) — од пцоисување и присилно колење 
поради болест или несреќен случај ; 

11) посевите и плодовите — за време додека 
се во неожнеана односно необрана состојба — од 
град, пожар и удар на гром; 

12) воздухопловните сообраќајни средства — од 
потполно губење или оштетување поради урнување, 
пожар, експлозија или некоја друга причина, како 
и од одговорноста поради држење и поседување на 
воздухопловно средство; 

13) прекуморските пловни објекти: 
а) од поморските ризици: сообраќајни незгоди, 

пожар и други ризици од кои обично се осигурува 
заедно со осигурувањето од поморски ризици; 

б) од воените и политичките ризици; 
в) од законската одговорност во вообичаените 

граници на осигурувањето за прекуморските бро-
дови; 

14) поморските пловни објекти во каботажа и 
речните и езерските пловни објекти — од сообра-
ќајни незгоди, пожар и други ризици од кои 
обично се осигурува; 

15) стоките (суровини, полупроизводи и готови 
производи) во превоз: 

а) од основните транспортни ризици (од незгода 
на сообраќајно средство, од пожар, виша сила и 
дпуги ризици што се сметаат како основни тран-
спортни ризици во ' превозот на стоки со одделни 
сообраќајни средства); 

б) од дополнителни ризици од кои обично се 
осигуруваат одделни видови стоки во превоз; 

в) од воените и политичките ризици — само во 
меѓународниот транспорт. 

Предметите што не се наведени под 1—15 во 
претходниот став од оваа точка се осигуруваат од 
ризиците од кои се осигуруваат слични работи 
односно работи што служат за слични цели. 

III. Заедницата на стопанските организации 
што е основана според сојузните прописи, може со 
осигурителниот завод да склучи единствено осигу-
рување на предметите што сочинуваат основни 
средства и обртни средства и посебно единствено 
осигурување на предметите што сочинуваат сред-
ства на заедничката потрошувачка, и тоа предме-
тите на заедницата и предметите на претпри-
јатијата зачленети во заедницата. Заедницата може 
да склучи осигурување На тие предмети од сите 
ризици наведени во оваа наредба, па и од ризиците 
што не се предвидени во оваа наредба, со тоа 
вкупниот износ на премиите за осигурување од сите 
тие ризици да не го преминува збирот кој би се 
добил кога заедницата на стопанските организации 
и зачленетите стопански организации поединечно би 

извршиле осигурување на предметите според одред-
бите од претходната точка на оваа наредба. 

Заедницата на стопанските организации и оси-
гурителниот завод можат да се здоговорат по 
осигурувањето извршено упоред претходниот став, 
да не се надоместува штетата до износот означен 

• во договорот (франшиза) . 
IV. Заедницата на стопанските претпријатија 

на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и 
претпријатијата во состав на таа Заедница не се 
должни според одредбите од оиаа наредба да ги 
осигурат телеграфско-телефонските линии. Осигу-
рувањето на тие линии ќе се врши според посебно 
решение на сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите. 

V. Стопанската организација е должна најдоцна 
до крајот на јуни 1958 година да ги осигури к а ј 
осигурителниот завод предметите што не биле 
осигурени пред влегувањето во сила на оваа 
наредба, а кои според одредбите на оваа наредба 
мораат да се осигурат. 

VI. Премиите за осигурување од ризиците пред-
видени во оваа наредба и во други сојузни прописи 
стопанската организација ги плаќа, и тоа: 

1) на товар на материјалните трошоци — пре-
миите за осигурувањето на предметите што ги 
сочинуваат нејзините основни средства или обртни 
средства; 

2) на товар на средствата на заедничката по-
трошувачка — премиите за осигурување на пред-
метите што ги сочинуваат нејзините средства на 
заедничката потрошувачка. 

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

Бр. 12-5731/1 
13 март 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

228. 
Врз основа на членот 20 став 2 од Законот за 

придонесот за буџетите од личниот доход на работ-
ниците („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/57), во со-
гласност со Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, сојузниот Државен секретаријат за 
работи на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПАУШАЛНИТЕ ОСНОВИ-
ЦИ НА ПРИДОНЕСОТ ОД Л И Ч Н И О Т ДОХОД НА 
РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ СО ПАУШАЛНА ПРЕСМЕТКА 
I. Од личниот доход на работниците на стопан-

ските организации кои обврските спрема опште-
ствената заедница ги извршуваат во паушален из -
нос според одредбите на чл. 23—33 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/57), се издвојува 
и" се плаќа придонесот за буџетите од личниот до-
ход спрема месечните паушални основици, и тоа: 
1) од 25.600 динари — за работниците распоредени 

на работните места за кои се бара струч-
на спрема на висококвалификуван р а -
ботник односно за службениците со ви-
сока или виша стручна спрема; 

2) од 18.100 динари — за работниците распоредени 
на работните места за кои се бара струч-
на спрема на к в а л и ф и к у в а н работник 
или за службениците со средна стручна 
спрема; 

3) од 15.400 динари — за работниците распоредени 
на работните места за кои се бара струч-
на спрема на полуквалификуван работ-
ник или за службениците со н и ж а струч-
н а спрема; 

4) од 13.800 динари — за работниците распоредени 
на работните места на о к в а л и ф и к у в а -
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ни работници или на помошни службе-
ници. 

II. Стопанските организации што обврските 
спрема општествената заедница ги извршуваат во 
паушален износ (во натамошниот текст: стопански-
те организации со паушална пресметка) ќе го пре-
сметуваат придонесот за буџетите според паушал-
ните 'основици од претходната точка за сите работ-
ници што во овие стопански организации се запо-
слени со полно редовно работно време или со скра-
тено работно време кое според прописите е изедна-
чено со полното работно време. 

ЈП Обата собора на општинскиот народен одбор 
рамноправно можат паушалните основици од точ-
ката I на оваа наредба за одделни стопански орга-
низации со паушална пресметка да ги зголемат до 
20% од тие основици ако утврдат дека просечниот 
месечен износ на личниот доход на работниците 
запослени во тие стопански организации, остварен 
во изминатата година, за преку 10% е поголем од 
основиците од точката I на оваа наредба. 

Обата собора на општинскиот народен одбор 
рамноправно можат паушалните основици од точ-
ката I на оваа наредба за одделни стопански орга-
низации да ги намалат до 20% ако утврдат дека 
просечниот месечен износ на личниот доход на ра-
ботниците запослени во тие стопански организации, 
остварен во претходната година, за преку 10% е 
помал од основицпте од точката I на оваа наредба. 

Зголемувањето односно намалувањето на осно-
виците од точката I на оваа наредба според прет-
ходните ставови од оваа точка може да се изврши 
за работниците на сите или на одделни категории 
(квалификациони групи). 

.»Обврската за плаќање на придонесот за буџе-
тите од зголемените односно намалените основици 
според ст. 1 и 2 од оваа точка, настанува од првиот 
ден на наредниот месец по доставата на одлуката 
до стопанската организација. 

IV. На примањата на работниците од стопан-
ската организација со паушална пресметка кои не 
се во постоја« работен однос со таа организација, 
се пресметува и се плаќа придонесот за буџетите 
од личниот доход или данокот на доход според по-
себните прописи донесени врз основа на чл. 21, 24 и 
48 од Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците, 

V. На примањата на работниците од стопанска-
та организација со паушална пресметка кои со таа 
организација се во постојан работен однос со не-
полно редовно работно време, се пресметува и се 
плаќа придонесот за буџетите од личниот доход од 
исплатениот вкупен месечен личен доход, ако тоа 
неполно работно време не е изедначено со полното 
работно време. 

VI. Од личниот доход на работниците од кој се 
пресметува придонесот за буџетите според одред-
бите од оваа наредба, се пресметува придонесот за 
станбена изградба од паушалната основица од која 
се пресметува придонесот за социјално осигуру-
вање. 

VII. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот на применувањето на Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работниците. 

Бр. 6962/1 
26 март 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
, Зоран Полин, е. р. 

229. 
Врз основа на членот 18 став 2 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
ти на финансиите, на предлог од Југословенската 
инвестициона банка, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ШТО МОЖЕ ДА СЕ 
ПОДНЕСУВА НАМЕСТО ИНВЕСТИЦИОНИОТ 
ЕЛАБОРАТ ПО ЗАЕМИТЕ ЗА АГРОМЕЛИОРАЦИН 

I. Кон барањето за заем за инвестиции за агро-
мелиорации од општествените инвестициони фон-
дови, заемобарателот може наместо инвестициониот 
елаборат, предвиден во членот 18 став 1 од Уредба-
та за заемите за инвестиции, да ја поднесе следната 
документаци ј а: 

1) податоци за селскостопанската површина — 
по структура, за фондот на добиток пресметнат на 
условни грла, за поважната опрема и за економски-
те градежни објекти — по видови и капацитети; 

2) податоци за поврпшната на земјиштето во 
хектари на која се намерава да се изврши агроме-
лиорација, како и цел за која се врши таа агроме-
лиорација (за одгледување на по лед ел ски култури, 
за подобрување на пасиштата, за подигање лозја, 
овоштарници, хмеларници, малинарници ити.); 

3) податоци за природните економски услови, 
и тоа: 

а) за досегашниот начин на користење на 
земјиштето на кое се намерава да се изврши агро-
мелиорација (шикари, ледини, пасишта, ливади, 
ораници, повеќегодишни насади по видови итн.); 

б) за пошироката и потесната локација, со на-
значување на катастарските частички, односно на 
катастарските блокови — каде што не е спроведено 
катастарско премерување по частички; 

в) за сообраќајните врски со пазарот на подра-
чјето на кое се изведуваат мелиорационите работи; 

г) за климата и за повеќегодишните просеци на 
врнежите и температурите — со екстремне, за 
влажноста на воздухот, за појавите на рани и до-
цнежни мразеви и за доминантните ветрови (овие 
податоци треба да се обработат според забележува-
њата на најблиските метеоролошки станици или 
служби); 

д) за релјефот на земјиштето со степенот на 
нагибот, за евентуалната изложеност на ерозија, со 
педолошката анализа која треба да ги опфати фи-
зичките и хемиските особини на земјиштето и со 
мислењето за тоа кои агротехнички мерки и во кој 
обем треба да се извршат за да се оспособи земји-
штето за наменетата цел; 

ѓ) за можноста за обезбедување материјали по-
требни за извршувале на предвидените работи и за 
подоцнежно одржување (вар, шталско ѓубре, мине-
рални ѓубриња, вода, посадочен материјал ити.); 

4) податоци и образложение за начинот на ко-
ристење на земјиштето по извршените агромели-
орации, и тоа: 

а) ка ј поледелските култури да се прикаже 
плодоредот, агротехниката и приносите што се пред-
видуваат; 

б) кај агромелиорациите на пасишта да се из-
ложи начинот на одржување на пасиштата, бројот 
на прегоните, големината и др.; 

в) кај агромелиорациите со цел за подигање 
долгогодишни насади, кога овие насади не се по-
дигаат во исто време кога се вршат и агромелиора-
циите, а средствата се бараат само за агромелиора-
ции — да се обработи во најосновните црти и во 
груби показатели концепцијата на заемобарателот 
во врска со подигањето на долгогодишни насади; 

5) опис на работите што треба да се извршат, со 
предмерот и претсметката на тие работи. Описот и 
претсметката на работите мораат да бидат изра-
ботени по одделни позиции и единични цени за 
секој вид работа и материјал. За градежните објек-
ти е потребно да се приложат идејните проекти со 
предмерите и пресметките изработени по сите по-
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зиции на работите, од кои е видливо на кој начин 
се утврдени одделните количини работи. За опре-
мата треба да се приложи спецификација со ед па-
ничните цени, описот, капацитетот и податоците за 
тоа каде се намерава да се изврши набавката. За 
трошоците за проекти, студии, истражувања, отште-
ти и др, — да се приложи спецификација; 

6) општа рекапитулација на вкупно потребните 
инвестициони средства, расчленети по одделни го-
дини, а составена врз основа на податоците од прет-
ходната точка; 

7) претсметка на трошоците на идното прои-
зводство, изработена врз основа на нормативите на 
потребната работна сила, материјал и друго што 
го товари производството; 

8) претсметка на вредноста на идното бруто 
производство, изработена врз основа на предвиде-
ните приноси и пазарните цени во времето на из-
работката на елаборатот; 

9) сметка на рентабилитетот на идното производ-
ство, изработена врз основа на вредноста на идното 
производство, на трошоците на производството и 
на сите задолжителни придонеси; 

10) писмена потврда од советот надлежен за 
работите на селското стопанство на околискиот на-
роден одбор дека е согласен со изведувањето на 
проектираната агромелиорација за која се бара 
заемот, дадена врз основа на мислењето на коми-
сијата за ревизија на инвестиционите програми на 
околискиот народен одбор; 

И) препис од одлуката за регистрација, ако е 
заемобарателот стопанска организација. 

