
УУ 

УЖБЕНИ ЛИСТ 
ФЕДЕРЛТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБПИКЕ Ј У Г О С Л В И Ј Е 

, ,СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Ф Н Р Ј " и з л а з и ПО 
потреби, у српском, х р в а т с к о м , слове-
н а ч к о м и македонском и з д а њ у . — Огла-
си по т а р и ф и . — Ж и р о р а ч у н к о д На-
родна банке Ф Н Р Ј з а претплату и по-

себна и з д а њ а Ш - И , з а огласе 101-11 
1-30 1-931 

Среда, 7 јануар 1959 

БЕОГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. ХУ 

Цена овом б р о ј у ј е 10Ф.— дин. — П р е т -
п л а т а з а 1959 годину и з н о с и 2000.— д и к ј 
а з а иностраиство 3000.— д и н а р а , - ч 
Р е д а к ц и ј а : У л и ц а К р а љ е в и ћ а М а р к а 
бр. 9. — Т е л е ф о н и : Р е д а к ц и ј а 28-838. 
А д м и н и с т р а ц и ј а 26-276, О д е љ е њ е п р м 
д а ј е 22-619. Т е л е ф о н с к а централа 28-010. 

1. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ САВЕЗНОГ БУЏЕТА 
ЗА 1959 ГОДИНУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама дрштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Савезни буџет за 
1959 годину са Законом о Савезном буџету за 1959 
годину, који је Савезна народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 25 децембра 1958 
године и на седници Већа произвођача од 25 де-
цембра 1958 године. 

П. Р. Бр. 17 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Дотпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседник: 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О САВЕЗНОМ БУЏЕТУ ЗА 1959 ГОДИНУ 

Члан 1 
Савезни буџет за 1959 годину, са прилозима, са-

држи: 
I Савезни буџет: 

са приходима од — — — динара 392.950,000.000.— 
са расходима Од — — — динара 392.950,000.000.— 

11 Предрачуне установа са самосталним 
финансирање м: 

са приходима од — — — динара 6.212.265.000.— 
са расходима од — — — динара 7.073,265.000.— 
са вишком расхода од — — динара 861,000.000.— 

III Савезни буџетски фонд за унапређење 
културне делатности: 

са приливом средстава од — динара 54,008.000.— 
са утрошком средстава од — динара 24,875.000.— 
са остатком средстава од — динара 29,133.000.^ 

Члан 2 
Постављења нових службеника у савезним ор-

ганима и установама могу се вршити само на осно-
ву утврђене систематизације радних места. 

Органи и установе који немају утврђену систе-
матизацију радних 'места могу постављати нове 
служ,бенике само уз сагласност Савезног и з в р с н о г 
већа или органа кога Веће ов ̂  сти, и то до рока 
одређеног у члану 3 овог закона. 

Савезни Д р ж а в н и секретари јат за послове ф и -
нансија одобраваће средства за постављење нових 
службеника према реду првенства постављених 
захтева у смислу овог члана, и то до висине сред-ч 
става предвиђених у буџету за нове службенике^ 
Захтев се може поставити само на основу решења; 
о постављењу. Одобрена средства пренеће савезни 
Државни секретари јат за послове финансија у ко-
рист предрачуна органа, односно установе у којима, 
је службеник постављен. 

Члан 3 
Орган надлежан за утврђивање систематизације 

радних места д у ж а н је да до 30 јуна 1959 ГОДИНА 
утврди- систематизацију радних места у савезник 
органима и установама, у установама и организам 
ци јама које примају дотацију из савезног буџета^ 
као и у савезним коморама и удружењима, а у ко-ч 
дима систематизација радних места није утврђена^ 

По истеку рока из претходног става, постављен 
ња. службеника у савезним органима и установама, 
у установама и организацијама ко је примају дота-
ци ју из савезног буџета, као и у савезним коморама 
и удружењима, могу се вршити само на основу 
утврђене систематизације радних места. 

Члан 4 
Савезно извршно веће прописаће начин кори-! 

шћења средстава предвиђених у савезном буџету 
за трошкове службених путовања у иностранство 
службеника савезних органа и установа, за тро^ 
шкове сарадње савезних органа и установа са одгоч 
вара јућим органима и организацијама у иностран-
ству, као и за трошкове специјализације и стручног 

"уздизања службеника у земљи и иностранству. 

Члан 5 
Изградња нових стамбених зграда за потребе 

службеника савезних органа и установа финанси-
раће се у 1959 години из средстава ко ја су предви-ч 
ђена у предрачуну Савезног извршног већа, и з у -
зев изградње станова за службенике оних органа и 
установа којима су у ту сврху посебно одобрена 
средства у овом буџету. 

Савезно извршно веће прописаће начин и усло-
ве расподеле станова за потребе службеника саве -
зних органа — на поједине савезне органе и уста-ч 
нове. 

Члан 6 
Средства предвиђена у предрачунима савезних 

органа и установа за функционалне расходе не 
могу се употребити за исплату плата, хонорара, 
р еж иск их трошкова, путних и селидбених трошкова 
и других оперативних расхода. 

Члан 7 
Средства предвиђена у предрачунима савезних 

органа и у с т а н к а за исплату хонорара могу се ко-
ристити само на основу одобрених програма рада 
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и задатака чије извршење изискује и плаћања у 
виду хонорара. 

Програме из претходног става, на предлог са-
везних органа и установа, одобрава Савезно извр-
шно веће или орган кога Веће овласти. 

По истеку рока из члана 3 став 1 овог закона, 
исплата хонорара може се вришти само код оних 
органа и установа код којих су актом о њиховој 
систематизацији радних места утврђени послови за 
није се извршење могу вршити исплате и у виду 
хонорара. 

Средства из става 1 могу се повећавати путем 
вирмана само уз сагласност савезног Државног се-
кретаријата за послове финансија. 

Члан 8 
Ако се у току 1959 године оснује нов савезни 

^рган или установа коју оснивају савезни органи, 
средства потребна за рад тог органа односно уста-
нове одобриће се из буџетске резерве, на основу 
предрачуна који одобре одбори за буџет оба већа 
Савезне народне скупштине. 

Члан 9 
Средства која надлежни органи за социјално 

осигурање, у смислу чл. 24, 26 и 29 Закона о здрав-
ственом осигурању радника и службеника, враћају 
у корист појединих позиција личних расхода пред-
рачуна савезних органа и установа, не могу се ко-
ристити без сагласности савезног Државног секре-
таријата за послове финансија. 

Члан 10 
Савезно извршно веће распоредиће на друштве-

не организације средства одобрена у буџету — ра-
здео 64 — у укупном износу од динара 759,000.000.— 

Члан 11 
, Савезни Државни секретаријат за послове фи-
нансија вршиће контролу извршења предрачуна и 
финансиског пословања установа и организација 
које примају дотацију из савезног буџета, као и 
контролу финансиског пословања савезних комора, 
удружења и установа које оснивају Савезни органи. 

Секретари јат Савезног извршног већа за општу 
управу вршиће контролу систематизације радних 
места установа, организација, комора и удружења 
из претходног става, у циљу пуног искОришћавања 
радног времена, правилног утврђивања послова на 
радним местима' и потребних квалификације слу-
жбеника, као и у циљу установљавања положаја 
службеника. 

Члан 12 
Органи, установе и организације из члана 11 

овог закона дужни су да савезном Државном се-
кретари јату за послове финансија подносе троме-
сечне и годишње извештаје о свом финансиском 
пословању. 

Члан 13 
Средства одобрена у Савезном буџету за 1958 

Надину за инвестиције, а која органи, установе и 
организације којима су та средства дата нису у-
трошили до краја 1958 године, могу се, по одобрењу 
савезног Државног секретаријата за послове ф и -
нансија, употребити у 1959 години за довршење за-
почетих радова. 

Члан 14 1 

Носиоци средстава предвиђених у савезном бу-
џету за унапређивање привредних области, за ре-
гресе и дотације и изравнање разлике у ценама 
у пословању са иностранством јесу; 

^а водопривреду — Савезна комисија за водо-! 
привреду; 

за геолошко-рударске истражне радове — Са-
везни геолошки завод; 

за унапређивање пољопривреде — Секретари-
Јат Савезног извршног већа за пољопривреду и 
шумарство; 

за унапређивањв индустриеке производње и 
грађевинарства — Секретаријат Савезног извршно!; 
већа за индустрију; 

за регресе и дотације и за средства за израв-
нање разлике у ценама у пословању са иностран-
ством — савезни Државни секретари јат за послове 
финансија. 

Члан 15 
Средства савезног буџета за унапређивање при-

вредних области користе ов на основу одобрених 
програма и предрачуна. 

Средства савезног буџета за регресе и дотације 
и за изравнање разлике у ценама у пословању са 
иностранством користе се на основу одобрених 
предрачуна. 

' Члан 16 
Програме и предрачуне употребе средстава из 

претходног члана доноси Савезно извршно веће. 
Предлоге програма састављају носиоци сред-

става из члана 14 овог закона и достављају их Са-
везном извршном већу ради доношења. 

Нацрте предрачуна састављају носиоци сред-
става из члана 14 овог закона и достављају их са-
везном Државном секретаријату за послове финан-
сија, који утврђује предлоге п б е п п ^ ^ г , т, ^ о С т а в љ а 
их Савезно^ извршном већу ради доношења. 

Програми и предрачуни из става 1 донеће се 
до краја фебруара 1959 године. 

До доношења програма и предрачуна, ова сред-
ства не могу се трошити. 