Ако заемот се бара за агромелиорации со цел за 
подигање на долгогодишни насади, а истовремено 
не се бара и заем за подигање на долгогодишни 
насади, заемобарателот е должен кон барањето за 
заем, покрај документацијата од претходниот член, 
да поднесе писмена обврска од политичкотеритори-
јалка единица (од околија, автономна единица или 
народна република) дека таа веднаш по истекот на 
срокот предвиден за довршување на агромелиора-
циЈата ќе обезбеди средства потребни за подигање 
долгогодишни насади, ако заемобарателот не обе-
збеди сопствени средства односно не добие инве-
стиционен заем. 

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

Бр. 07—5859/1—58 
28 март 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полич, е. р. 

230. 
Брз основа на членот 7 став 3 од Уредбата за 

формирање републички фондови за станбена из-
градба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/56, 24/57 и 
6/58), во врска со членот 2 оддел I под в) точка 5 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), сојузниот 
Државен секретаријат за работи на финансиите, во 
спогодба со Секретаријатот за индустрија на Со-
јузниот извршен совет, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ГОЛЕМИТЕ ГРАДИЛИШТА 
И СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ШТО СПОРЕД 
ПРИРОДАТА НА СВОЕТО РАБОТЕЊЕ ВРЕМЕНО 

ВРШАТ ДЕЈНОСТ ВО РАЗНИ МЕСТА 
1. Во Наредбата за определување големите гра-

дилишта и стопанските организации што според 
природата на своето работење времено вршат деј-
ност во разни места („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 34/56) то точката 3 став 1 во четвртиот ред место 
зборовите „на платите што се исплатуваат" се ста-

ваат зборовите: „од личните доходи на работниците 
што се исплатуваат". 

2. Во точката 3 по ставот 1 се додава нов став, 
кој гласи: 

„Ако големото градилиште се наоѓа на подрач-
јето на општината во која е седалиштето на стопан-
ската организација која ги изведува работите, при-
донесот за станбена изградба од личните доходи 
на работниците се уплатува Е О О П Ш Т И Н С К И О Т фонд 
за кредитирање на станбената изградба." < 

Досегашниот став 2 станува став 3. 
3. Во точката 4 ставот 2 се менува и гласи: 
„Придонесот за .станбена изградба од личните 

доходи на работниците на стопанските организации 
од претходниот став, исплатени за работата во седа-
лиштето на стопанската организација, се уплатува 
во општинскиот Фонд за кредитирање на станбена-
та изградба на онаа општина на чие подрачје се 
наоѓа седалгнитето на стопанската организација." 

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

Бр. 07-4106/2 
28 ма "от 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи на 
финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

231. 
Врз основа на членот 24 став 3, а во врска со 

членот 3 став 1 точка 5 од Уредбата за заемите за 
инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), во 
спогодба со сојузниот Државен секретаријат за ра-
боти на стоковниот промет, сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на финансиите кадава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ЗА НАБАВ-

КА НА ОПРЕДЕЛЕНА ОПРЕМА 
1. Во Наредбата за давање заеми без конкурс за 

набавка па определена опрема („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/57, 41/57 и 52/57) во точката 2 ставот 2 
се менува и гласи: 

„По исклучок, во 1958 година заемите ќе се 
даваат преку Општиот инвестиционен фонд од бан-
карските средства на Југословенската инвестициона 
банка." 

2. Во точката 3 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Заемите за набавка на сообраќајни возила се 

даваат со срок за враќање до 5 години, со интересна 
норма од 3% годишно.'4 

3. Точката 7 се менува и гласи: 
„Заемобарателот може да го договара отплату-

в а њ е ^ на заемот само на товар на паричните сред-
ства од фондот на основните средства и на сред-
ствата на амортизацијата кои според важечките 
прописи може да ги користи во периодот договорен 
за отплатување на заемот." 

4. Во Списокот на производите на машиноград-
бата со сериска изработка кои можат да се прода-
ваат на среднорочни кредити во смисла на Наред-
бата за давање заеми без конкурс за набавка на 
определена опрема, во групата производи XII Со-
обраќајни возила, наместо „30%" се става „20%". 

Во истата група по редниот број 3 се додава нов? 
реден број 4, кој гласи: „4) шасии". 

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

Бр. 07-6288/1-58 
26 март 1958 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар за работи 
на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 
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232. 
Врз основа на членот 70 точ. 1 и 3 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57 и 12/53) и членот 3 под а) точка 
5 алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите 
во надлежност на сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
сојузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МО-
Ж Е ДА СЕ ВРШИ ПРОМЕТОТ НА СУРОВА КОЖА 

И ВОЛНА 
I. Купување на сурова кожа и волна од произво-

дителите 
1'. Сурова кожа и волна имаат право да купу-

ваат непосредно од индивидуалните производители 
само земјоделските задруги и овластените трговски 
претпријатија под условите определени со оиаа 
наредба. 

Одредбата на претходниот став се однесува и на 
купувањето на сурова кожа и волна од другите 
производители (земјоделски стопанства, селански 
работни задруги, кланици и др.), ако тие не ги про-
даваат тие производи на аукциско место. 

2. Земјоделските задруги можат да купуваат 
сурова кожа и волна од индивидуалните произво-
дители само во свое име и за своја сметка, а од 
другите производители само како комисионери на 
овластени трговски претпријатија. 

Земјоделските задруги не можат да купуваат 
сурова кожа и волна од индустриските кланици, 
ниту во свое име и за своја сметка, ниту како ко-
мисионери на овластено трговско претпријатие. 

3. Земјоделските задруги можат да купуваат су-
рова кожа и волна само на подрачјето на кое се 
настанети нејзините членови. 

4. Овластеното трговско претпријатие може да 
купува сурова кожа и волна од индивидуалните и 
другите производители и од земјоделските задруги 
само на подрачјето што ќе му биде определено на 
начинот предвиден со оваа наредба. 

5. На купувањето на сурова кожа и волна од 
индивидуалните производители што го вршат овла-
стените трговски претпријатија, се применуваат од-
редбите од Одлуката за одделните услови според 
кои можат стопанските организации да купуваат 
селскостопански производи непосредно од индиви-
дуалните производители („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 48/55). 

II. Промет на сурова кожа и волна на аукцните 
6. Купувањето и продажбата на сурова кожа и 

волна меѓу стопанските организации, ако не е опре-
делено поинаку со оваа наредба, може да се врши 
само на аукциско место организирано од страна на 
Сојузот на трговските комори на Југославија. 

7. На аукциското место можат да продаваат су-
рова кожа и волна индустриските производители на 
сурова кожа и волна (кланиците), селскостопански-
те производител ски организации (земјоделските сто-
панства, селанските работни задруги и др.), земјо-
делските задруги, овластените трговски претприја-
тија и претпријатијата што се занимаваат со увоз 
на сурова кожа и волна. 

Организациите од претходниот став можат да 
Да продаваат сурова кожа и волна на аукциското 
место само непосредно, а не преку посредници. 

8. На аукциското место можат да купуваат су-
рова кожа и волна индустриските и занаетчиските 
претпријатија и занаетчиските задруги што се за-
нимаваат со преработка на сурова кожа и волна, 
стопанските организации што вршат снабдување на 
занаетчиските организации и на трговските прет-
пријатија што се занимаваат со извоз на сурова ко-
жа и волна. 

9. По исклучок од точката 6 на оваа наредба?. 
а) занаетчиските претпријатија и занаетчиските 

задруги можат да купуваат сурова кожа и волна 
од стопанските организации што вршат снабдување 
на занаетчиските организации, и надвор од аукци-
ското место; 

б) занаетчиските дуќани со средства во опште-
ствена сопственост и приватните занаетчиски ду-
ќани можат да купуваат сурова кожа и волна само 
од стопанските организации што вршат снабдување 
на занаетчиските организации. 

10. Стопанските организации — извозници на су-
рова кожа и волна се должни да ги пријават на 
аукциското место количините на сурова кожа и 
волна наменети за извоз. 

11. На аукциското место може да се продава и 
да се купува само сурова кожа и волна кои во по-
глед на квалитетот, класирањето, пакувањето и 
другите услови им одговараат на пропишаните ју-
гословенски стандарди. 

Продавачите на сурова кожа и волна на аукци-* 
ското место се должни да ја декларираат суровата 
кожа и волна според условите пропишани со југо-: 
словенските стандарди. 

Продавачите и купувачите на сурова кожа и 
волна на аукциското место се должни да се при-
држуваат за правилата за работењето на аукци-
ското место. 

12. Квалитативното преземање на суровата кожа 
и волна продадена на аукциското место се врши на 
складот на купувачот, ако продавачот и купувачот 
не се спогодат поинаку. 
III. Постапка за давање одобрение за вршење про-* 

мет на сурова кожа и волна 
13. Трговските претпријатија можат да се зани-

маваат со промет на сурова кожа и волна само врз 
основа на посебно овластување, што го издава со-
јузниот Државен секретаријат за работи на стоков-
ниот промет врз основа на прибавените мислења 
од републичкиот државен секретаријат за стоковен 
промет, од Сојузот на трговските комори на Југо-* 
славија и од Сојузната индустриска комора. 

Во овластувањето од претходниот "став се опре-
делува подрачјето на кое трговското претпријатие 
има право да купува сурова кожа волна. 

14. Овластување од претходната точка може да 
добие само трговското претпријатие што исклучиво 
се занимава со промет на сурова кожа и волна (спе-
цијализиран© претпријатие), и тоа ако, покрај дру-
гите услови, има потребни стручни кадри и соодвет^ 
ни деловни простории снабдени со потребни уреди 
и опрема што овозможуваат правилно манипулира-
ње со суровата кожа и волна. 

Условите од претходниот став мораат да ги 
исполнуваат и откупните станици и собиралиштата 
на овластено трговско претпријатие. 

15. При издавањето на овластувањето сојузниот 
Државен секретаријат за работи на стоковниот про-
мет ќе цени, покрај условите од претходната точка, 
и дали постои економска оправданост да се даде 
овластување. 

16. Сојузниот Државен секретаријат за работи 
на стоковниот промет ќе му го одземе одобрението 
за вршење промет на сурова кожа и волна на тр-
говското претпријатие за кое ќе утврди дека по-
веќе не ги исполнува условите пропишани со оваа 
наредба. 

IV. Казнени одредби 
17. На земјоделската задруга, трговската или 

друга стопанска организација што купува или про-
дава сурова кожа или волна противно на одредбите 
од оваа наредба, ќе се применат казнените одредби 
од членот 92 став 1 од Уредбата за трговската деј-
ност и трговските претпријатија "и дуќани, а на одго-
ворното лице во односната организација — казне-
ните одредби од членот 92 став 4 на истата уредба. 

18. Со парична казна до 10.000 динари ќе се 
казни за прекршок имател на приватен занаетчи-
ски дуќан што купува сурова кожа или волна про-* 
тивко на точката 9 под б) од оваа наредба 
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V, Преодни и завршни одредби 
19 Трговско претпријатие што според досега-

шните прописи било овластено да се занимава со 
купување и продавање иа сурова кожа и волна, и 
кое сака и натаму да се занимава со тој промет, 
е должно во срок од 30 дена од денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба да му поднесе на со-
јузниот Државен секретаријат за работи на сто-
ковниот промет барање за издавање овластување од 
точката 13 па оваа наредба. Барањата поднесени по 
тој срок цома да се земаат во постапка. 

Трговско претпријатие кое не поднесе барање 
за добивања овластување од точката 13 на оваа на-
редба во смисла на одредбата од претходниот став 
и трговско претпријатие кое, на свое барање, нема 
да го добие тоа овластување во срок од 60 дена од 
денот на влегувањето во сила на оваа наредба, не 
може по истекот на тој срок да купува и да продава 
сурова кожа и волна. 

Одредбата од претходниот став не се однесува 
на продажбата на постојните запаси сурова кожа 
и волна. 

20. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-
станува да важи Одлуката за купувањето и за про-
дажбата на сурова кожа и волна па аукциите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/55) и Наредбата 
за определување условите под кои можат да се ку-
пуваат и продаваат сурова кожа и волна („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7/57). 

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

Бр. 1471/1 
4 април 1°53 година 

Белград 
Државен секретар 

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

233. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I став А под а) точка 6 
алинеја 1 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на , сојузните и републичките органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), 
Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ ВЛ НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕН-
ТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО 
ЦЕНИТЕ ИЗВОЗОТ^ И УВОЗОТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата ЕО цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 30/57) во точката I од-
делот А во гранката 116 — Неметали, текстовите 
на редните броеви 1 и 17 се менуваат и гласат: 

„1. Кварцов песок суров и миен, квар-
ц а — — — — — — — — — 1,20 

17. Шупливо стакло — — — — — 1,80". 
2. Во точката I оддел А во гранката 127 — Пре-

хранбена индустрија, текстовите на редните бро-
еви 1 и 2 се менуваат и гласат: 

„1. Овошни преработки: 
а) овошни полупреработки (пулпи, су-

рови сокови, марк—срж и 'ел.), о-
свен полупреработките од малини, 
јагоди и вишната „мараска" — — 1,00 

б) овошни финални преработки (су-
рупи, пиреи, концентрирани соко-
ви, желен, џемови, слатко, компо-
ти, мармелади и ел.), освен финал-
ните преработки од малини, јагоди 
и вишната „мараска" — — — 1,30 

2. Преработки од сите видови од мали-
ни, јагоди и од вишната „мараска" 0,80"ѕ 

3. Во точката I оддел А во гранката 313 — Екс-
плоатација на шумите, текстот на редниот број 18 
се менува и гласи: 

„18. Други лековити растенија — — — 1,40". 
4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на извоз склучени од тој 
ден. 

И. бр. 641 
4 април 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

234. 
Врз основа на членот 150 став 5 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), Секретаријатот за сообраќај и врски на Со-
јузниот извршен совет, во согласност со Секрета-
ријатот за општа управа на Сојузниот извршен 
совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ОРГА-
НИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО ВОЗДУХО-

ПЛОВСТВО 
I. Звања 
Член 1 

За службениците што во органите на Управата 
за цивилно воздухопловство вршат извршни работи 
на обезбедување на воздушната пловидба постојат 
звањата: 

1) контролор на летањето од III класа, 
2) контролор на летањето од II класа, 
3) контролор на летањето од i класа, 
4) виши контролор на летањето. 
За звањето контролор на летањето од III кла-

са е потребна средна стручна спрема, за звањето 
контролор на летањето од II класа — виша струч-
на спрема, а за звањето контролор на летањето 
од I класа и виши контролор на летањето — ви-
сока стручна спрема. 

Што се смета како средна, виша односно ви-
сока стручна спрема за звањата од претходниот 
став, ќе се определи со прописите што се донесу-
ваат според членот 175 од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Звањето од точката 1 став 1 на овој член е од 
трета група, звањето од точката 2 — од втора гру-
па, а звањата од точ. 3 и 4 — од прва група. 

Член 2 
Звањата од членот 1 на овој правилник се ра-

споредуваат во следните платни разреди: 
Платен 

Звање разред 
1) контролор на летањето од III класа XV до V TI 
2) контролор на летањето од И класа XIII до VI 
3) контролор на летањето од I класа XI до V 
4) виши контролор на летањето — IV и III 

Во XII платен разред на звањето контролор на 
летањето од III класа, во X платен разред на зва-
њето контролор на летањето од Ц класа и во IX 
платен разред на звањето контролор на летањето 
од I класа постојат по четири периодски покачу-
вања, а во завршните платни разреди на тие зва-
ња, како и во III платен разред на звањето виши 
контролор на летањето по две периодски покачу-
вања. 

Член 3 
За унапредувањето на службеник во звањето 

контролор на летањето од III класа во XI платен 
разред, на службеник во звањето контролор на ле-
тањето од II класа во IX платен разред и на слу-
жбеник во звањето контролор на летањето од 1 
класа во VIII платен разред, важат соодветните' 
одредби од Законот за јавните службеници за уна-
предувањето на пристав во звањето референт од 
трета група, на референт од втора група во зва-
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њето виши референт од втора трупа и на рефе-
рент од прва група во звањето виши референт од 
прва група. 

Член 4 
Службеникот во звањето контролор на лета-

њето од I класа се унапредува во звањето виши 
контролор на летањето ако поминал три години 
БО завршниот платен разред на тоа звање и ако 
за последните две години има оценка „се истак-
нува" 

Пред срокот од претходниот став службеникот 
во звањето контролор на летањето од I класа мо-
ж е да се унапреди во звањето виши контролор 
на летањето само ако положи посебен испит. За 
полагање на овој испит може да се пријави слу-
жбеник во звањето контролор на летањето од I 
класа кој има најмалку дванаесет години служба 
признаени за напредување, од кои три последни 
години со оценка „се истакнува". 

Посебниот испит за унапредување според прет-
ходниот став се полага пред комисија што се фор-
мира при Секретаријатот за сообраќај и врски на 
Сојузниот извршен совет. Програмата на посеб-
ниот испит се утврдува со прописи што се доне-
суваат според членот 175 од Законот за јавните 
службеници. 

Член 5 
За службениците во звањето контролор на ле-

тањето од III, контролор на летањето од И и кон-
тролор на летањето од I класа и виши контролор 
на летањето важат во се друго одредбите од За-
конот за јавните службеници што се однесуваат на 
службениците на државната управа. 

II. Преодни и завршни одредби 
Член 6 

Службениците што се затекнале во звањето ае-
родромски контролор на летањето се преведуваат 
во звањето контролор на летањето од III класа и 
се распоредуваат во истиот платен разред во кој 
се затекнале. Времето поминато во досегашниот 
платен разред односно со периодско покачување 
се смета за натамошно напредување. 

Службениците што се затекнале во звањето обла-
сен контролор на летањето се преведуваат во зва-
њето контролор на летањето од II класа и се ра-
споредуваат во истиот платен разред ,во кој се 
затекнале. Времето поминато во досегашниот пла-
тен разред односно со периодско покачување се 
смета за натамошно напредување. 

Член 7 
Службениците што на 31 декември 1957 година 

се затекнале на работните места на контролор на 
летањето се преведуваат во звањето контролор на 
летањето од III класа и се распоредуваат во исти-
от платен разред во кој се затекнале. 

Член 8 
Службениците што до 6 јануари 1958 година 

завршиле школа за контролори на летањето во 
странство, се преведуваат во звањето контролор 
на летањето од III класа и се распоредуваат во 
истиот платен разред во кој се затекнале. 

Член 9 
Службениците што го завршиле курсот за кон-

тролори на летањето при Управата за цивилно 
воздухопловство, кој почнал на 15 јануари 1958 го-
дина, ќе се назначат во звањето контролор на ле-
тањето од III класа и ќе се распоредат во истиот 
платен разред во кој се затекнале. 

Член 10 
Службениците од чл. 7, 8 и 9 од овој правил-

ник што немаат средна стручна спрема не можат 
да напредуваат натаму од ХП платен разред додека 
не се здобијат со стручна спрема предвидена за 
звањето контролор на летањето од III класа. 

Член 11 
Додека не се изврши оценување на службе-

ниците напредувањето во повисоко звање и во по-
висок платен разред ќе се врши на начинот пред-

виден во досегашните прописи (член 404 став 2 
од Законот за јавните службеници). 

Член 12 
Од 1 јануари 1958 година престануваат да ва-

жат одредбите од Правилникот за звањата и пла-
тите на службениците на управните органи на ци-
вилното воздухопловство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/52) што се во спротивност со овој 
правилник. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

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

Бр. 382 
26 март 1958 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски 
на Сојузниот извршен совет, 

Пеко Дапчевић, е. р. 

235. 
Врз основа на членот 30 став 3 од Законот за 

здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58), Секретаријатот за индустрија на 
Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ГРАДЕЖНИТЕ ЗА-
НАЕТИ КОИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО СЕ ЗАЧЛЕНУ-

ВААТ ВО СОЈУЗНАТА ГРАДЕЖНА КОМОРА 
1. Како поголеми претпријатија на градежните 

занаети што во смисла на членот 30 став 2 од За-
конот за здружувањето во стопанството задолжи-
телно се зачленуваат во Сојузната градежна ко-
мора се сметаат занаетчиските претпријатија кои 
исклучително или претежно вршат работи за по-
требите на градежништвото, а во текот на една 
година остваруваат вкупен приход поголем од ЗОО 
милиони динари. 

2. Определувањето на претпријатијата од прет-
ходната точка кои задолжително треба да се за-
членат оваа година во Сојузната градежна комора 
ќе се врши според нивниот вкупно остварен при-
ход за 1957 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ' ' . 

Бр. 04—804/1 
4 април 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија 

на Сојузниот извршен совет, 
Маријан Цветковиќ, е. р. 

236. 
Врз основа на членот 413 од Законот за јгрките 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
а во согласност со Сојузниот извршен совет, Секре-
таријатот за просвета и култура на Сојузниот 
извршен совет пропишува /ј 

У П А Т С Т В О 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 

ЗВАЊЕТО ЛЕКТОР И ПРОФЕСОР НА ВИША 
ШКОЛА 

1. Службениците п!то на 31 декември 1957 година 
се затекнале во звањето лектор и професор на виша 
школа, се распоредуваат со 1 јануари 1958 година 
во звањата и платните разреди според одредбите 
од ова упатство. 

2. Службениците што се затекнале во звањето 
лектор или професор на виша школа, се распоре-
дуваат за еден платен разред повеќе од оној во кој 
се. наоѓаат, освен оние што се распоредуваат според 
точката 3 од ова упатство. 

Службениците во звањето лектор што се рач 
споредуваат според претходниот став, а се нао-* 
ѓаат во VI платен разред со прво периодско по* 
качување, се распоредуваат во IV платен разред 
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Службениците во звањето професор на виша 
школа што се распоредуваат според ставот 1 од 
оваа точка, а во IV платен разред поминале трт; 
години, се распоредуваат во III платен разред со 
прво периодско покачување. 

3. По исклучок од одредбата од точката 2 на 
ова упатство, службениците што се затекнале во 
звањето лектор или професор на виша школа се 
распоредуваат за два платни разреди повеќе од 
оној во кој се затекнале ако тој платен разред 
во кој се затекнале би им припаѓал според годи-
ните на службата признаени за напредување, сме-
тајќи од XIV платен разред. 

Службениците во звањето лектор што се ра-
споредуваат според претходниот став а се нао-
ѓаат во VI платен разред со прво периодско пока-
чување се распоредуваат во IV платен разред со 
прво периодско покачување. 

Службениците во звањето професор на виша 
школа што се распоредуваат според ставот 1 од 
оваа точка а во IV платен разред поминале три 
години, се распоредуваат во III платен разред со 
второ периодско покачување. 

4. Службениците што се затекнале во звање-
то предавач на факултетите, на високите школи 
во ранг на факултет и на уметничките академии, 
се распоредуваат во соодветните платни разреди 
согласно со распоредувањето на службениците во 
звањето лектор според претходните точки (член 
407 став 2 од Законот за јавните службеници). 

5. На службениците што се распоредуваат 
според ова упатство, времето поминато во досега-
шниот платен разред односно со периодско пока-
чување им се смета за натамошно напредување 
во повисок платен разред односно за добивање на 
периодско покачување. 

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

Бр~876 
8 април 1958 година 

Белград 
Секретар за просвета и култура 

на сојузниот извршен совет, 
Богдан Осолник, е. р. 