Члан 17 
Регреси се одобравају по посебним савезним 

прописима. 
Савезни Државни оекретаријат за послове ф и -

нансија, на основу прописа из претходног става, 
утврђује услове и начин употребе средстава за р ^ 
гресе и дотације. 

Члан 18 
Разлике у ценама у пословању са иностран-

ством обрачунавају се по посебним савезним: 
прописима. 

, " 1 Члан 19 
Носиоци средстава из члана 14 овог закона под-

носе савезном Државном секретари јату за послове 
финансија тромесечне и годишње извештаје о утро-
шку средстава чији су они носиоци. 

Извештаји о извршењу програма подносе но-
сиоци средстава Савезном извршном већу преко са-
везног Државног секретаријата за послове ф и -
нансија. 

' Члан 20 
Вишкови расхода над приходима у пред рачу-

нима установа са самосталним финансирањем у 
укупном износу од динара 861,000.000.— покривају 
се дотацијом из савезног буџета. 

Члан 21 1 

Овлашћује се Савезно извршно веће да вишак 
прихода над расходима у предрачуну Југословенске 
лутрије у износу од динара 710,000.000.— распореди 
на друштвене организације, односно у корист при-
года савезног буџета. 
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Члан 22 " 
Расподела остварених вишкова прихода изнад 

планираних у пр ед рачунима установа са самостал-ч 
ним финансирањем извршиће се завршним рачу-
нима о извршењу предрачуна тих установа за 1959 
годину. 

Члан 23 
Средства у предрачун има установа са оамо-

сталним финансирањем предвиђена за потребе слу-
жбених путовања службеника тих установа у ино-
странство, за потребе сарадње ових установа са 
одговарајућим установама у иностранству, као и 
средства предвиђена за специ ја лиз ацију њихових 
службеника у иностранству, користиће се на начин 
који одреди Савезно извршно веће. 

Члан 24 
Иаредбодавци предрачуна савезних органа и у-

станова, као и установа и организација које при-
мају дотацију из савезног буџета, дужни су да у 

трошењу буџетских средства спроводе штедњу да и 
у том циљу обезбеде контролу утрошка материјала, 
употребе инвентара и коришћења друштвене имо-
вине која је дата на управљање и коришћење ор-
ганима, установама и организацијама. 

Савезно извршно веће можо^ донети смернице 
за спровођење штедње. Ове смернице преставља ће 
и основу за мере које ће предузимати надлежни 
органи у спровођењу штедње у републичким, сре-
ским и општинским буџетима, као и у буџетским и 
другим фондовима. 
; Члан 25 

Програм употребе средстава по предрачуну Са-
везног буџетског фонда за унапређивање култур че 
делатности одобрава Савезно извршно веће, на пред-
лог Секретаријата Савезног извршног већа за про-
свету и културу. 

Члан 26 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ", а важи од 1 јануара 
1959 године. 

П Р Е Г Л Е Д 
ПРИХОДА. И РАСХОДА САВЕЗНОГ БУЏЕТА 

П Р И Х О Д И И з н о с 

I Порез на промет 
П Део доприноса из дохотка п р и в р е д -

них о р г а н и з а ц и ј а — 
I I I Део доприноса буџетима из л и ч н и х 

доходака р а д н и к а запослених у д р у -
штвено! п р и в р е д и — 

IV Део доприноса буџетима и з л и ч н и х 
д о х о д а к а радника з апослених в а н 
д р у ш т в е н е п р и в р е д е — 

V П р и х о д и с а в е з н и х органа и установа 
VI Остали приходи 

180.744,000.000 

185.444,000.000 

13.688,000.000 

6.074,000.000 

8.678,000.000 

3.322.000.000 

Р А С Х О Д И И з н о с 

У к у п н о Прихода! 892.990,000.000 

- I Р а с х о д и с а в е з н и х органа и 
у с т а н о в а : 

I — л и ч н и р а с х о д и 12.061,000.000 
— м а т е р и ј а л н и р а с х о д и 7.708,684.000 18.769,694 000 

П И н в а л и д с к е при н а д л е ж н о с т и 
р а т н и х в о ј н и х и н в а л и д а са 
њ и х о в о м з д р а в с т в е н о м з а -
ш т и т о м 18.152,000.000 

Ш Д о т а ц и ј е : 
— установама са самостал -

н и м ф и н а н с и р а њ е м 861,000.000 
— — д р у ш т в е н и м о р г а н и з а ц и -

ј ама и установама 1.000,000.000 1.861,000.000 
IV И н в е с т и ц и ј е — 8.000,000 000 
V Средства за потребе н у к л е -

а р н е енерги1е б.о00,000 000 
VI Обавезе по буџету и буџет-

с к а р е з е р в а : 
— о б а в е з е по буџету и з р а -

н и ј и х година- 1.724.306 000 
— б у џ е т с к а р е з е р в а 10.000,000.000 п 724.306 ОСО 

VII Р а с х о д и н а р о д н е одбране 195.650,000.000 
VIII Обавезе д р ж а в е : 

— обавезе по у н у т р а ш њ и м 
з а ј м о в и м а 2.200,000.000 

I — обавезе по иностраним 
л, з а ј м о в и м а и за национа -

—V л и з о в а н у и н о с т р а н у имо-
в и н у — — — — — — — 13.138,000 000 

— н а к н а д а за н а ц и о н а л и з о -
вану имовину у з е м љ и — 80,000 000 

Ј — отплата ануитета по з а ј -
мовима за ста нб ену и з - , „ 
г р а д њ у — 2 0 , 0 0 0 - 0 0 0 18.408,000 000 

IX Средства за посебне н а м е н е 
у п р и в р е д и : 
— средства за унаттређива-

њ е п р и в р е д н и х области 10.600,000 000 
— регреси и д о т а ц и ј е 47.925.000 000 

! — средства за изравњањ,е 
1 р а з л и к е у ценама у по- ^ ^ 

с л о в а к а са Шностраиством 25.000,000.000 83.525,000.000 

X У ч е ш ћ е н а в о д н и х републи-
к а у п о р е з у н а промет : 

Н Р Срби ја 10.170.000 000 
Н Р Х р в а т с к а — 4.100,000.000 
Н Р С л о в е н и ј а 3.270,000.000 
Н Р Носна и Херцеговина 10.430,000.000 
Н Р М а к е д о н и ј а 6.400,000.000 
Н Р Ц р н а Гора 4.490.000.000 88.860.000 ПЛО 

У к у п н о р а с х о д и ! 892.950,000 ојО 
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П Р Е Г Л Е Д 
ПРЕДРАЧУНА УКУПНИХ ПРИХОДА И УКУПНИХ РАСХОДА УСТАНОВА СА САМОСТАЛНИМ 

ФИНАНСИРАЊЕМ 

1 Р а с х о д и Дотације за покриће в и ш к а расхода 

1 НАЗИВ УСТАНОВЕ 
Сопствени 
приходи лични 

- 1 
матери,! ални 

1 

за 
инвести-

ц и ј е 

личних и 
матери-
ј а л н и х 

инвести-
циза свега 

1 Ј у гословенска лутри ја 3.528,000.000 61,393.000 1.466,607.000 — . —„ 
1 Лекоикографски завод Ф Н Р Ј 409,875.000 155.409.000 135,466.000 — 91,000.000 — 81,000.000 
1 . Т е л е г р а ф о м Агенција Нова 

Ј у г о с л а в ^ а — ТанЈуг 287,670.000 129,888.000 181,782.000 ... 124,000.000 124,000.000 
1 Југослов епски центар за те-

х н и ч к у и научну докумен-
тацију 85,388.000 70,716.000 84,672.000 70,000.000 70,000.000 

К Филмске новости — — — 90,000.000 19,947.000 100.053.000 12,500.000 80,000.000 11,500.000 92,500 000 
9 Савезни институт за рехаби-

литацију 72,124.000 46,777.000 39,347.000 120,000.000 14,000.000 120,000.000 134,000 000 
1 Болница ,,др Драгиша Мишо-

в и ћ " 161,900.000 76.000.000 105,900.000 6,000.000 10,000.000 9,000.000 26,000.000 
1 С ан а-гори ј ум за Т Б Ц „По-

хорски двор" 139,569.000 45,944.000 93,625.000 90,000.000 90,000.000 60,000 000 
9 Поликлиника ДСУГГ 33,712.000 30,150.000 7,562.000 — 4,000.000 — 4,000.000 
0 Завод за ш к о л с к у опрему — 13,440.000 12,588.000 10,852.000 — 10,000.000 — 10,000.000 
1 Иститут за млекарство 6,676.000 11,275.000 10,401.000 — 15,000.000 — 15,000.000 
1 Југословенска кинотека 89,150.000 15,613.000 93.537.000 18,896.000 10,000.000 18,896.000 25,896.000 
1 Публицистичко-издавачхи за-

вод „ Ј у г о с л а в ^ а" 14,980.000 16,499.000 185,481.000 100,000.000 —ш 200.000.000 
4 Савезни центар за наставни 

х културнонпросв етни ф и л м 89,000.000 12,388.000 76,612.000 10,000.000 30,000.000 
1 Управа у з г а ј а лишта дивљачи 

, ,Јелен" 912,835.000 140,070.000 496,205.000 76,560.000 „ , 

1 Јутос лов епска концертна 
агенција — 42,520.000 8,640.000 48.880.000 9,000.000 9,000 000 

1 Службени лист Ф Н Р Ј 335,093.000 72,364.000 162,729.000 — — — — 

9 Сервис за в р ш е њ е транспорт-
них услуга савезних органа 
х установа 20,333.000 34,262.000 80,071.000 94,000.000 94,000.000 

У к у п и о 1 9.212,265.009 1.289,923.000 8.706,782.999 190,956.000 961.090.000 114,396.999 1.075,396.000 

2. 
У К А З 

О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАВРШНОГ РАЧУНА О ИЗВР-
ШЕЊУ БУЏЕТА ФЕДЕРАТИВНЕ НАРОДНЕ 

РЕПУБЛИКЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 
(САВЕЗНОГ БУЏЕТА) ЗА 1957 ГОДИНУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Феде-
ративне Народне Републике Југославије и савезним 
органима власти, проглашава се Завршни рачун о 
извршењу Буџета Федеративне Народне Републике 
Југослав^ е (Савезног буџета) за 1957 годину са 
Законом о завршном рачуну о извршењу Буџета 
'Федеративне Народне Републике ЈуГославије (Са-
везног буџета) за 1957 годину који је Савезна на-
родна скупштина усвојила на седници Савезног 
већа од 25 децембра 1958 године и на седници Већа 
произвођача од 25 децембра 1958 године. 

П. Р. Бр. 18 
28 децембра 1958 године 

Београд Замењује 
Претоедника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 
Претседник 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
о ЗАВРШНОМ РАЧУНУ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА 
ФЕДЕР А ТИВНЕ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЈУГО-
СЛАВПЈЕ (САВЕЗНОГ БУЏЕТА) ЗА 1957 ГОДИНУ 

Члан 1 
Остварени ч приходи и извршени расходи у бу-

џетској 1957 години износе, и то;. 

I По Савезном буџету: 
приходи — — — — Динара 227 186 240 518 
расходи — — — — Динара 252185 442 086 
вишак расхода — — — Динара 24 999 201 568 

11 По предрачунмма установа са самосталним 
финансиран, ел: 

приходи — — — — Динара 4 964 951234 
расходи — — — —- Динара 5181251086 

ПЈ По предрачунима буџетских фон,дова: 
приходи — — — — Динара 295 901 290 073 
расходи — —- — — Динара 321 959 578 399 
вишак расхода — — Динара 26 058 288 326 

Члан 2 
Вишак извршених расхода над оствареним при-

ходима Савезног буџета за 1957 годину у износу од 
динара 24.999,201.568 подмириће се порезом на ван-
редну добит из 1954 године, разликама по завршним 
рачунима за 1955 и 1956 годину и неутрошеним сред-
ствима укинутих савезних буџетских фондова по 
одредбама Савезног друштвеног плана за 1958 го-
дину. 

Вишкови утрошених средстава над приливом 
средстава код фонда регреса и дотације у износу 
од 10.688,877.012 динара и фонда разлике у ценама 
у пословању са иностранством у износу од динара 
23.031,120.593 покривају се на терет неутрошеног 
дела средстава привредних резерви федерације из 
1957 године, расположивих средстава 6% обавезних 
резерви о б р а з о в а н а на основу одредбе Главе ХХГ\Е 
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Савезног друштвеног плана за 1955 годину к сред-
става на посебним рачунима федерације код На-
родне банке ФНРЈ. 

Члан 3 
Одобрава се да се финансирање инвестиција, 

за које су средства одобрена у разделу 60 Савезног 
буџета за 1957 годину, може наставити и у 1958 
години на терет истих средстава. 

Савезни Државни секретару ат за послове ф и -
нансија поднеће извештај о утрошку ових сред-
става уз Предлог завршних рачуна о извршењу Са-
везног буџета за 1958 годину. 

Члан 4 
Одобрава се Завршни рачун о извршењу Са-

везног буџета за 1957 годину саобразно одредби 
члана 106 Основног закона о буџетима. 

Чџан 5 
Овај закон ступа на снагу даном објављивање у 

„Службеном листу ФНРЈ". 

3. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПРОДУЖЕЊУ 

МАНДАТА РАДНИЧКИХ САВЕТА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о про-
дужењу мандата радничких савета, који је Савезна 
народна скупштина усвојила на седници Савезног 
већа од 26 децембра 1958 године и на седници Већа 
произвођача од 26 децембра 1958 године. 

П. Р. Бр. 25 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ПРОДУЖЕЊУ МАНДАТА РАДНИЧКИХ 

САВЕТА 
Члан 1 

Радничким саветима привредних предузећа, који 
су изабрани у 1958 години, продужује се мандат до 
редовних избора радничких савета, који се имају 
извршити у 1960 години. 

Члан 2 
Изузетно од одредбе члана 1 овог закона, на 

предлог радничког савета појединог привредног пре-
дузећа, савет надлежан за послове опште управе 
народног одбора општине на чијем је подручју се-
диште предузећа одредиће да се избор радничког 
савета тог предузећа изврши у 1959 години. 

На захтев најмање једне трећине чланова рад-
ног колектива који имају бирачко право раднички 
савет дужан је поднети предлог да се избор рад-
ничког савета изврши у 1959 години. 

Општински народни одбор може у седници од-
редити да се избор чланова радничког савета прив-
редног предузећа чије је седиште на подручју 

општине изврши у 1959 години и кад је знатно сма-
њен број чланова радничког савета, као и у друлић 
случајевима кад то нарочите потребе захтевају. 

Члан 3 
Одредбе чл. 1 и 2 овог закона важе к за радо 

ничке савете погонских и ПОСЛОВЈЈИХ јединица при" 
вредних предузећа. . 

Члан 4 
Избори управних одбора привредних предузећа 

извршиће се најдоцније до краја априла 1959 година. 

Члан 5 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по об^ 

јављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

4. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О РАДНИМ ОДНОСИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
о основама друштвеног и политичког уређења Фе^ 
деративне Народне Републике ЈугославиЈе к сач 
везним органима власти, проглашава се Закон е 
изменама и допунама Закона о радним односима^ 
који је Савезна народна скупштина усвојили на 
седници Савезног вена од 26 дзцембра 19о8 години 
и на седници Већа произвођача од 26 децембра 
1958 године. ф 

П. Р. Бр. 23 
28 децембра 1958 године 

Београд 
, Замењује 

Претседник^ Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа^ 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДч 

НИМ ОДНОСИМА 

Члан 1 
У Закону о радним односима („Службени ш е л 

ФНРЈ", бр. 53/57 и 26/58), у члану 122 додају се два 
нова става који гласе: 

„Инепекторат рада доноси решења којима на-
ређује спровођење прописаних мера хигијенско-
техничке заштите.4-

Где не постоји инспекторат рада, све послове из 
претходних ставова врши орган управе надлежан 
за послове инспекције рада." 

Члан 2 
У члану 214 додаје се нов став 2 који гласи: 
„Овлашћује се Савезно извршно веће да може 

одредити у којРТМ случајевима и под којим усло-
вима привредне организације из претходног сипе! 



С- -ана 6 — Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Среда, 7 јануар 1950 

могу у току године наплаћивати личне дохотке у 
границама укупног износа минималних личних 
доходака радника увећаних за проценат по пропи-
сима о средствима привредних организација.44 

Члан 3 
У члану 221 додају се четири нова става, који 

гласе: 
„Банка преко које привредна организација 

води своје финансиско пословање дужна је на те-
рет средстава општинског народног одбора при-
вредној организацији благђвремено обезбедити сред-
ства за исплату минималних личних доходака и без 
одлуке општинског народног одбора. 

Ако општински народни одбор нема располо-
ж и в е средстава за исплату минималних личних 
доходака из става 1 овог члана, банка ће му у том 
циљу одобрити посебан кредит. 

О исплати минималних личких доходака из 
одобреног кредита (став 2) банка је дужна одмах 
обавестити општински народни одбор. 

Најдоцније после 6 месеци од почетка исилаћи-
вања минималних личних доходака привредној ор-
ганизацији у смислу става 2 овог члана, општин-
ски народни одбор дужан је донети одлуку да ли 
ће привредну организацију санирати, ставити под 
принудну управу или ће наредити њену ликвида-
цију." 

Члан 4 
Чл. 324 до 329 овог закона бришу се. 

Члан 5 
Наслов Дела трећег мења се и гласи: 

„Део трећи 
Примена одредаба Дела другог овог закона на 

раднике код друштвених и других организација." 

Члан 6 
После члана 376 додаје се нови члан 376а, који 

гласи: 
„Одредбе чл. 374 и 375 овог закона примењују 

се и на радне односе у ремонтним заводима и ра-
диогаицама Југословвнске народне армије које од-
реди Државни секретари^ ат за послове народне од-
бране. 

Правилник о радним односима у ремонтном за-
водима и радионицама Југословенске народне ар-
мије доноси Државни секретар^ ат за послове на-
родне одбране у сагласности оа Секретариј атом: 
Савезног извршног већа за рад." 

Чшан 7 
У члану 418 додаје се нови став 2, који гласи; 
„Овлашћује се Секретари^ ат Савезног извршног 

већа за рад да мож^, по потреби, прописивати у 
Којим се случајевима тарифни правилник донет у 
'1959 години може примењивати и на време пре ње-
говог ступања на снагу." 

Члан 8 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

ЈТ „Службеном листу ФНРЈ". 

5. 
У К А З 

д ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА и ДО-
ЛИНАМА ЗАКОНА О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 

5 основама друштвеног и политичког уређења Фе-
вративне Народне Републике Ју гос лави је и са-

везним органима власти, проглашава се Закон о 
изменама и допунама Закона о јавним службени-
цима, који је Савезна народна скупштина усво-
јила на седници Савезног већа од 26 децембра 1958 
године. 