237. 
Врз основа на членот 41 од Уредбата за пат-

ните и селидбените трошоци („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/55, 26/56 и 49/57), Генералната дирек-
ција на Југословенските железници, во согласност 
со Секретаријатот за општа управа на Сојузниот 
извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ НА 
ПЕРСОНАЛОТ НА ГЕНЕРАЛНАТА ДИРЕКЦИЈА 
НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ И НА 
ДИРЕКЦИИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕ-

ЗНИЦИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
За службените патувања надвор од местото на 

службувањето, за селидбените трошоци, за одвоен 
живот од фамилијата, како и за работата на терен, 
им припаѓа на службениците и работниците на Ге-
нералната дирекција и на дирекциите на Југосло-
венските железници (во натамошниот текст: слу-
жбеници), надоместок на трошоците според одред-
бите од овој правилник. 

II. Надоместок за службени патувања 
• Член 2 

За потребата од службено патување одлучува и 
ћллог за тоа издава за службениците на Генерал-
ната дирекције? на Југословенските железници ге-
нералниот директор на Југословенските железници, 
заменикот на генералниот директор, директорот на 

Железничкиот институт и на Управата за студ^л, 
проектирање и надзор на градењето или начални-
ците на одделенија, началниците на Р1нспекцијата 
на железничкиот сообраќај и на Контролата на 
приходите, а за службениците на дирекциите на 
Југословенските железници — директорите на ди-
рекциите на Југословенските железници или на-
чалниците на одделенија и на инспекциите на же-
лезничкиот сообраќај. 

Во налогот за службено патување мора да биде 
назначено презимето и името на слулѕбеникот, не-
говото звање (занимање), положајот и платниот ра-
зред, денот на тргнувањето, сообраќајното средство 
што ќе го користи на пат, срокот на траењето и 
целта на патувањето. 

Во случај на итност, налогот за службено пату-
вање може да се даде усно односно по телефон 
или телеграф, со тоа што писмениот налог за тоа 
патување ќе се издаде дополнително. 

Член 3 
Службеник не може да биде на службено пату-

вање во едно исто место во земјата подолго од 30 
дена. Подолг престој може по исклучок да се на-
реди само со согласност од генералниот директор 
на Југословенските железници односно на дирек-
тор на дирекцијата на Југословенските железници. 

Член 4 
За службеното патување на службениците им 

се дава надоместок на трошоците за личен превоз 
и надоместок на другите трошоци во вид на днев-
ници. 

Член 5 
Превозот на службениците на службено пату-, 

вање се врши бесплатно во онаа класа на брз или 
патнички воз што им припаѓа според прописите за 
повластеното возење на персоналот на Југословен-
ските железници. 

Ако превозот на службено патување се врши 
со брод, можат да користат: 

1) I класа на брод службениците на положајот, 
генерален директор на Југословенските железници, 
заменик на генералниот директор, директор на 
Железничкиот институт и на Управата за студии, 
проектирање и надзор на градењето, началник на 
одделение, началник на Инспекцијата на железнич-
киот сообраќај и на Контролата на приходите, ди-
ректор на дирекција на Југословенските железници 
и началник на одделение и на железничка инспек-
ција во дирекциите на Југословенските железници, 
како и службениците распоредени од V платен 
разред нагоре; 

2) II класа на брод сите други службеници. 
Службениците на положајот генерален дирек-

тор на Југословенските железници, заменик на ге-
нералниот директор, директор на Железничкиот 
институт и на Управата за студии, проектирање и 
надзор на градењето, началник на одделение, на-
чалник на Инспекцијата на железничкиот сообра-
ќај и на Контролата на приходите, директор на 
дирекција на Југословенските железници и начал-
ник на одделение и на железничката инспекција 
во дирекциите на Југословенските железници, мо-
жат на службено патување да користат кола за 
спиење. 

Службениците распоредени од X платен разред 
нагоре можат да користат кола за спиење ако по 
доаѓањето во определеното место треба непосредно 
да пристапат кон извршување на задачите и ако е 
тоа изречно назначено во налогот за службено па-
тување. Кола за спиење под исти услови може да 
се користи како при тргнувањето така и при вра-
ќањето од службен пат. 

Службениците можат да користат превоз со 
брод или автобус само на релација каде не постои 
сообраќај со воз. 

Генералниот директор на Југословенските же-
лезници и директорите на дирекциите на Југосло-
венските железници можат да му одобрат превоз 
на службеник со брод или автобус и на релации на 
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кои постои сообраќај со воз ако тоа го бара инте-
ресот на службата. 

Патување со авион можат да одобрат само ге-
нералниот директор на Југословенските железници 
и директорите на дирекциите на Југословенските 
железници, ако е тоа во интерес на службата. 

На хонорарен службеник класата во воз или 
на брод му ја определува надлежниот наредбода-
вец, и таа за хонорарен службеник не може да 
биде поповолна од класата што можат да ја кори-
стат железничките службеници со соодветна струч-
на спрема. 

Член 6 
Дневницата за службено патување изнесува: 

Дин. 
1) за службениците распоредени од V пла-

тен разред нагоре — — — — — — 1.300 
2) за службениците распоредени од X до VI 

платен разред и за висококвалификува-
ните работници — — — — — — — 1.200 

3) за другите службеници и работници — — 1.000 
На персоналот на Југословенските железници 

што учествува на меѓународни конференции што 
се одржуваат во поголеми и попознати места од 
нашата земја, генералниот директор на Југословен-
ските железници може да му определи и поголеми 
дневници од оние од претходниот став, но најмногу 
до 1.500 динари. 

На хонорарните службеници на кои хонорар-
н а ^ служба им е главно и единствено занимање, 
дневницата им се определува според височината на 
хонорарот, сообразно со одредбите од овој член. 

На хонорарните службеници на кои хонорар-
ната служба не им е главно и единствено занимање, 
дневницата им се определува според нивното глав-
но занимање. 

Член 7 
Ако службените патувања во определени реони 

се потворуваат често, генералниот директор на Ј у -
гословенските железници, заменикот на генерал-
ниот директор, директорите на дирекции, на Ж е л е -
зничкиот институт и на Управата за студии, проек-
тирање и надзор на градењето или началниците на 
одделенија на железничките инспекции и на Кон-
тролата на приходите во Генералната дирекција и 
во дирекциите на Југословенските железници мо-
ж а т место дневница да определат паушален надо-
месток, кој не смее да го премине износот на надо-
местокот што службеникот би го примил според 
претходниот член за извршените патувања. 

Член 8 
На службениците на службено патување им 

припаѓа цела дневница за секои 24 часа поминати 
на пат, како и за остатокот на времето поголем од 
12 часа. За остатокот на времето од 8 до 12 часа 
им припаѓа половина дневница. 

Цела дневница припаѓа и кога службеното па-
тување трае вкупно помалку од 24 часа но повеќе 
од 12 часа, а половина дневница кога целото пату-
вање трае од 8 до 12 часа. 

За службено патување што трае помалку од 8 
часа односно за остатокот помал од 8 часа, не при-
паѓа надоместок. По исклучок, на службеник му 
припаѓа половина дневница и за остатокот на вре-
мето над 6 часа кога тој остаток е поминат на па-
тување ноќе или кога службеникот на службено 
патување ја поминал ноќта при враќањето во ме-
стото на службувањето. 

Како патување ноќе во смисла на претходниот 
став, се смета патување од 22 до 5 часот. 

Кога службеник за време на службеното пату-
вање по една иста работа се враќа во местото на 
с л у ж б у в а њ е ^ или живеењето пред завршетокот на 
работата заради која отпатувал, дневниците се пре-
сметуваат со собирање на вкупниот број на часо-
вите поминати на службено патување по една иста 
работа и тој збир ќе се подели со 24. 

Како една службена работа во смисла на прет-
ходниот став, се разбира работата што службеникот 

треба да ја изврши врз основа на налогот со кој е 
упатен на службено патување, без оглед дали слу-
жбената работа треба да се изврши во едно или по-
веќе места. 

Член 9 
На службеник што привремено се упатува на 

работа во друго место му припаѓа за првите 30 дена 
цела дневница, а по тоа 75% од изност на дневни-
цата. 

Член 10 
Дневницата за службено патување односно за 

привремено упатување на службеник на работа во 
друго место, може да се намали до 25% ако е за 
службениците, под условите што се за нив попо-
волни, организирана исхрана или сместување, а до 
50% ако се организирани и исхрана и сместување. 

Решението за намалување на дневницата спо-
ред претходниот став го донесува старешината над-
лежен за издавање налог за службено патување. 

Член 11 
Кога приватни лица се должни според постој-

ните прописи да ги поднесуваат трошоците за слу-
жбеното излегување на службеник на Југословен-
ските железници, надоместокот се определува спо-
ред одредбите од овој правилник. Во такви случаи 
мора претходно да се положи аванс во износот што 
приближно му одговара на износот на надоместокот. 

Член 12 
По завршеното службено патување службени-

кот е должен да поднесе сметка за патните трошо-
ци на пропишан образец. 

Член 13 
Лице што не е службеник на Југословенските 

железници може да се определи да патува за смет-
ка на Југословенските железници заради извршу-
вање на определена работа само ако е тоа неопход-
но. На такво лице му припаѓа надоместок на пат-
ните трошоци во износот на кој имаат право слу-
жбениците на Југословенските железници од соод-
ветен ранг односно на соодветна должност. 

III. Надоместок за селидбени трошоци 
Член 14 

Н а службениците кои по потреба на службата 
се преместуваат во друго место на службување или 
се примени во служба врз основа на конкурс, и на 
лица што се преземаат од стопански или општестве-
ни организации, како и на лица што се примаат во 
служба надвор од своето место на престојот а по-
рано биле во работен однос, им припаѓа, без оглед 
на оддалеченоста, надоместок за личниот превоз 
според чл. 5 и 6 од овој правилник, како и за сите 
фактични трошоци предизвикани со селидбата. 

Надоместоците од претходниот став не му при-
паѓаат на службеник што се јавил на конкурс без 
согласност од органот во кој е запослен, на лице 
што првпат стапува во служба, ниту на лице на 
кое службата му престанала во врска со отказот 
што го поднесло самото. 

Надоместокот според ст. 1 и 2 им припаѓа, и тоа: 
1) на службениците по пензионирањето, и тоа 

за патување од местото на службувањето до ме-
стото на новото живење; 

2) на фамилиите на умрени службеници, и тоа 
за патување од местото на дотогашното службу-
вање на умрениот службеник до местото на ж и -
веењето на фамилијата . 

Надоместок на селидбените трошоци според 
претходниот став им припаѓа и на службеници на 
кои по престанокот на службата им е определена 
инвалидска пензија. 

Лицата од ст. 3 и 4 на овој член имаат право 
на надоместок на селидбените трошоци ако селид-
бата се изврши во срок од 6 месеци од денот на 
разрешувањето на пензионираниот службеник од-
носно од смртта на службеникот. Овој срок може 
да се продолжи најмногу до 2 години, ако заинте-
ресираното лице поднесе доказ дека не можело да 
добие стан во местото во кое сака да се пресели 
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Член 15 
Надоместокот за селидба се дава за фактично 

сторените трошоци околу превозот на покуќнината 
до местото на службување^ односно живеењето. 

Прописите што ќе бидат донесени врз основа на 
членот 19 став 3 од Уредбата за патните и селидбе-
ните трошоци, а кои се однесуваат на i пределува-
њето на надоместокот за пакување и распакувана 
на покуќнината, за превоз на предметите од станот 
до станицата и од станицата до станот и др., ќе 
важат и за службениците на Генералната дирек-
ција и на' дирекциите на Југословенските желе-
зници. 

Член 16 
Кон сметката за трошоците за селидба службе-

никот е должен да поднесе доказ за сторените тро-
шоци. 

Определувањето на височината на'надоместокот 
се врши врз основа на потврди и докази поднесени 
од страна на службеникот, на надлежниот наред-
бодавец може, кога ќе најде за потребно, и на друг 
начин да ги провери сите или одделни ставки во 
сметката. 

Член 17 
На службеник што се сели во друго место на 

службување му припаѓа, покрај надоместокот за 
селидба на покуќнината, и надоместок на патните 
трошоци. 