П. Р. Бр. 24 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претеедника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседник1 

Савезне народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА 

О ЈАВНИМ СЛУЖБЕНИЦИМА 

Члан 1 
У Закону о јавним службеницима („Службени 

лист ФНРЈ", бр. 53/57 и 44/58), у члану 66, став 3 
мења се и гласи: 

„(3) Лични доходак службеника састоји се од 
плате, доприноса буџетима из личног дохотка рад-
ника, пореза на лични приход грађана на плату 
по претходним ставовима, доприноса за социјално 
осигурање и доприноса за станбену изградњу." 

Члан 2 
У члану Св, ст^в 2 мења се и гласи: 
„(2) Основне плате распоређују се у двадсеет 

два платна разреда н.оне за сваки месец износе: 

Платни разред Динара 
11 34.800 
Тг 32.800 

Пг 30.800 
Пг 26.800 
III 25.800 
IV 23.800 
V 22.300 

VI 21.000 
VII 19.700 

VIII 18.400 
IX 17.300 
X 16.200 

XI 15.100 
ХИ 14.000 

XIII 13.000 
XIV 12.200 
XV 11.400 

XVI 10.700 
XVII 10.100 

XVIII 9.700 
XIX 9.300 
XX 8.900.С 

Члан 3 
У члану 68, став 4 мења се и гласи: 
„(4) На јнижа положајна плата износи 1.000 ди-

нара, а на јвиша 22.000." 

Члан 4 
У члану 72, став 2 мења се и гласи: 
„(2) Плата помоћних службеника износи 8.300 

динара, а са повишицама по годинама службе — ^ 
ШИХ) динара." 
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Члан В 
У члану 159, стаж 1 мења се к гласи: 
„(1) Највиша положајна плата за положај по-

моћника савезног државног секретара и државног 
саветника износи 22.000 динара, а за положај по-
моћника републичког државног секретара — 17.000 
динара." 

Члан в 
У члану 160, ст. 1 и 2 мењају се и гласе: 
„(1) Највиша положајне плата за положај се-

кретара среског народног одбора износи 14.000 ди-
нара, а у најразвијенијим срезовима — 17.000 ди-
нара. 

(2) Највиша положајна плата за положај секре-
тара општинског народног одбора износи 12.000 ди-
нара, а у најразвијенијим општинама — 14.000 ди-
нара." 

Члан 7 
Овлашћује се Секретари јат Савезног извршног 

већа за општу управу да може доносити упутства 
за спровођење овог закона. 

Члан 8 
Овај закон примењиваће се од 1 јануара 1950 

године. 
Члан 9 

Овај закон ступа на снагу осмог дана по објав-
љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

6. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-

ПУНАМА ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА 
СТАНБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 
I) основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Ју гос лави је и саве-
зним органима власти, проглашава се Закон о из-
менама и допунама Закона о доприносу за станбену 
изградњу, који је Савезна народна скупштина 
усвојила на седници Савезног већа од 26 децембра 
1958 године и на седници Већа произвођача од 
26 децембра 1958 године. 

П. Р. Бр. 28 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДО-

ПРИНОСУ ЗА СТАНБЕНУ ИЗГРАДЊУ 

Члан 1 
У Закону о доприносу за станбену изградњу 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 57/55 и 54/57) у члану 2 
после става 2 додаје се став 3 који гласи: 

„Допринос за станбену изградњу плаћа се и из 
прихода од ауторских права остварених ван ре-
довног радног однооа од израде планова, скица, 
идејних пројеката, као и из других прихода од 
ауторских права који су по посебним савезним про-
писима изједначени са приходима од израде пла-
нова, скица и идејних пројеката." 

Члан 2 
Члан 2а мења се и гласи: 
„Допринос за станбену изградњу из прихода 

(примања) гЛ) ставу 1 и 3 члана 2 овог закона обрен 
чупава ое од сваког појединог примања од кога 04 
плаћа и допринос буџетима из личног дохотка одн 
носно порез на приходе од ауторских права. 

Савезно извршно веће утврдиће висину стопа 
доприноса за станбену изградњу према новим осион 
вицама које садрже допринос буџетима из ЛИЧНОЈ 
дохотка и друге доприносе који се плаћају из лин-, 
ног дохотка односно порез на приходе од ауторски^ 
права, придржавај ући се досадашњих стопа допри-1 
носа за станбену изградњу, с тим да том приликом 
може извршити заокружавање стопа на више или 
на ниже до целог процента без децимала. 

Савезно извршно веће поднеће Савезној на-
родној скупштини до краја фебруара 1959 године 
измене овог закона којим се утврђује новаV стопа 
доприноса за станбену изградњу одређене у смислу 
претходног става. ^ 

Допринос за станбену изградњу на примање из 
става 2 члана 2 овог закона обрачунава се по стопи 
од 10% ва укупна месечна нето примања." 

Члан 3 
Овај закон примењиваће се од 1 јануара 1050 

године. 

Члан 4 
Овај закон ступа на снагу осмог дана по објава 

љивању у „Службеном листу ФНРЈ", 

7. 

У К А З 
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДО-
ПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕКТРОПРИВРЕДНИМ 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона 

о основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Јутославије и сан 
везним органима власти, проглашава се Закон е 
изменама и допунама Закона е електропривредним 
организацијама, који је Савезна народна скупштина 
усвојила на седници Савезног већа од 2в децембра 
1958 године и на седници Већа произвођача од 26 
децембра 1958 године. 

П. Р. Бр. 26 
28 децембра 1958 године 

Београд 
замењује 

Претседник^ Републике 
Потпретсбдник 

Савезног извршног већац 
Едвард Кардељ, е. р. 

Претседник! 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

З А К О Н 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ЗАКОНА О ЕЛЕК' 

ТРОПРИВРЕДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Члан I 
У Закону о електропривредним организацијама 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 2/58) после члана 1% 
додају се два нова члана, који гласе: 

„Члан 17а 
Надзор у смислу члана 21 Уредбе О оснивана 

предузећа и радњи („Службени лист ФНРЈ", бр. 
51/53) над производним предузећима 7 изградња^ 
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чије је везивање за преносну мрежу предвиђено ин-
вестиционим програмом (члан 2 став 2), као и над 
преносним преузећима у изградњи, врши електро-

- привредна заједница на чијем се подручју преду-
зеће оснива, ако републичко извршно веће не од-
реди други надзорни орггн. 

Савезно извршно веће може изузетно одлучити 
да надзор над предузећима из претходног става 
врши Заједница ју10сл')венске електролривреде или 
посебан надзорни орган. 

Ако постојећа производна ол носно преносна 
предузећа врше из општедруштвених средстава из-
градњу електроенергетских објеката и постројења 
у циљу проширивања својих капацитета, надзор 
над овом изградњом врши електропривредна за-
једница односно Заједница југословенске електро-
привреде у смислу претходног става. 

Члан 176 
Гарантне износе по зајмовима за инвестици-је 

одобреним за изградњу производних односно пре-
носних предузећа по прописима о зајмовима за ин-
вестиције, дужна је положити код банке електро-
привредна заједница на чијем се подручју изгра-^ 
ђу ју предузећа односно електроенергетски објекти 
и постројења. 

Ако се производно односно преносно предузеће 
оснива на територији двеју ини више народних 
република, галантне износе по претходном ставу 
положиће Заједница југословенске електропри-
вреде. 

Средства за гарантне износе из претходног ста-
ва дужне су обезбедити електропривредне заједнице 
сразмерно вредности средстава која ће се уложити 
у изградњу предузећа на њиховом подручју. 

Ако се на основу прописа о зајмовима за инве-
стиције средства гарантног износа употребе за по-
криће насталих разлика у трошковима изградње, 
Заједница југословенске електропривреде обрану- -
наће употребљени износ на терет дела гарантног 
износа оне електропривредне заједнице код које је 
до тог прекорачења дошло." 

Члан 2 
Члан 20 мења се и гласи: 
„Производна предузећа, без обзира на вели-

чину инсталисане снаге и без обзира да ли су удру-
жена у електропривредној заједници, као и елек-
тране ван састава'предузећа удружених у електро-
привредним заједницама које нису везане за ди-
стрибутивну мрежу, не могу вршити смањивање 
електроенергетских капацитета без одобрења Се-
кретаријата Савезног извршног већа за индустрију. 

Одобрење по претходном ставу даје Секрета-
р у ат Савезног извршног већа за индустрију на 
предлог Заједнице југословенске електропривреде. 

Секретари јат Савезног извршног већа за инду-
стрију одредиће на која се предузећа и електране . 
који нису удружени у електропривредној заједници 
односи одредба става 1 овог члана. 

Ако Секретаријат Савезног извршног већа за 
индустрију не изда одобрење по ставу 1 овог члана 
производним предузећима и електранама који нису 
удружени у електропривредним заједницама, елек-
тропривредна заједница обезбедиће тим предузе-
ћима односно електранама, на основу међусобно 
склопљеног уговора закљученог према начелима 
која важе за закључивање уговора између електро-
п^ивредних затедница и удружених предузећа, 
следства за неопходне трошкове пословања и до-
ходак одређен важећим прописима." 

Члан 3 
После члана 24 Додаје се нови члан 24а, који 

гласи: 
„Ако се оснива прои-зводно предузеће чија ће 

се постројења налазити на територији двеју или 

више народних република, решење о оснивању пре-
дузећа доноси Савезно извршно веће. 

Пре доношења решења о оснивању Савезно из-
вршно веће прибавиће мишљење републичких из-
вршних већа на ЧИЈОЈ се територији предузеле 
оснива и мишљење Заједнице југословенске елек-
тропривреде." 

Члан 4 
Члан 34 мења се и гласи: 
„Дистрибутивно предузеће испоручује електрич-

ну енергију потрошачима по ценама прописаним 
за поједине групе потрошача. 

Цене из претходног става повећаће се за износ 
трошкова дистрибуције које не покрива електро-
поивредна заједница, на основу одредбе члана 50 
став 2 овог закона, ако општински народни одбор 
не обезбеди друге приходе за покриће овог износа. 

Ако се на основу става 2 овог члана повећају 
прописане цене, повећање цена мора бити распо-
ређене на све групе потрошача у дистрибутивној 
мрежи у истом износу по киловат часу. 

Општински народни одбор у седници може по-
већати прописане цене електричне енергије у сми-
слу става 2 овог члана за потрошаче у местима и 
насељима у којима снабдевање електричном енер-
гијом доводи до знатнијег повећања трошкова ди-
стрибуције. 

Средства остваоена по претходном ставу, упо-
требиће се за покриће оних тршкова дистрибуци1е 
које дистрибутивним предузећима не покрива елек-
тропривредна заједница." 

Члан 5 
У члану 50 став 3 мења се и гласи: 
,,У трошкове дистрибуције, у смислу претход-

ног стапа, улази и минимални лични доходак рад-
ника увећан за 50%." 

У истом члану, на крају става 4 брише се тачка, 
ставља запета и делаје текст: ,.као и прописати 

већи или мањи процент повећава минималних 
личних доходака КОЈ РЈ улазе у трошкове дистри-
буције." 

Члан 6 
У члану 57 став 1 на крају тачке 6 уместо тач-

ке ставља се тачка и запета и после ове тачке 
додаје се кова тачка 7, која гласи: 

„7) на гарантне износе по зајмовима за инве-
стиције." 

Члан 7 
У члану 68 став 2 брише се тачка и додају 

речи: ,,и одрећени^број претставника стручног удру-
жења дистрибутивних предузећа." 

У овом члану после става 2 додаје се нови став 
З, који гласи: 

„Број претставника стручног удружења дистри-
бутивних предузећа и начин њиховог избора у 
управни Одбор Заједнице југословенске електро-
привреде прописује Савезно извршно веће односно 
орган који оно овласти." 

Досадашњи став 3 постаје став 4. 

Члан 8 
После члана 77 додаје се нови члан 77а, који 

гласи: 
„Секретаријат Савезног извршног већа за инду-

стрију може одредити да ревизију појединих глав-
них и других пројеката електроенергетских по-
стројења за производњу и пренос електричне енер-
гије врши комисија за ревизију инвестиционих про-
грама при Заједници југословенске електропри-
вреде." 
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Члан 9 
После члана 78 додаје се нови члан 78а, који 

гласи: 
„Заједница југословенске електропривреде има 

право проверавати да ли су пројекти и радови изве-
дени у сагласности са инвестиционим програмом 
одобреним по претходном члану. 

Ако Заједница јуЛсловенске електропривреде 
утврди да се пројекти или радови не изводе са-
гласно одобреном инвестиционом програму, издаће 
налог електропривредној заједници која врши над-
зор у смислу члана 17а овог закона^да се утврђене 
неправилности уклоне. 

Ако електропривредна заједница односно преду-
зеће не поступи по налогу, Заједница југословенске 
електропривреде обавестиће о томе Секретару ат 
Савезног извршног већа за индустрију ради преду-
зиман^ потребних мера." 

Члан 10 
У члану 83 после става 4 додаје се нови став 5, 

који гласи: 
„Ако се у смислу претходног став^ утврди ви-

шак средстава, Савезно извршно веће може одре-
дити посебну намену тог вишка." 

Досадашњи став 5 постаје став 6. 

Члан 11 
После члана 97 и наслова главе XI додаје се 

нови члан 97а, који гласи: 
„До прописиван^ објективних мерила по члану 

83 овог закона, Савезно извршно веће може про-
писати да се средства фонда за покривање мањ-
кова електропривредних заједница образују од до-
приноса из дохотка који плаћају производна пре-
дузећа и предузећа за пренос." 

Члан 12 
После члана 100 додаје се нови члан 100а, који 

гласи: 
„Цене електричне енергије могу се у смислу 

одредаба овог закона повећати од 1 јануара 1959 
године. 

Одредбе члана 176 овог закона примењиваће 
се од 1 јануара 1959 године. 

Овај закон примењиваће се од 1 јануара 1958 
године, изузев одредаба претходних ставова." 

1. Савезног фонда за унапређива-
ње пољопривреде са: 
укупним средствима од . , . , 
утрошком средстава од . I 5 ј 
остатком средстава од . 5 5 5 

2. Савезног фонда вода са: 
укупним средствима од . а х 9 

- утрошком средстава од к г ; 
остатком средстава од . . . . 

3. Савезног фонда за истраживач-
ке радове са: 
укупним средствима од . 5 г 5 
утрошком средстава од . ; . , 
остатком средстава од . . . . 

4. Фонда за унапређивање инду-
с т р и ј е производње са: 
укупним средствима од . ; г 
утрошком средстава од . . 5 
остатком средстава од . ; . г 

5. Фонда за унапређивање грађе-
винарства са: 
укупним средствима од . . ; 5 
утрошком средстава од . 8 . ; 
остатком средстава од . . . ; 

6. Фонда за унапређивање спољне 
трговине са: 
укупним средствима од . ; . ; 
утрошком средстава од . ' г ј ; 
остатком средстава од . . . . 

7. Фонда регреса и дотација са: 
укупним средствима од . . . . 
утрошком средстава од . . . . 
вишком утрошених средстава од 

8. Фонда разлике у ценама у по-
словању са иностранством са: 
укупним средствима од . . . . 
утрошком средстава од . . . . 
вишком утрошених средстава од 

9. Фонда за унапређење службе 
царинске контроле са: 
укупним средствима од . ^ ^ 4 
утрошком средстава од . . . ? 
остатком средстава од . 5 . з 

10. Савезног фонда за унапређива-
ње културних делатности са: 
укупним средствима од . . . ; 
утрошком средстава од . . . 4 
остатком средстава од . . . ; 

2.078,886.215.-
1.902,869.255.-

176,016.960.-

1.953,416.943.-
1.809,970.234.-

143,446.709.-

3.628,149.845.-
2.892,869.401.-

735,280.444.-

4.995,048.192, 
898,780.302.-

4.096,267.890.-

1.002,773.549.-
198,805.251.-
803,968.298.-

2.233,127.630.-
873,951.481.-

1.359,176.149.-

25.488,808.630.-
36.177,685.642.-
10.688,877.012.-

254.127,655.998.-
277.158,776.591.-
23.031,120.593.-

350,384.569.-
22,893.856.-

327,490.713.-

43,038.502.-
22,976.386.-
20,062.116.-

Члан 13 
Овај закон ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

8. 

На основу члана 15 Уставног закона о основама 
друштвеног и политичког уређења Федеративне На-
родне Републике Југославије и савезним органима 
власти, 

Савезна народна скупштина, на се, ници Саве-
зног већа од 25 децембра 1958 године и на седници 
Већа произвођача од 25 децембра 1958 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ОДОБРЕЊУ ЗАВРШНИХ РАЧУНА САВЕЗНИХ 

БУЏЕТСКИХ ФОНДОВА ЗА 1957 ГОДИНУ 

I Одобравају се завршни рачуни савезних бу-
џетских фондова за 1957 годину: 

II Вишкови утрошених средстава над приливом 
средстава код фонда регреса и дотација и фонда 
разлике у ценама у пословању са иностракетвом 
покривају се на начин одређен у члану 2 став 2 
Закона о завршном рачуну о извршењу Буџета Фе-
дерат^гане Народне Републике Југославије (Савезног 
буџета) за 1957. 

III Овлашћује се савезни Државни секретаријат 
за послове финансија за спровођење ове одлуке. 

IV Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 57 
28 децембра 1958 године 

Београд 

Претседник 
Савезне ИЈ родне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

Пашко Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 
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9. 

На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 
основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике Југославије и саве-
зним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 26 децембра 1958 године и на сед-
ници Већа произвођача од 26 децембра 1958 године, 
донела је 

О Д Л У К У 
0 ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О СТО-

ПАМА ДОПРИНОСА ЗА СОЦИЈАЛНО 
ОСИГУРАЊЕ 

1. У Одлуци о стопама доприноса за социјално 
осигурање („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57) тачка 
1 мења се и гласи: 

,Д. Од 1 јануара 1959 године допринос за соци-
јално осигурање за све раднике, осим за раднике 
пољопривредних организација и општих земљо-
радничких задруга који раде на пољопривредним 
делатностима, плаћћ се од исте основице од које 
се плаћа допринос буџетима из личног дохотка, и 
то по стопи која одговара досадашњој општој стопи 
од 24% прерачунати на нову основицу која садржи 
допринос буџетима из личног дохотка и друге до-
приносе који се плаћају из личног дохотка. 