За време на селидбата на службеникот му при-
паѓаат дневници на кои тој има право за службено 
патување, а за секој член на фамилијата дневница 
во износ од 350 динари. 

Право на надоместок на патните трошоци има 
службеник и кога селидбата на покуќнината не 
можел да ја изврши при јавувањето на должност 
во новото место на службување, туку таа селидба 
ја извршил дополнително. 

IV. Надоместок поради одвоен живот од фамилијата 
Член 18 

На службеник преместен по потреба на слу-
жбата кој има фамилија на издршка, ако во но-
вото место на службување не може да добие стан 
за својата фамилија, а самиот живее во местото во 
кое е преместен, му припаѓа надоместок за трошо-
ците поради одвоен живот од фамилијата. Правото 
на овој надоместок го имаат и лицата што се пре-
земаат од стопански или од општествени организа-
ции, како и лицата што порано биле во работен 
однос, ако за фамилијата не можат да добијат стан 
во местото на службувањето. 

Правото на надоместок од претходниот став 
службеникот го докажува со потврда од надле-
жниот орган дека не можел да добие стан. 

^ Надоместокот од ставот 1 на овој член им при-
паѓа на работниците примени на работа само ако 
се тоа висококвалификувани работници и ако е 
правото на надоместок посебно предвидено со дого-
ворот за работа. 

Член 19 
За пресметување и за прием во служба што по-

влечува надоместок поради одвоен живот од фами-
лијата, потребна е претходна согласност од комиси-
јата за службенички односи при соодветната ди-
рекција на Југословенските железници. 

Член 20 
На службеник што ќе ги исполни условите за 

примање надоместок поради одвоен живот оД фа-
милијата, ќе му се исплатува спрема бројот на чле-
новите на фамилијата што ги има на издржување, 
и тоа: 

1) 6.660 динари месечно ако има 1 член на ф а -
милијата 

2) 7.770 динари месечно ако има 2 члена на ф а -
милијата 

3) 8.880 динари месечно ако има 3 члена на ф а -
милијата 

4) 9.Q90 динари месечно ако има 4 члена на ф а -
милијата. 

5) 11.100 динари месечно ако има 5 или повеќе 
членови на фамилијата. 

Горните износи содржат придонес за буџетите 
од личниот доход предвиден со членот 53 од Зако-
нот за придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57). 

Запослените членови на фамилијата не се 
убројуваат во членовите на фамилијата во смисла 
на претходните ставови. / 

V. Надоместок за работа на терен 
Член 21 

На службениците на Генералната дирекција на 
Југословенските железници и на дирекциите на 
Југословенските железници кога вршат теренски 
работи надвор од местото на редовното службува-
ње, им припаѓа надоместок на трошоците за работа 
на терен. 

Како теренска работа во смисла на овој пра-
вилник се подразбира: 

1) снимањето на терени, трасирањето и обеле-
жувањето на пруги; 

2) геодетските, геолошките и други претходни 
и истражувачки работи на терен; 

3) изградбата и надзорот над градењето, одр-
жувањето, реконструкцијата или поправката на 
пруги, пружни постројки и објекти, телефонско-
телеграфски и ситнално-сигурносни линии и по-
стројки на јака струја, индустриски колосеци, мо-
стови, згради и други објекти. 

Генералниот директор на Југословенските ж е -
лезници ќз одлучи, според потребата, кои уште 
работи според својот карактер и траењето треба да 
се сметаат како теренска работа во смисла на овој 
правилник. 

Член 22 
Кога вршат теренски работи надвор од местото 

на редовното службување, на службениците им при-
паѓа надоместок според тежината на работите, усло-
вите на животот и траењето на работите, и тоа: 

1) за вршење работи на терен за првите 30 де-
на — во износ на полната дневница за службено 
патување; 

2) за теренската работа што трае подолго од 
30 дена: 

а) на службениците и висококвалификуваните 
работници — 75°/о од соодветната дневница за слу-
жбено патување; 

6) на службениците што вршат исклучиво адми-
нистративни, финансиски и комерцијални работи, 
кога не го менуваат местото на работата, на ква-
лификуваните работници на сондажи и во надзор, 
како и на шоферите — 50% од соодветната днев-
ница за службено патување; 

в) на полуквалификуваните работници на сон-« 
дажи — 90 динари дневно. 

Службениците чие постојано место на Јживе-
њето е во седалиштето на теренската единица, не-
маат право на надоместок за теренска работа до-
дека се наоѓаат на работа во тоа место. 

Член 23 
За теренските работи на планински и непро-

одни терени како и за работите при кои службе-
ниците и висококвалификуваните работници по-
стојано го менуваат коначиштем и местото на ра-
ботата (геолошки истражувања, геолошки премери, 
трасирање и обележување на пруги, снимање на те-
тереии и ел.), припаѓа надоместок за теренската ра-
бота во височина на износот на соодветната днев-
ница за службено • патување. 

За теренските работи од претходниот став 
може да се зголеми надоместокот до 15% од изно-
сот на дневницата. За ова зголемување е потребна 
претходна согласност од секретарот за општа упра-
ва на надлежниот извршен совет. 

Дневниците од овој член ги определува гене-
ралниот директор на Југословенските железници 
односно директорите на дирекциите на Југословен-
ските железници. 
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Како планински терени се подразбираат сите 
терени над 1.300 метра надморска височина, а како 
непроодни терени — ^пресечените терени со ре-
лативна височинска разлика од 200 и повеќе метра 
кои искажуваат значителна развиеност на формата 
— релјефот, и кои заземаат поголем дел од повр-
шините на кои се изведуваат работите. 

Член 24 
На службениците што вршат теренски работи 

надвор од местото на службувањето, а можат се-
којдневно по завршетокот на работата да се вра-
ќаат во местото на службувањето, како и на оние 
што живеат со своите фимилии_на теренот во заед-
ничко домаќинство, им припаѓа надоместок за те-
ренска работа до 50% од соодветната дневница за 
службено патување. 

Износот на дневницата од претходниот став го 
определува генералниот директор на Југословен-
ските железници односно директорот на дирекција 
на Југословенските железници. 

Член 25 
Надоместокот за работа на терен може да се 

намали до 25% ако е на теренот организирана исхра-
на или сместување, а до 50% ако на теренот се ор-
ганизирани исхраната и сместувањето. 

Одлука за намалување на надоместокот за те-
ренска работа во смисла на претходниот став доне-
сува старешината надлежен за издавање налог за 
службено патување. 

Член 26 
Надоместокот за теренска работа им припаѓа на 

службениците за сите денови што ќе ги поминат во 
местото на теренската работа, па и за деновите на 
неделен одмор и за деновите на државни и народ-
ни празници. 

Член 27 
Надоместок за работа на терен не им припаѓа 

на службениците за деновите на отсуствување од 
работа, без оглед дали е во прашање платено или 
неплатено отсуство, годишен одмор, оправдан или 
неоправдан изостанок. 

На службениците што примаат надоместок за 
теренска работа, не им припаѓа истовремено и на-
доместок за одвоен живот од фамилијата. 

Ако службениците од теренска работа се упа-
туваат на службено патување, не им припаѓа за 
тоа време надоместок за теренска работа. 

VI. Други одредби 
Член 28 

На службеник што живее одвоено од фамили-
јата, па биде упатен на службено патување или на 
теренска работа во местото каде што му живее ф а -
милијата, му припаѓа 50% од износот на дневни-
цата односно надоместокот кој инаку би му при-
паднал кога би бил упатен во место во кое не му 
живее фамилијата. 

Во случајот од претходниот став на службе-
никот не му припаѓа надоместок поради одвоен 
живот од фамилијата, освен фактичните трошоци 
за стан во местото на службувањето. 

Надоместок за одвоен живот не му припаѓа на 
службеник додека се наоѓа на службено патување 
надвор од местото на службување^, како и додека 
се наоѓа во местото на живеењето на неговата ф а -
милија, освен фактичните трошоци за стан во ме-
стото на службувањето. 

Член 29 
Како членови на фамилија во смисла на овој 

правилник се сметаат сите лица кои со службени-
кот живеат во заедничко домаќинство и кои тој 
фактично ги издржува. * 

Член 30 
Во се* друго на службениците ќе се применуваат 

одредбите од Уредбата за патните и селидбените 
трошоци. 

Член 31 
Надоместокот за службените патувања и терен-

ската работа што не се завршени до денот на вле-

гувањето во сила на овој правилник, ќе се опре-
дели според одредбите од овој правилник. 

Член 32 
Упатства за примена на овој правилник ќе из-

дава, по потреба, Генералната дирекција на Југо-
словенските железници. 

Член 33 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за пат-
ните трошоци на службениците и работниците на 
Југословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/53 и 41/53) 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 252/58 

5 февруари 1958 година 
Белград 

Заменик 
на Генералниот директор 

на Југословенските железници, 
ѓорѓе Савиневиќ, е. р. 

238. 
Врз основа на членот 15 од Основниот закон за 

заштита на растенијата од болести и штетници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), во врска со 
одделот I од Решението за определување опасните 
растениски болести и штетници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 54/54) и членот 19 точка 1 алинеја 1 од 
Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Сојузната у-
права за заштита на растенијата издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕ-

НИ ОД ОПАСНИ РАСТЕКСКИ БОЛЕСТИ 
И ШТЕТНИЦИ 

I. Се прогласуваат долу наведените подрачја за 
заразени од следните опасни растениски болести и 
штетници, и тоа: 

1. Црна праскина вошка (Anuraphis persicae niger 
Smith) — 

На територијата на Народна Република Србија 
подрачјето на општината Смедерево; 

2. Калифорниска штитна вошка (Aspidiotus рег-
mciosus Comst) — 

На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина 

Војводина; 
б) подрачјето на околината Смедерево; 
в) подрачјата на општините во околиите: Бел-

град: Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Крњача, 
Нови Белград, Обреновац (места Конатица, Ми-
слођин, Ратари и Скела), Палилула, Раковица, 
Савски Венац, Стари Град, Сурчин, Умка и Чу-
карица; Ваљево: Ваљево и Осечина; Врање: 
подручје места Врање; Косовска Митровица: Ву-
читрн (места Виљанце и Самодрежа), Зубин По-
ток (место Зубин Поток) и Косовска Митровица 
(места Жабаре и Косовска Митровица); Крагу-
јевац: Баре (места Баре и Љуљаци), Кнић (ме-
ста Гунцати и Кнић), Крагујевац (место Крагу-
јевац) и Чумић (место Чумић); Краљево: Вр-
њачка Бања (место Врњачка Бања) и Самаила 
(место Лазац); Крушевац: Трстеник (места Оса-
оница и Трстеник); Неготин: Кладово (место Кла-
дово) и Неготин (места Неготин и Радујевац); 
Нови Пазар: Дежева, Делимеђе, Дуга Пољана, Лу-
каре, Нови Пазар, Рајчиновиће, Трнава и Тутин; 
Пећ: Дечани (места Горњи Стреоц, Дечани, Доњи 
Стреоц, Истинић, Љубуша, Прилеп и Црнобрег) и 
Пећ (места Витомирица, Пећ и Требовић); Пожаре-
вац: Велико Градиште (места Браничево, Велико 
Градиште, Кусиће, Триброде и Царевац), Мало Цр-
ниће (место Салаковац) и Пожаревац (места Бато** 



Страна 320 — Еро) 14 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА' ФНРЈ Среда, Ѕ април 1958 