Допринос за социјално осигурање радника по-
љопривредних организација и општих земљорад-
н и ч к и задруга који раде на пољопривредним де-
латностима плаћа се од исте основице од које се 
плаћа допринос буџетима из личног дохотка, по 
стопи која одговара досадашњој општој стопи од 
20% прерачунамј на нову основицу која садржи 
допринос буџетима из личног дохотка и друге до-
приносе који се плаћају из личног дохотка, 

Савезно извршно веће утврдиће висину стопе 
Из претходних ставова према новим основицама 
доприноса за социјално осигурање које садрже до-
принос буџетима из личног дохотка и друге до-
приносе који се плаћају из личног дохотка, при-
државајући се досадашњих стопа доприноса за со-
цијално осигурање, с тим да том приликом може 
извршити заокружавање стопа навише или наниже 
до целог процента без децимала. 

Савезно извршно веће поднеће Савезној на-
родној скупштини до краја фебруара 1959 године 
измену ове одлуке којом се утврђује нова стопа 
доприноса за социјално осигурање одређена у сми-
слу претходног става. 

Савезни Државни секретару ат за послове фи-
нансија донеће, у сагласности са Секретаријатом за 
рад Савезног извршног већа, а по претходно при-
бављеном мишљењу Савезног завода за социјално 
осигурање, ближе прописе о утврђивању основице 
и обрачунавању доприноса за социјално осигу-
рање." 

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 
СНС (А) 84 

28 децембра 1958 године 
Београд 

Претседник 
Савезне народне скупштине, 

Петар Стамболић, с. р. 
Претседник Претседник 

Већа произвођача, Савезног већа, 
ПАШКО Ромац, с. р. др Младен Ивековић, с. р. 

I 10. 
На основу члана 38 став 1 Уставног закона о 

основама друштвеног и политичког уређења Фе-
деративне Народне Републике ЈугОславије и са-
везним органима власти, 

Савезна народна скупштина, на седници Са-
везног већа од 25 децембра 1958 године и на седници 
Већа произвођача од 25 децембра 1958 године, до-
нела је 

О Д Л У К У 
О ОВЛАШЋЕЊУ САВЕЗНОГ ИЗВРШНОГ ВЕЋА 
ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРОПИСА О ПОСЛОВАЊУ ПРИ-
ВРЕДНИХ ЈЕДИНИЦА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИХ 

УСТАНОВА 
1; Овлашћује се Савезно извршно веће да до-

несе прописе о пословању привредних јединица 
казненО-поправних установа, као и да ослободи ове 
установе од одређених друштвених обавеза према 
заједници. 

2. Прописи Савезног извршног већа о осло-
бођењу установа из претходног става од одређених 
друштвених обавеза могу важити за целу 1958 
годину. 

3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезна народна скупштина 

СНС (А) 79 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Претседник 

Савезне^ народне скупштине, 
Петар Стамболић, с. р. 

Претседник Претседник 
Већа произвођача, Савезног већа, 

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

11. 
На основу члана 49 Уредбе о књиговОдству при-

вредних организација (,.Службени ЛИСЕ ФНРЈ", бр. 
27/55), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ЗАВРШНИМ РАЧУНИМА ПРИВРЕДНИХ ОРГА-

НИЗАЦИЈА ЗА 1958 ГОДИНУ 
Члан 1 

Уредба о завршним рачунима привредних ор-
ганизација за 1957 годину („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 51/57) примењиваће се и на завршне рачуне при-
вредних организација за 1958 годину са следећим 
изменама и допунама: 

1) члан 12 мења се и гласи: 
„Привредној организацији која не поднесе за-

вршни рачун у року из члана 9 ове уредбе, банка 
ће исплаћивати од прве наредне исплате обрачуна-
та^ личних доходака или аконтација личних до-
ходака па до дана подношења завршног рачуна, 
личне дохотке у висини минималних личних до-
ходака. 

Обустављене разлике по претходном ставу мо-
гу се исплатити по истеку рока од десет дана од 
дана подношења завршног рачуна."; 

2) члан 15 мења се и гласи: 
„Привредна организација може одмах по под-

ношењу одобреног завршног рачуна и података из 
члана 14 ове уредбе користити остварена средства 
према важећим прописима." 

Члан 2 
У свим одредбама уредбе у којима је наведена 

„1957 година" ставља се „1958 година", а где је на-
ведена „1958 година" ставља се „1959". 
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Члан 3 
Уредба 0 допуни Уредбе о завршним рачунима 

привредних организација за 1957 годину („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 3/58) неће се примењивати 
на завршне рачуне привредних организација за 
1958 годину. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивање 

у „Службеном листу ФНРЈ". 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 3 

5 јануара 1959 године 
Београд 

Замењује 
Претседника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

12. 
На основу чл. 83 и 97а Закона о електроири-

вредним организацијама („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 2/58 и 1/59) и члана 83 Основног закона о буџе-
тима („Службени лист ФНРЈ", бр. 13/56 и 28/55), Са-
везно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ОБРАЗОВАЊУ и РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА 
ФОНДА ЗА ПОКРИВАЊЕ МАЊКОВА ЕЛЕКТРО-

ПРИВРЕДНИХ ЗАЈЕДНИЦА 

Члан 1 
Допринос из дохотка привредних организација 

који плаћају предузећа за производњу електричне 
енергије и предузећа за пренос електричне енергије 
удружени у електропривредној заједници, уплаћује 
се у корист Фонда за покривање мањкова електро-
привредних заједница (у даљем тексту: Фонд), и то: 

1) део доприноса који припада федерацији у 
целом износу; 

2) 80% од дела који припада друштвеним инве-
стиционим фондовима општина, срезова и народних 
република. 

С татак дела доприноса из дохотка који при-
пада општинама, срезовима и народним републи-
кама у износу од 20% уплаћује се у корист општин-
ског инвестиционог фонда. 

. Члан 2 
Из Фонда покриће се мањкови, електропривред-

них заједница настали применом норматива пред-
виђених у овом члану. 

Ако укупан приход који остваре електропри-
вредне заједнице не покрива трошкове пословања 
и доходак удружених предузећа, дистрибутивна 
предузећа %(чл. 34 и 50 Закона о електропривредним 
организацијама) и заједница, разлика ће се покри-
ти из Фонда. 

Трошкови пословања, као и доходак из прет-
ходног става, обрачунавају се применом норматива 
трошкова пословања и дохотка које одређује За-
једница југослозонске електропривреде у сагласно-
сти са савезним Државним секретариј атом за по-
слове финансија и Секретаријатом Савезног извр-
шног већа за индустрију. 

При одређивању норматива трошкова послова-
ња узеће се у обзир оправдани трошкови посло- -
вања електропривредних заједница из става 1. 

Норматив дохотка за удружена предузећа и 
дистрибутивна предузећа одредиће се према нормл-1 

раној радној снази, урачунавајући минималне личне 
дохотке радника увећане за 75в/е — за удружена 
предузећа, а за дистрибутивна предузећа према 
члану 34 Закона о електропривредним организаци^ 
јама. 

Норматив дохотка електропривредних заједница 
одређује се према оствареном дохотку, у смислу 
члана 57 Закона о електропривредним организаци-
јама. 

Савезно извршно веће може повећати процент 
из става 5 овог члана ако је издвајање за личи 
не дохотке радника и фондове у индустриским при-
вредним организацијама у просеку веће од овог 
процента. 

Члан 3 
Фондом управља управни одбор Заједнице ју-

гословенске електропривреде. 

Члан 4 
Управни одбор разматра захтеве поједини^ 

е л ектр огтри вредних заједница за додељивање сред-' 
става из Фонда и о томе доноси решење. 

Против решења управног одбора којим се не 
усваја захтев за додељивање средстава за покриће 
мањкова, електропривредна заједница има право 
жалбе савезном Државном секретари јату за послове 
финансија. 

Члан 5 
Управни одбор саставља за сваку годину пред-

рачун прихода и расхода, као и завршни рачун 
Фонда. 

Члан 6 
Ако се на основу завршног рачуна утврди ви-

шак прихода над расходима Фонда, овај вишак иде 
у корист Фонда за студије и истраживања Зајед-
нице југословенске електроггривреде и може се упо-
требити за унапређивање електропривреде. 

Члан 7 
Управни одбор доноси правила Фонда, којима 

се ближе одређује пословање Фонда. 
Правила одобрава Секретари јат Савезног извр-

шног већа за индустрију. 

Члан 8 
Административне послове Фонда врши Зајед-

ница југословенске електропривреде. 

Члан 9 
Покривање мањкова електропривредних зајед-

ница у 1958 години вршиће се по мерилима која је 
одредио управни одбор Заједнице југословенске 
ел ек тр оттрив р ед е. ч 

Члан 10 
Оза уредба ступа на она гу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п, бр. 401 
25 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
П отпретседни к 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р, 
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13. 
На основу члана 294 Закона о јавним службе-

ницима („Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58 и 
1/59), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О РАДНИМ ОДНОСИМА и НАСАЂИВАЊУ 

УМЕТНИЧКОГ ОСОБЉА 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1 
Овом уредбом регулишу се радни односи и на-

грађиван^ лица запослених на уметничком раду 
(уметничко особље) у уметничким установама (позо-
риштима, филхармонијама, ансамблима народних 
игара и сл.). 

Одредбе ове уредбе сходно ће се примењивати 
и на уметничко особље у другим установама (ра-4 

диодифузним и телевизиским станицама и др.), ако 
се професионалне бави пословима занимања наве-
деним у овој уредби. 

Члан 2 
Уметничко особље може бити ангажовано у 

уметничкој установи за сталан и хонорарни умет-
нички рад. 

Члан 3 
Уметничко особље може се ангажовати за ста-

лан уметнички рад само за места предвиђена си-
стематизацијом радних места у уметничкој уста-
нови. 

Члан 4 
Уметничком особљу ангажованом за сталан 

уметнички рад припада плата која се састоји из 
основне плате и уметничког додатка. 

Члан 5 
Уметничко особље може се ангажовати за хо-

норарни уметнички рад ради остварења или уче-
шћа у остварењу једног или више одређених умет-
ничких дела односно задатака. 

Уметничко особље ангажовано за хонорарни 
уметнички рад добија хонорар. 

II ЗАСНИВАЊЕ И ПРЕСТАНАК РАДНОГ ОДНОСА 

Члан 6 
Управника односно директора уметничке уста-

нову (у даљем тексту: управник) поставља осни-
вач, на основу конкурса, ако посебним прописима 
није друкчије одређено. 

Члан 7 
Ангажовање уметничког особља за сталан умет-

нички рад врши се на основу конкурса. 
Савет уметничке установе расписује конкурс за 

ангажовање уметничког особља за сталан умет-
нички рад. 

Конкурс за ангажовање уметничког особља за 
сталан уметнички рад расписује се, по правилу, од 
1 маја до 1 јуна. 

Конкурс се мора објавити у службеном листу 
народне републике. 

Члан 8 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 

именује савет уметничке установе. У уметничким 
установама које имају управни одбор у конкурсну 
комисију обавезно улази један члан кога одреди 
управни одбор уметничке установе. 

Конкурсна комисија подноси писмени извештај 
управнику, у коме даје своје мишљење о сваком 
кандидату који је учествовао на конкурсу и износи 
који од кандидата испуњавају прописане услове. 
Конкурсна комисија даје мишљење и који од при-
јављених кандидата највише одговара условима 
прописаним конкурсом. 

На основу извештаја конкурсне комисије избор 
врши управник. Управник дужан је о предложеним 
кандидатима претходно прибавити и мишљење умет-
ничког савета установе. Ако управник не усвс.-и 
мишљење уметничког савета, уметнички савет мо-
ж е поднети приговор савету уметничке установе, 
који доноси коначну одлуку. 

Члан 9 
Радни однос уметничког особља заснива се пи-

сменим уговором о ангажману. 

Члан 10 
Уговор о ангажману за сталан уметнички рад 

закључује се са лицем изабраним на конкурсу на 
време од две године. 

Изузетно, лица наведена у члану 22 став 4 оге 
уредбе која се као почетници примају у службу 
уметничке установе, закључују уговор о ангажману 
на годину дана (пробни стаж). 

Уговор о ангажману уметничког особља закљу-
чује уиме уметничке установе управник. 

Уговор о ангажману закључује се, по правилу, 
до 1 јула сваке године, а ангажовано уметничко 
особље ступа на дужност, по правилу, 15 августа. 

Члан 11 
Уговором о ангажману за сталан уметнички рад 

одређују се међусобна права и обавезе, а нарочито: 
1) врста и обим уметничког рада односно са-

радње коју ће ангажовано лице вршити и посебни 
услови (турнеје, гостовања и сл.) под којима ће се 
та ј рад односно сарадња вршити; 

2) износ уметничког додатка (члан 26); 
3) износ накнаде за рад преко уговореног оби-

ма уметничког рада (члан 35); 
4) посебни услови под којима се уговор може 

продужите; 
5) начин престанка радног односа и разрешења 

лица ангажованог за сталан уметнички рад. 

Члан 12 
Уговор о ангажману за сталан уметнички рад 

може се продужити и ако у њему нису предвиђени 
услови под којима се може продужити. Уговорна 
страна која жели продужити уговор дужна је од 1 
марта до 1 маја године у којој уговор о ангажману 
истиче, о томе писмено обавестити другу уговорну 
страну. Уговорне стране могу споразумно изменити 
међусобна права и обавезе предвиђене уговором. 

Уговор о ангажману продужава се на две го-
дине, а после тога рока може се поново продужити 
на две године ћа начин предвиђен у претходном 
ставу. Продужаван^ са евентуалним изменама вр-
ши се у писменој форми и чини саставни део ра-
није закљученог уговора. 

Уговор о ангажману закључен у смислу члана 
10 став 2 ове уредбе, продужава се као уговор о 
ангажману за сталан уметнички рад на две го-
дине под условима из претходних ставова, ако је 
пробни стаж успешно завршен. 

Члан 13 
Радни однос уметничког особља ангажованог за 

сталан уметнички рад престаје: по истеку угово-
реног рока, по отказу уговора у случајевима пред-
виђеним овом уредбом, по сили закона или по пре-

суди дисциплинског суда. 
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Члан 14 
Изузетно од одредбе претходног члана, радни 

однос уметничког особља ангажованог за сталан 
уметнички рад може престати и на основу писме-
ног споразума између лица ангажованог за сталан 
уметнички рад и управника. 

У писменом споразуму утврђује се дан престан-
ка радног односа. 

Члан 15 
Уговор о ангажману за сталан уметнички рад 

може се отказати и пре истека уговореног рока у 
слс ЈКИМ случајевима: 

. .0 ако уговорне стране не испуњавају уговорене 
осалезе; 

2) ако уметничка установа пренесе за^ стално 
СВОЈУ делатност у друго место; 

3) ако се укине радна јединица у уметничкој 
установи односно сама уметничка установа. 

У случају предвиђеном у тачки 1 претходног 
става отказ може дати управник и уметничко осо-
бље. Против решења управника о отказу, лице ан-
гажовано за сталак уметнички рад има право при-
говора управном одбору уметничке установе, а у 
уметничким установама које немају управни одбор 
— савету уметничке установе. 

Ако радни однос уметничког особља престане 
по тачки 1 став 1 овог члана, од оне уговорне 
стране која није испуњавала уговорне обавезе може 
се тражити накнада штете. 

У случају предвиђеном у тачки 2 став 1 свог 
члана отказ може дати уметничко особље које не 
жели да пређе у друго место. 

У случајевима предвиђеним у тачки 3 став 1 
овог члана отказ може дати управник односно ор-
ган који је донео одлуку о укидању у?; етничке уста-
нове, као и уметничко особље. Ако отказ даје ор-
ган који је донео одлуку о укидању уметничке уста-
нове, исплата плата уметничком особљу пада на 
терет средстава тога органа. 

Члан 16 
У случајевима предвиђеним у члану 15 став 1 

тач. 1 и 2 ове уредбе отказ се, по правилу, даје 
првог дана у месецу, са отказним роком од месец 
д чна. Отказ поднет у току месеца сматра се да је 
,тат првог дана наредног месеца. Уметничко особље 
може се одмах по поднетом отказу разрешити ду-
жности. 

У случајевима предвиђеним у члану 15 став 1 
тачка 3 ове уредбе сматра се да је отказ дат 1 маја,' 
а са отказним роком од четири месеца. Уметничко 
особље разрешава се дужности по истеку отказног 
рока. 

Радни однос уметничког особља у случају от-
каза уговора о ангажману престаје истеком отка-
зног рока. 

Члан 17 
Кад по прописима који важе за јавне службе-

нике наступи престанак службе по сили закона, 
уговор о ангажману сматра се раскинутим и радни 
однос престаје самим наступањем чињеница на осно-
ву којих престаје служба по сили закона, без об-
зира на уговором предвиђене основе и начине пре-
станка радног односа. 

Кад уметничко особље оствари право на старо-
сну пензију пре 1 маја, сматра се да је радни однос 
престао 1 маја, ако се важење уговора не продужи 
по споразуму уговорних Страна. 

III ХОНОРАРНИ УМЕТНИЧКИ РАД 
Члан 18 

Ангажовање уметничког особља за хонорарни 
уметнички рад у уметничкој установи, по правилу, 
врши се без конкурса. 

Члан 19 
Уметничко особље стално запослено у једној 

уметничкој, установи може примати ангажман за 
хонорарни уметнички рад у другој установи само 
уз одобрење управника уметничке установе у којој 
је стално запослено. 

Уметничко особље стално запослено у уметнич-
кој установи може се, изузетно, ангажовати за хо-
норарни уметнички рад у истој уметничкој уста-! 
нози у којој је запослено, само за ону врсту умет-
ничког рада за коју није склопљен уговор о анга-
жману за сталан уметнички рад, и то ако је то не-
опходно за уметничку установу. За овакав хоно-
рарни уметнички рад потребно је одобрење савета 
уметничке установе. 

Члан 20 
Хонорар уметничког особља ангажованог за хо-

норарни уметнички рад одређује се појединачно за 
свако остварење или учешће у остварењу поједи-
ног уметничког дела односно задатка, или паушално 
у месечном износу. 

При одређивању висине хонорара узимају се у 
обзир: сложеност, значај, врста и обим уметничког 
дела (улоге) односно задатка. 

Члан 21 
Ангажовање лица за хонорарни уметнички рад 

в^тттч се закључењем уговора о хонорарном анга-
жману, који уиме уметничке установе закључује 
управник по прибављеном мишљењу уметничког 
савета. 

Уговор о хонорарном ангажману закључује се 
за остварење или учешће у остварењу једног или 
више уметничких дела односно задатака, или на 
одређено време. Уговор на одређено време може се 
закључити најдуже на годину дана. 