вац, Братинац, Брежане, Драговац, Дубравида, Ж и -
вица, Лучица, Набрђе, Пожаревац и Трњане); При-
штина: Лужане (место Лужане); Светозарево: Пара-
ћин (место Параћин), Светозарево (место пветоза-
ргво) .и Ћуприја (место Ћуприја); Титово Ужице: 
Јежевица (места Велика Јежевица, Горња Добриња, 
Доња Добринка, Дражиновићи, Засеље, Каленићу 
Мала Јежевица, Мршељи и Чистобродице), Каран 
(места Гостионица, Каран, Рибашевина и Трнава), 
Костојевићи (места Дуб, Костојевићи и Рогачица), 
Љубиш (место Гостиље), Пожега (места Бакионица, 
Висибаба, Врањани, Глумач, Годовик, Горобиље, 
Гугаљ, Здразчићи, Јелен-До, Отањ, Папратиште, 
Пилатовићи, Пожега, Пријановићи, Прилипац, Ра-
довин, Расна, Речице, Роге, Рупељево, Табановићч, 
Тврдићи, Тучково и Узићи), Равни (места Дрежник, 
КлкЈЈевићи, Равни, Рожанство и Сирогојно), Титово 
Ужице (места Буар, Волујац, Гор јани, Дубоко, Зла-
куса, Крвавци, Љубање, Поточање, Потпеће, Севојно 
и Титово Ужице) и Чајетина (места Крива Река и 
Мачкат); Чачак: Горњи Милановац (место Савинац),1 

Туча (места Бича, Вучковица, Рогачића Горња Коа-
варица, Граб, Туча и Котража), Заблаће (места Ба-
њица, Виљуша, Горичани, Заблаће, Јежевица, Ка-
чулица, Липница, Петница, Премећа, Рајац и Сла-
тина), Ивањица (место Прилике), Лучани (место 
Доња Краварица), Мрчајевци (места Бечањ, Бре-
сница, Катрга, Мој сиње и Мрчај евци). Овчар-Бања 
(место Рошни), Прањани (места Гојна Гора, Друже-
тићи и Прањани), Прељина (места Брђани, Доња 
Трепча, Прељина, Прислоница и Ракова), Трбушани 
(места Вранићи, Горња Горевница, Миоковци и Тр-
очлани) и Чачак; Шабац: Бадовинци (место Бадо-
винци), Богатић (места Белотић, Богатић и Дубље), 
Владимирци (место Крнуле), Дебрц (места Бељин и 
Д.^брц), Мачвански Причиновић (места Дреновац и 
Табановић), Петловача (место Змињак) и Шабац 
(места Језремозац, Јеленча, Поцерски Причинозић 
и Шабац). 

На територијата ка Народна Република Хрват-
ска: 

а) подр. на околиите: Бјеловар, Ваоаждин, Вин-
к о * ^ Вировитица, Дарувар, Загреб, Карловац, Ко-
привница, Крапина, Крижевци, Ку^глна, Нашице, 
Нова Градишка, Огулин, Осијек, Сисак, Славонска 
Пожега, Славонски Брод и Чакозец; 

б) подр. на општините во околиите: Госпин: Гра-
нао,, Доњи Лапац, Отоман, Перзчнић, Тит^р.а Копе-
нчда и Удбина; Пула: Пазин' Ријека: Делнине и 
Сушак (места Матуље и Трнов*лиа). 

На територијата на Народна Република Сло-
венија: 

а) подрачната на околиите: Марибор, Мурска 
Собота и Ново Место; 

б) подр. на општините во околиите: Горица: Бо-
сец (место Бовец), Кооорид (места Дрежница и Ко-
барид), Ноча Горица (места Нова Горица, Пристава 
и Рожна Долина), Толмин (место Толмин), Шемпе-
тор при Горици (место Шемпетер при Горици); Ко-
пер: Илирска Бистрица (места Заречје и Тополе), 
Нивка (места Долња Котана , Мала Црн става, На-
дање Село, Нова Сушица, Острожно Брдо и Стара 
Сушица); Крањ: Крањ (места Бистрица, Битње, 
Брег об Сави, Жабница, Кокрица, Крањ, Накло, 
Окрогло, Пивка, Подбрезје и Полица), Тржич (ме-
ста Бистрица, Брег, Жигања Вас, Ковор, Кринке, 
Лоше, Паловиче, Ретње, Себење и Худо), Шкофја 
Лока (места Бинкељ, Вирмаше, Дорфарји, Зми-
нец, Лог, Пуштал, Свети Дух, Стара Лока, Ста-
ри Двор, Суха, Трата, Трње и Шкофја Лока); Љу-
бљана: Врхнина (места Бевке, Берд, Врхнина и 
Дренов Грич), Гросупље (места Велико Млачево, 
Храстје и Шмарје-Сап), Добрава (места Добрава и 
Шујица), Домжале (места Брдо, Вир, Доб, Домжале, 
Јарше, Количево, Превоје, Радомље, Родица, Стоб 
и Шкрјанче), Иванча Горица (места Горења Вас, 
Зној иле, Иванча Горица, Р^рка и Чрнело), Камник 
(места Волчји Поток, Тодич, Камник и Лазе в Ту-
хињу), Кочевје (места Билпа, Врх, Дол, Долењи 
Лази, Костел, Кужељ и Славски Лаз), Литија (ме-

ста Водице при Габровки и Јевница), Љубљана— 
Бежиград, Љубљана—Вич (места Брезовица, Вич, 
Внање Горице, Нотрање Горице и Плешивпца), Љу-
бљана—Мосте, Љубљана—Поље (места Добруње, 
Задобрава, Залог, Каштел и Поље), Љубљана—Руд-
ник (места Иг, Лаврица, Рудник и Шкофљица), Љу-
бљана—Центар, Љубљана—Чрнуче (места Драгомељ, 
Надгорица и Подгорица), Љубљана—Шентвид (места 
Вижмарје, Гунцље, Медно, Пољане, Станежиче и 
Шентвид), Љубљана—Шишка, Медведе (места Зби-
ље и Преска), Менгеш (места Лока, Менгсш и Тр-
зин); ТрбоЕље: Брежице, Загорје (место До лења 
Вас), Кршко, Радече (места Брег, Јагњетина и Хо-
темеж), Севница, Сеново и Трбовље (место Трбов-
ље); Цеље: Војник, Вранско, Жачец, Козје, Лашко, 
Мозирје (места Локе, Љубио и Мозирје), Рога шка 
Слатина, Словенске Коњице, Цеље, Шентјур, Шмар-
је при Јелшах и Шоштањ (места Белење и Шмарт-
но об Паки). 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) подрачјето па околијата Дервента; 
б) подр. на општиниве во околиите: Бања Лука: 

Бања Лука, Босанска Градишка, Котор Варош, 
Лакташи, Хрваћани и Че лина ц; Бихаћ: Босанска 
Крупа, Босански Петровац, Бужим, Велика Кла-
душе, Врнограћ, Дрвар, Јасеница, Отока, Пећиград, 
Тржашка Раштела и Цазин; Брчко: Бијељина, Бо-
сански Шамац, Бродац, Брчко, Градачац, Јање! л 
Орашје; Добој: Добој, Јоховац, Лукавица, Модрича, 
Нови Шехер, Осјечани, Ог,тк, Сухо "Гоље, Теслић 
и Тешаг*; Зеница: Завидовићи и Жепче; Ја јне: 
Ја јце и Шипозо; Приједор: Босанска Дубица, Бо-
санска Костајница, Босански Нови, Приједор и Сан-
ски Мост: Сарајево: Илина и Кисељак; Тузла: Бо-
санско Петрово Село, Грачаница, Живинице, Лука-
вац, Под оп? изје и Тузла. 

На територијата на Народна Република Ма-
кедонија подрачјата на општините Горче Петров 
(Сарај) и Саат Кула (местото Труоарево) во околи-
јата Скопје; 

На територијата ка Народна Република Црна 
Гора подрачјето на општината Иванград (местата 
Веран Село, Иванград и Хареме); 

3. Рак на маслинка (Bacterium Savastanoi Е. F. 
Smuh) — само за посадочниот материјал — 

На територијата на Народна Република Хрватска 
под зачјата на околиите: Дубровник, Задар, Макар-
е в , Пула, Риека (освен општините Делнице, Склад 
и Члбар), Сплит и Шибеник; 

На територијата на Народна Република Црна . 
Гора подрачјата на општините: Бар, Будва, Котор, 
Тиват и Херцегнови; 

4. Рак на овошка (Bacterium tumefaciens Smith 
et Tovmsend) — 

Ha територијата на Народната Република 
Србија: 

а) подрачјето на околината Призрен; 
б) подр. на општините во околиите: Вршац: Бела 

Црква (место Бела Црква), Гудурица (место Гуду-
рица) и Вршац (место Вршац); Косовска Митрови-
ца: Вучитрн, Косовска Митровица, Прилужје, Руд-
ник (место Рудник) и Србица; Крагујевац: Кра-
гујевац (место Крагујевац и Рана (место Рана); 
Нови Пазар: Нови Пазар (место Нови Пазар); 
Нови Сад: Бачки Петровац (место Бачки Петровац) 
и Бешка (место Бешка); Пирот: Бабушница (место 
Бабушница),. Димитровград (место Димитровград) и 
Пирот (место Пирот); Приштина: Подујево; Про-
купље: Прокупље (место Прокупље); Сента: Хор-
гош (место Хоргош); Смедерево: Смедерево (место 
Смедерево); Титово Ужице: Ариље (место Ариље), 
Косјерић (место Косјерић), Пожега (место Пожега) 
и Титово Ужице (место Т И Т О Е О Ужице). 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјето на општината Даниловград (ме-
стото Даниловград); 
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5. Праекина мува (Ceratitis capitata Wied) — 
На територијата на Народна Република Хрват-

ска подрачјата на општините во околиите: Дубров-
ник: Груда, Дубровник, Мљет и Стон; Сплит: Ка -
штела, Омиш, Солин, Сплит, Трогир и Шолта; 

Ка територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјата на општините: Бар, Будва, Вирпа-
зар, Котор, Риека Црнојевића, Улцињ и Херцегнови; 

в. Праскин смотавец (Cydia molesta Busck) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите: Белград, Младено-

вац, Лесковац, Смедерево и Суботица; 
б)Јзодр. на општините во околиите: Крушевац: 

Трстеник (место Трстеник); Неготин: Кладово (ме-
сто Кладово), Неготин (место Неготин) и Салаш 
(место Салаш); Нови Пазар: Нови Пазар (место Но-
ви Пазар); Нови Сад: Нови Сад (место Сремски 
Карловци); Пожаревац: Велико Градиште (место 
Велико Градиште), Петровац (место Петровац) и По-
жаревац (место Пожаревац); Призрен: Вели а Кру-
ша (место Велика Круша) и Призрен (место При-
зрен); Прокупље: Белољин (место Плочник), Кур-
шумлија (место Куршумима) и Прокупље (место 
Поскупље); Светозапево: Свето?аоево (место Доње 
Штипље): Сремска Митровим: Велики Ралинци и 
Сремска Митровица: Чачак* Чачак (места Љубић и 
Чачак); Шабац: Шабац (место Шабац). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Загреб: 
Черномерц; Осиек: Осиек — Горњи и Доњи Град; 
Риека: Опатија; 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјата на општините во околиите: Горица: 
Ајдовшчина, Вилава, Доброво, Комен, Нова Горица 
и Шемпетер при Горици; Копер: Изола, Копер, Пи-
ран и Сежана; Трбовље: Брежице и Кршко; 

На територијата на Народна Република Цона 
Гора подрачјата на општи:-:те Даниловгрсд, Тито-
град, Улцињ и ХерцегноЕи; 

7. Рак на топола (Dothichiza populea Sacc, et 
Briard) — 

На територијата на. H. P. Србија подрачјата на 
општините во околиите: Белград: Крњача; Вр-
шац: Бела Црква; Зрењанин: Зрењанин (место 
Арадац); Младеновац: Смедеревска Паланка; Нови 
Сад: Бачка Паланка (место Бачка Паланка); Пан-
чево: Ковин (место Делиблато) и Мраморак; Пожа-
ревац: Лао ле (место Ждрело); Петровац (место Пе-
тровац) и Пожаревац (место Острово); Сента: Ада 
(место Ада); Сомбор: Бездан. 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјето на општината Осиек; 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјата на општините во околиите: Копер: 
Постојна (местата Раздрто и Хоушевје); Љубљана: 
Добрава (местото Брезје) и Љубљана—Вич (местото 
Подрожник); 

8. Рак на костенова кора (Endothia parasitica 
Murr) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините Вишњан, Пазин (ме-
стото Дворичани) и Пореч во око лиј ата Пула; 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјата на општините во околиите: Горица: 
Ајдовшчина, Вилава, Доброво, Канал, Комен, Нова 
Горица и Шемпетер при Горица; Копер: Изола, Ко-
пер, Пиран и Сежана (местото Лог при Томај); Љу-
бљана: Љубљана—Вич (местото Подрожник); Тр-, 
бовље: Севница (местото Тополовец); 

9. Дудовец (Hyphantria cunea Drury) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина Вој-

водина; 
б) подрачјата на околиите: Белград и Сме-* 

дерево; 

в) подр. на општините во околиите: Ваљево: Ба-. 
њани, Бранковина, Ваљево, Дивци, Лазаревац, Лај-, 
новац (место Маркова Црква, Придворица, Р е к о -
вац и Словац), Мионица, Причевић и Уб; Крагује-
вац: Баточина, Крагујевац и Лапово; Краљево: 
Краљево (место Краљево); Крушевац: Варварин 
(места Бачина, Варварин и Доњи Крчин), Велика 
Дренова, Жабаре, Јасика, Крушевац и Ћићевац; 
Лесковац: Лесковац (место Лесковац); Младеновац: 
Кусадак, Младеновац, Раља, Сопот, Топола и Сме-
деревска Паланка; Пожаревац: Александровац, Ве-
лико Градиште, Голубац, Жабари, Мајиловац, Мало 
Црниће, Петровац, Пожаревац, Р а б р 0 Б 0 и Рашанац; 
Светозарево: Багрдан (места Багрдан, Војска и Ми-
лошево), Бунар (места Бунар и Шуљковац), Глого-
вац (места Дубока и Крушар), Параћин (места Па-
раћин, Поточац, Рашевица, Трешњевица, Чепуре и 
Шавац), Светозарево (места Вуковче, Деонице, До-
ње Штипље, Кончарево, Кочино Село, Ланиште, 
Рибаре, Рибник, Светозарево и Трнава). Свилајнац 
(места Бресје, Гложане, Радошин, Свилајнац и Цр-
квенац) и Ћуприја (места Мијатовац и Ћуприја); 
Шабац: Бадовинци, Богатић, Варна, Владимирци, 
Волујац, Дебрц, Драгиње, Коцељево, Лешница, Ли-
по ТТТ/ЈГТ. Лозница, Мачвански Причиновић, Прњавор 
и Шабац. 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

а) подрачјата на околиите: Винковци, Вирови-
тица, Копривница, Нашице и Осиек; 

б) по др. на општините во околиите: Бјеловара. 
Бјеловао, Булинац и Ровишће; Вараждин: Вара-
ждин, Видовец, Винице, Јалжабет и Лудбрег; Гра-
дишка: Градишка; Дарувар: Грубишно Пол^е и Па-
крац; Загреб: Дуго Село, Запрешић, Зелина, Реме-
тинец, Самобор, Сесвете, Трње и Черномер^ц; Кар-
ловац: Писаровина; Крижсвци: Врбовец; Сисак: 
Жажина; Чаковец: Декановац, Доњи Краљевец, Ко-
ториба, Мала Суботица, Неделишће и Прелог. 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјето на општината Лендава и Љутомер 
во околијата Мурска Собота; 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) подрачјето на околијата Дервента; 
б) по др. ка општините во околиите: Бања Лука: 

Босанска Градишка, Лакташи, Нова Топола и Хр-
Еачани; Брчко: Бијелина, Босански Шамац, Брезоро 
Поље, Бродац, Брчко, Градачац и Орашје; Добој: 
Јоховац, Модрича, Осјечани и Оџак; Приедор: При-
едор; Тузла: Грачаница; 

10. Компирова златица (Leptinotarsa decemlineata 
Say) — 

На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите: Бачка Топола, Сом-

бор и Суботица; 
б) подр. на општините во околиите: Белград: Кр -

њача; Врбас: Бечеј (место Бечеј), Врбас (места Вр-
бас, Куцура и Савино Село), Кула (место Кула), 
Руски Костур, Србобран (места Надаљ и Србобран) 
и Црвенка (место Црвенка); Вршац: Велика Греда 
(место Банатски Соколац) и Пландиште (места Б а -
рице и Јерменовци); Зрењанин: Бегејци, Српска 
Црња (место Радојеве), Зрењанин (место Клек), 
Нови Бечеј (место Нови Бечеј), Орловат (место Ор-
ловат), Перлез (места Перлез и Фаркаждин) и То-
машецац (место Томашевац); Кикинда: Банатско 
Аранђелово (место Мајдан), Башаид, Кикинда (ме-
ста Иђош и Кикинда), Нови Кнежевац, Нови Ко-
зарци и Чока (места Остојићево и Сапад); Нови Сад: 
Бач (места Бачко Ново Село, Бођани, Б а ј ска, Плавна 
и Селенча), Бачка Паланка (места Младеново и То-
варишево), Бачки Петровац (места Бачки Петровац 
и Кулпин), Гајдобра (место Гајдобра), Деспотово (ме-
сто Деспотово), Темерин (место Сириг) и Тител (ме-
сто Лок); Панчево: И ланца (место Добрица), Кача-
рев©, Мраморак и Панчево (место Панчево); Сента: 
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Ада, Кањижа, Сента и Хоргош; Сремска Митрови-
ца: Велики Радници (место Бешеново), Врдник (ме-* 
сто Врдник), Ердевик (место Бингулац Инђија (ме-
сто Инђија), Ириг (места Ириг, Нерадин и Шатрин-
ци), Кузмин (место Кузмин), Купиново (место К у -
пиново), Мартинци (место Мартинци), Моровић (ме-
ста Вишњићеве, Јамена и Моровић), Рума (место 
Рума), Сремска Митровица (Сремска Митровица), 
Чалма (места Дивош и Чалма) и Шид (места Ада-
шевци, Батровци, Бачинци, Беркасово, Вашица, Ри-
барац, Илинци, Моловин и Шид). 

На територијата на Народна Република Хр-
ватска: 

а) подр. на околиите: Бјеловар, Вараждин, Вин-
ковци, Вировитица, Дарувар, Загреб, Карловац, Ко-
привница, Крапина, Крижевци, Кутина, Н.ашице, 
Нова Градишка, Осијек, Кула, Ријека, Сисак, Сла-
вонска Пожега, Славонски Брод и Чаковец; 

б) подр. на општините во околиите: Госпин: Вр-
ховине, Госпић, Грачац, Оточац, Перушић, Пли-
твичка Језера и Титова Кореница; Задар: Биоград 
на Мору; Огулин: Врбовско и Огулин; Сплит: Вр-
лика и Триљ; Шибеник: Стаковци. 

На територијата Народна Република Словенија 
целото подрачје на Народна Република Словенија. 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) подрачјето на околијата Дервента; 
б) подр. на општините во околиите: Бања Лука: 

Бања Лука, Босанска Градишка, Добрња, Изањ-
ска, Котор Варош, Лакташи, Подградци и Чели-
кац; Бихаћ: Бихаћ, Босанска Крупа, Босански 
Петровац, Бужим, Велика Кладуша, Врнограч, 
Дрвар, Јасеница, Отока, Пећиград, Тржашка Ра-
нђела и азин; Брчко: Бијељина, Босански Ша-
мац, Брчко, Горњи Рахић, Јања, Орашје и Угље-
ник; Добој: Добој, Јоховац, Маглај, Модрича, 
Осјечани, Оџак, Теслић и Тешањ; Ја јце: Мрко-
њић Град; Приједор: Босанска Дубица, Босан-
ска Костајница, Босански Нови, Будимлић Јапра, 
Кључ, Кнежица, Козарац, Лушћи Паланка, Љуби-
ла, Омарска, Приједор, Рибник, Саница, Сански 
Мост, Сзодна и Стари Мајдан; Тузла: Кладањ, 
Лопаре, Тој т и ћ и и Шибошница. 

11. Црвенило на борови иг ло ливници (Lophoder-
mium pinastri Schrad) — само за посадочниот ма-
теријал — 

На територијата на Народна Република Србија 
подрачјата на општините Нови Пазар и Тутин во 
око мијата Нови Пазар; 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјето на општината Иванград (местото 
Иванград); 

12. Водњача (Orobanche spp.) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) целото подрачје на Автономна Покраина 

Војводина; 
б) подрачјето на околната Смедерево: 
в) подр. на општините во околиите: Врање: Бу-

јановац (места Бујановац, Велики Трновац, Грама-
да, Летовица, Лопардинце, Лучане, Раковац и Ту-
рија), Врање (места Врање и Дубница) и Прешево 
(моста Бухоревац, Доња Шушаја, Жујинце, Мира-
товац, Норча, Ораовица, Прешево, Трново, Цака-
позац, Црнотинце и Чукарка); Гњилане: Гњилане 
(места Великинце, Гњилане, Горњи Ливоч, Гумни-
ште, Доња Будрига, Коретиште, Партеш и Церни-
ца), Жегра (Mecia Влаштица, Жегра, Пасјане и 
Рибник) и Пожаране (места Баланце, Горка Бу-
дрига, Деваја, Житиње, Клокот, Ново Село, Пожа-
ране, Радивојце и Трпеза); Зајечар: Бољевац (ме-
ста Бољевац и Сумраковац), Бор (места Рготина и 
Шарбановац), Зајечар (места Велики Извор, Вра-
жогрнац, Вратарница, Градсково, Грлиште, Грљан, 
Заграђе, Зајечар, Звездан, Лубница, Пр лита, Трна-
вац и Халово), Књажевац {места Горње Зуниче, 

Књажевац, Потркање, Равна и Штипина) и Мини-
ћево (места Боровац, Витковац, Врбица, Дебелина, 
Дреновац, Јелашница, Мали Извор, Мањинац, Ма-
ринова^ Минићево и Селанка); Крагујевац: Кра-
гујевац (места Десимировац, Јовановац и Кра-
гујевац); Неготин: Браћевац (место Браћевац), Бру-
сник (места Брусник и Тамнич), Кобишница (места 
Буковче, Кобишница и Мокђања), Неготин (места 
Видровац, Карбулово, Неготин, Прахово, Радујевац 
и Чубре) и Рајац (места Вељково и Рогљево); Пи-
рот: Димитровград (место Поганово), Пирот (место 
Држине) и Суково (место Суково); Пожаревац: Ве-
лико Градиште (место Средњево), Голубац (место 
Шувајић), Мајиловац (места Кличевац, Кур јача и 
Љубиње), Пожаревац (места Батовац, Брадарац, 
Врежане, Бубушинац, Дрмно, Дубравица, Живица* 
Костолац и Маљуревац) и Раброво (места Клење, 
Макце, Раброво и Чешљева Бара); Призрен: Сува 
Река (место Студеничане); Прокупље: Белољин 
(место Доња Драгуша) и Блаце (место Трбуње). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Винков-* 
ци: Вуковар, Илок и Маркушица; Осиек: Даљ: 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина подрачјата на општините во околии 
ите: Брчко: Брезово Поље, Брчко и Орашје; Звор-< 
ник: Братунац; Мостар: Груда, Дрежница, Лиштица,-
Љубишки, Мостар, Посут је. Столац, Чапљина и 
Читлук; Требиње: Бил ека, Дивин, Љубиње, Равно, 
Требиње и Хум; 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјата на општините Вирпазар (местото 
Острос) и Титоград (местото Титоград); 

13. Памуков молец (Pectinophora gossypiella 
Saund) — 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјата на општините Бар, Будва, Котор 
и Улцињ; 

14. Компиров молец (Phtorimea operculella 
Zell.) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Дубров-
ник: Дубровник и Корчула; Задар: Задар; Макар-
е в : Макарска; Риека: Мали Лошињ; Сплит: Брач, 
Вис, Сплит и Хвар; Шибеник: Шибеник; 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина подрачјето на општината Чапљина 
во околината Мостар; 

На територијата на Народна Република Црна 
Гора подрачјата на општините Бар (местата Дабе-
зиќи, Гр ловили, Зупци, Куње, Печурица и Туге-
миле) и Улцињ (местата Клезна, Колонза, Пистула 
и Салч); 

15. Мал боров сур л а т (Pissodes notatus Т.) — 
На територијата на Народна Република Србија: 
а) подрачјата на околиите: Ваљево и Титово 

Ужице; 
б) подрачјата на општините во околиите: Нови 

Пазар: Тутин; Светозарево: Белушиќ (местата Ка -
лениќ и Секуриќ), Бунар (местото Јошанички Пр-
њавор) и Драгошевац (местото Драгош^вац); 

16. Шарка на слива (Prinus virus 7 Holmes) —• 
На територијата на Народна Република Србија! 
а) подрачјата на околиите: Врање, Гњилане,-

Заечар, Косовска Митровица, Крушевац, Лесковац* 
Неготин, Ниш, Нови Пазар, Пек, Пирот, Пожаре-
вац, Призрен, Приштина, Прокупље, Светозарево vt 
Смедерево; 

б) подр. на општините во околиите: Белград! 
Звездара {места Вивда)Ј Ваљево.; В & а з з д Лазара« 
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вац (место Петка), Мионица (место Мионица) и Уб 
(место Совљак); Крагујевац: Горња Сабанта (места 
Горња Сабанта и Ратковић), Рана (место Бишевац) 
и Чумић (место Чумић); Краљево: Витановац (ме-
сто Годачица), Врба (места Бранети , Врба, Драго-
сињци и ..Ратина), Краљево (места Жича, Краљево 
и Матарушка Бања), Конарево (место Конарево). 
Лешак,- Рашка, Самаила и Ушће; Младеновац: Ку-
садак, Младеновац, Наталинци, Раља, Смедеревска 
Паланка, Сопот и Топола; Пријепоље: Бродарево 
(места Гостун, Завинограђе и Слатина); Титово Ужи-
це: Бајина Башта, Кремна Пожега, Титово Ужице 
и' Чајетина; Чачак: Заблаће (место Јежевица), Ива-
њица (место Шуме). Мрчајевци (место Бресница) 
и Чачак (места Љубић и Чачак\; Шабац: Крупањ 
(место Топања) и Лозница (место Бања Ковиљача). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Дару-
вара. Пакрац, Нова Градишка: Нова Градишка, Оку-
чани и Старо Петрово Село; 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина: 

а) подрачјето на околијата Зеница; 
б) подр. на општините во околиите: Брчко: Би-

јељина, Брчко, Јања и Угљевик; Горажде: Рудо; 
Дервента: Србац; Добој: Добој; Зворник: Зворник, 
Козлук и Сребреница; Сарајево: Бреза, Вареш, Ви-
соко, Вогошћа, Илијаш, Илиџа, Кисељак, Крешево, 
Ново Сарајево, Стари Град Сарајево, Фојница, Ха-
џићи и Центар Сарајево. 

На територијата на Народна Република Маке-
донија целото подрачје на Народна Република Ма-
кедонија; 

На територијата на Н. Р. Црна Гора подрач-
јата на општините: Андриј евица (место Улотина), 
Бијело Поље (места Бијело Поље, Бистрица, Бу-
бавач, Затон? Кање, Медакуси, Олуја, Подкрајци, 
Поипчић, Равна Ријека, Расово, Сутиван и Униваи), 
Иванград (места Бабино, Веран Село, Будимље, 
Вуле, Виницка, Даспићи, Долац, Доња Ржаница, 
Загорје, Иванград, Лагатори, Лозна, Лушац, Л е -
шница, Марсенића Ријека, Маште, Петњик, Пет-
ница, Пешч Растанци, Трпези и Туцање), Плав 
(места Богајиће, Брезојевица, Војно Село, Грнчар, 
Гусиње, ^Буричка Ријека, Крушево, Метах Десни, 
Метах Лијеви, Плав, Прњавор и Скић), Пљевља 
(места Грево, Жидовићи, Илино Брдо, Маоче, Мр-
зобићи, Отиловићи и Пљевља), Рожај (места Бач 
и Рожај). 

17. Рак на компир (Synchytrium endobioticum — 
Schilb. — Реге.) — 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска подрачјата на општините во околиите: Загреб: 
Самобор (местата Ново Село и Поклек); Карловац: 
Жумберак (местата Височе, Горњи Опггрц, Жум-
берски Кордиќи, Јејернице, Плавци и Радиново 
Брдо); 

На територијата на Народна Република Слове-
нија подрачјето на општината Јесеница (местото 
Планина) во околијата Крањ; 

18. Прашна краставост на компир (Spongospora 
subterranea — Wallr. — Johnson) — * 

На територијата на H. P. Србија подрачјата 
на општините во околиите: Вршац: Бела Црква 
(место Крушчица); Краљево: Ваљевац (место Јо-
шаничка Бања); Крушевац: Брус, Варварин, Ве-
лика Дренова, Велики Купци, Крушевац, Модрица, 
Стопања, Ћићевац и Трстеник (места Почековина и 

Трстеник); Пећ: Драље (место Јошаница); Прије-
поље: Нова Варош (место Дрмановића; Титово 
Ужице: Јежевица (места Дражиновићи и Ка леки-
ћи), Каран (места Каран и Рибашевина), Кремна 
(место Биоска), Пожега (места Глумач, Горобиље, 
Здравчићи и Табановић^ и Титово Ужице (места 
Буар, Дубоко, Севојно и Стапари). 

На територијата на Народна Република Хрват-
ска: 

а) подрачјата на околиите: Вировитица, Госпиќ, 
Дарувар, Загреб, Карловац, Копривница и Огулин; 

б) подрачјата на општините во околиите: Вара-
ждин: Виница; Крижевци: Крижевци и Жабно; 
Риска: Делнице и Скрад; Сплит: Син,; Чаковец: 
Декановац, Доњи Краљевац, Коториба, Лопатинец, 
Мала Суботица, Мурско Средишне, Неделниве, 
Прелог, Чаковец и Штригова; 

Н а територијата на Народна Република Словени-
ја ггодр. на општините во околиите: Горица: Идри ја 
(места Војско, Доле и Ледине); Копер: Пивка (ме-
ста Петелиње, Славиња и Трње) и Постојна; Крањ! 
Горења Вас (места Бачне, Винхарје, Клађе, Поља-
не, Средња Вас и Стара Осеница), Жири (место 
Жири) и Крањ (место Језерско); Љубљана: Лошка 
Долина (место Надлеск) и Церкница (места Велике 
Блоке, Велики Врх, Матуље, Немшка Вас, Осредек, 
Оток, Рударско и Худи Врх); Марибор: Дравоград 
(место Шент Јанж), Марибор—Тезно (место Сли-
вишко Похорје) и Словенска Бистрица (место 
Шмартно на Похорју). 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина подрачјата на општините во околи-
ите: Бихаќ: Босански Петровац, Каменица и Рипач 
(местото Теочак); Брчко: Јања; Ливно: Дувно; Мо-
стар: Чапљина (местото Домановић); Сараево: Пале 
(местото Мокро) и Фојница; 

19. Гар на кромид (Urocystis cepulae Frost.) — 

На територијата на Народна Република Србија 
подрачјата на општините Призрен и Сува Река во 
око ли јата Призрен; 

На територијата на Народна Република Босна 
и Херцеговина подрачјата на општините во околи-
ите: Мостар: Дрешница, Јабланица, Љубушки, Мо-
стар, Сеоница и Чапљина; Требиње: Требиње и 
Хум. 

И. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за прогласување на 
подрачјата заразени со опасни растениски болести 
и штетници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/55), 
како и Наредбата за прогласување подрачјата за-
разени од опасни растениски болести и штетници 
(„Службен лист на ФН^ЈЈ", бр. 46/56). 

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

Бр. 01-781/1 
21 март 1958 година 

Белград 
Директор 

на Сојузната управа 
за заштита на растенијата, 

инж. Србољуб Тодоровић е. p. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за оснива-

ње Комисија за прашања на личните доходи во 
стопанството („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ПРАШАЊА НА ЛИЧНИТЕ 

ДОХОДИ ВО СТОПАНСТВОТО 

1. Во К о м и с и ј а т а ^ прашања на личните дохо-
ди во стопанството (Сојузна тарифна комисија) се 
именуваат: 

за претседател 
Марковиќ Мома, член на Сојузниот извршен 

совет, 

за членови: 
Велимировиќ инж. Спасоје, помошник државен 

секретар во Секретаријатот за трудот на Сојузниот 
извршен совет, 

Ракиќ Војо, помошник државен секретар во Се-
кретаријатот за општи стопански прашања на Со-
јузниот извршен совет, 

Видовиќ Урош, помошник државен секретар во 
сојузниот Државен секретаријат за работи на фи-
нансиите, 

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

Вујасиновиќ Тодор, претседател на Сојузната 
индустриска комора, 

Веселиновиќ Љубиша, претседател на Сојузна-
та сообраќајна комора, 

Буковиќ Иван, претседател на Сојузот на сел-
скостопанско-шумарските комори на Југославија, 

Бојовиќ инж. Обрад, генерален секретар на Со-
јузната градежна комора, 

Ба ј адски Ристо, генерален секретар на Сојузот 
на трговските комори на Југославија, 

Раос Анте, генерален секретар на Главниот за-
дружен сојуз на Југославија, 

Андреевиќ ѓорѓе, секретар на Здружението на 
црната металургија на ФНРЈ, 

Житник инж. Франц, секретар на Здружението 
на текстилната индустрија на ФНРЈ, 

Урошевиќ Радован, секретар на Здружението 
на рудниците на јаглен на ФНРЈ, 

Секиќ Душан, член на Претседателство на Цен-
тралниот совет на Сојузот на синдикатите на Ју -
гославија, 

Медан Саво, претседател на Централниот одбор 
на Синдикатот на градежните работници на Југо-
славија, 

Вучковиќ Раде, претседател на федерацијата 
на синдикатот на сообраќајните работници на Ју-
гославија, 

Јелениќ Чедомир, секретар на Централниот од-
бор на Синдикатот на трговински^ и угостител-
ските работници на Југославија, 

за секретар* 
Томиќ Теодор, советник во Секретаријатот за 

трудот на Сојузниот извршен совет. 
2. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Б. бр. 19 

17 март 1958 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Светозар Вукмановић, е. p. 

Среда, Ѕ април 1958 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

222. Уредба за користење на општествените 
средства за патнички автомобили — — 301 

223. Уредба за регулирање на односите во 
врска со располагањето со чистиот при-* 
ход и со средствата на стопанските орга-: 
низ ацин — — — — — — — — —* зоз 

224. Уредба за вонредниот придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците 3071 

225. Уредба за измени на Уредбата за упра-
вување со фондовите за унапредување на 
селското стопанство — — — — — — 308 

226. Уредба за оснивање Комисија за пра-
шања на личните доходи во стопанството 808 

227. Наредба за определување на ризиците од 
кои стопанската организација е должна 
да ги осигури основните и обртните сред-
ства и средствата на заедничката потро-
шувачка — — — — — — — — 309 

228. Наредба за височината на паушалните 
основици на придонесот од личниот до-
ход на работниците на стопанските ор-
ганизации со паушална пресметка — — 310 

229. Наредба за документацијата што може 
да се поднесува наместо инвестициониот 
елаборат по заемите за агромелиорации 311 

230. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување големите гра-
дилишта и стопанските организации што 
по природата на своето работење при-
времено вршат дејност во разни места 312 

231. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за давање заеми без конкурс за 
набавка на определена опрема — — — 312 

232. Наредба за определување условите под 
кои може да се врши прометот на суро-
ва кожа и волна — — — — — — 313 

233. Наредба за измени на Наредбата за кое-
фициентите за пресметување на разли-
ката во цените при извозот и увозот на 
определени производи и услуги — — 314 

234. Правилник за звањата на службениците 
во органите на Управата за цивилно во-
здухопловство — — — — — — — 314 

235. Наредба за претпријатијата на граде-
жните занаети кои задолжително се за-
членуваат во Сојузната градежна комора 315 

236. Упатство за распоредување на службе-
ниците во звањето лектор и професор на 
виша школа — — — — — — — 315 

237. Правилник за патните и селидбените тро-
шоци на персоналот на Генералната ди-
рекција на Југословенските железници 
и на дирекциите на Југословенските же-
лезници — — — — — 1 — — — — 316 

238. Наредба за прогласување на подрачјата 
заразени со опасни растениски болести и 
штетници — — — — — — — — 320 
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