Уговором о хонорар ном ангажману одређују со 
међусобна права и обавезе уговорача, а нарочито: 

1) уметничко дело односно задатак у чијем 
остварењу уметник учествује; 

2) време у коме се уметничко дело односно за-
датак има остварити; 

3) посебни услови под којима ће се вршити 
остварење уметничког дела односно задатка; 

4) износ хонорара и начин плаћања; 
5) услови под којима се уговор може раскинути 

или продужити, као и међусобна права и обавезе у 
тим случајевима. 

IV ПЛАТА 

1 Основна плата 
Члан 22 

Основна плата уметничког особља одређује се 
у границама платних разреда из члана 66 Закона 
о јавним службеницима. 

Основна плата одређује се према занимању 
уметничког особља и годинама службе признатим 
за напре ДОБ ање. 

У одређеним платним разредима постоје пери-
одом повишице које чине саставни део основна 
плате. 

Изузетно, глумцима драмских, мариоиетских, 
луткарских и дечјих позоришта и редитељима и 
асп статутима редитеља (драме, опере, оперете) који 
св у службу поимају као почетници на пробни стаж 
(члан 10 став 2), припада плата која обухвата износ 
основне плате најнижег платног разреда предви-
ђеног за одговарајућу групу занимања и уговорени 
износ уметничког додатка. 

Члан 28 
Занимања уметничког особља ангажовано? зв 

сталан уметнички рад у уметничким установама, Ј 
погледу распоређивања у платне разреда дела еа X 
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вет крупа (трупе занимања), које се распоређују 
ЈТ следећа платне разреде, и то: 

I група: глумци драмског, марионетског, лут-
карског и дечјег позоришта, солисти опере (спе-
реге), диригенти опере (оперете), драматурзи, ре-
датељи (драме, опере, оперете), солисти балета, ко-
реографи балета, сценографи (драме, опере, опе-
рете), диригенти п р о ф е с и ј а лио г симфониског и 
камерног оркестра, диригенти професионалног пе-
вачког хора, солисти оперског (оперетског) оркестра, 
солисти професионалног симфониског оркестра и 
кореографи професионалног ансамбла народних 
игара — од XII до IV платног разреда; 

II група: асистенти редитеља (драме, опере, опе-
рете), лектори, сликари-извођачи, сликари костима, 
сликари маске, вајари-каширери, асистенти дири-
гента опере (оперете), диригенти забавног оркестра, 
чланови оперског (оперетског) оркестра, чланови 
професионалног симфониског и камерног оркестра, 
асистенти кореографи балета, ^репетитори, аси-
стенти кореографа професионалног ансамбла, на-
родних игара и педагози балета — од XIV до V 
платног разреда; 

Ш група: чланови балета, литерарни и музички 
редактори и т, сл., чланови професионалног певач-
ког хора, чланови оперског (оперетског) хора, сце-
наристи (инспицијенти) и шаптачи — од XV до VI 
платног разреда; 

IV група: чланови осталих професионалних за-
бавних оркестара, чланови професионалне^ ансам-
бла народних игара — од XVI до VIII платног ра-
вреда; 

V група: стални статисти — од ХЛДП до X 
платног разреда. 

% Глумци драмског позоришта, солисти опере, 
Диригенти опере, драматурзи, редитељи (драме и 
опере), солисти балета, кореографи балета, сцено-
графи (драме и опере), диригенти професионалног 
Симфониског оркестра, солисти оперског оркестра 
и солисти професионалног симфониског оркестра 
који показују високе квалитете у својим уметнич-
к о ! остварењима могу се распоредио и до III плат-
ног разреда. Изузетно, уметници највиших умет-
ничких квалитета могу се распоредио до II платног 
разреда. 

Уметничко оеобл^е II групе занимања које има 
одговарајућу факултетску или њој равну спрему 
распоређуј^ се од XII до IV платног разреда. Сли-
кари костима који имају завршену академију ли-
ковних уметности! или њој одговарајућу спрему 
могу се распоредио и изнад IV платног разреда, 
као уметничко особље предвиђено у претходном 
ставу. 

Уметничко особље III грубе зани-мања које има 
Навршену музичку академију или одговарајућу ф а -
култета^ спрему распоређује се од XII до V плат-
ест разреда, а оно које има завршену балетску од-
носно музичку школу која одговара средњој струч-
ној спреми распоређује се од XIV платног разреда. 
Чланови оперског (оперетског) хора и чланови про-

. фесиоиалног певачког хора који немају завршену 
наведену музичку школу, али су ошособљенм за 
вођење деонице, распоређују се од XIV платног 
разреда. 

У завршним платним разредима занимања пред-
виђених у претходним ставовима овог члана, као 
и у другим случајевима где су предвиђене овом 
уредбом периодике повишице, постоје по две пе-
риодом повишице. 

Члан 24 
Секретари јат Савезног извршног већа за про-

свету и културу, у сагласности са секретари јата^ 
Савезног извршног већа за рад и за општу управу, 
Јасике предвидети и друга занимања уметничког осо-
бља у уметничким установама^ распоредио их 
брема њиховом значају у одговарајуће групе за-
метања цредвиђене у претходном члану, 

2 Уметнички додатак 
Члан 25 

Уметнички додатак припада свем уметничком 
особљу. 

Висина уметничког додатка зависи од умет-
ничких способности лица које се ангажује за ста-
лан уметнички рад. % 

Члан 26 
Износ уметничког додатка из члана 25 ове 

уредбе слободно се уговара између уметника и 
уметничке установе (члан 11 тачка 2). 

Сагласност на износ уговореног уметничког до-
датака у смислу претходног става, даје оснивач 
уметничке установе. 

3 Основна и положајна плата управника и 
директора 

Члан 27 
Управнику уметничке установе, директору дра-

ме и директору опере припада основна плата према 
положају. 

Положај управника распоређује у платне раз-
реде из члана 66 Закона о јавним службеницима 
оснивач уметничке установе од X до ИХ платног ра-
зреда. ШГ предлог оснивача уметничке установе 
републички савет за културу може, уз сагласност 
надлежне републичке комисије за с л у ж б е н и ч е 
послове, распоредио положај управника одређене 
уметничке установе и до II платног разреда. , 

Положај директора драме и директора опере 
које се налазе у саставу уметничке установе распо-
ређуј е у платне разреде оснивач установе од X до 
ИХ платног разреда. Изузетно, могу се ови потго^—и 
распоредио и изнад III платног разреда, а по по-
ступку предвиђене^ у претходном ставу. 

Лицима на положајима из претходних ставова 
припада, и положајна плата, чију висину до на ј -
вишег месечног износа прописаног Законом о јав-
ним службеницима одређује орган надлежан! за 
постављање. Лицима на овим положајима која се 
баве и уметничким радом може се одредити и хо-
норар за уметнички рад, сходно одредбама главе 
III ове уредбе. 

V НАПРЕДОВАЛА 

Члан 28 
Уметничко особље ангажовано за сталан умет-

нички рад напредује у одређеној групи занимања 
добивањем вишег платног раз,реда. 

Уметничко особље напредује у виши платни 
разред редовно после сваке три године службе. 

Изузетно, солисти опере односно оперете, соли-
сти и чланови балета и чланови професионалног 
ансамбла народних игара напредују у виши платни 
разред редовно после сваке две године службе. 

Члан 25 
Уметничко оооблуе чија су занимања предвиђена 

у члану 23 став 1 ове уредбе може се унапредити, 
и то: особље I групе занимања у VII, особље II гру-
пе занимања у VIII, особље ЈИ групе занимања у 
IX и особља IV групе занимања у XI платни разред 
— по претходној сагласности сталне уметничке ко-
мисије (члан 32). 

Уметничко особље -које не буде унапређено у 
платне разреде наведене у претходном ставу, добива 
периодике повишице у дотадашњем платном ра-
зреду. 

Уметничко особље наведено у члану 23 став 2 
ове уредбе може се унапредити у III односно II 
платни разред по претходној сагласности сталне 
уметничке комисије (члан 32). Приликом давања 
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сагласност комисија "ће нарочито узети у обзир 
уметничку установу у којој је запослено уметничко 
особље и његов допринос развоју одговарајуће умет-
ничке гране којом се оно бави. 

Члан 30 
Уметничко особље I групе занимања које се 

истиче високим уметничким остварењима и зала-
гањем и има шест година уметничког рада може 
бити унапређено у платни разред непосредно виши 
од наредног платног разреда на који је стекло 
право (ванредно напредовањем 

Уметничко особље I групе занимања које се 
истиче високим уметничким остварењима и зала-
гањем и има завршену уметничку академију или 
одговарајућу високу школу у рангу факултета, као 
и солисти балета, може ванредно напредовати и 
после три године уметничког рада. Ово особље мо-
же ванредно напредовати три пута у току службе, 
и то: до VII платног разреда два пута, а од VII до 
IV платно-г разреда једанпут. 

Уметничко особље И, III и IV групе занимања 
које се нарочито истиче у уметничком раду и има 
најмање шест година уметничког рада, може ван-
редно напредовати у току службе и то: уметничко 
особље II групе два пута, а ЈП и IV групе једанпут 
— закључно до завршног платног разреда одгова-
рајућег занимања. Изузетно, чланови балета који 
се нарочито истичу у уметничком раду и имају нај-
мање три године уметничког рада могу напредовати 
два пута. За уметничко особље II групе занимања и 
за чланове балета размак између појединих ванред-
них унапређења не може бити мањи од пет година. 

Уметничко особље може бити ванредно уна-
пређено по претходним ставовим.а само уз сагла-
сност сталне уметничке комисије (члан 32). 

Члан 31 
Службеници на положајима наведеним у члану 

27 ове уредбе напредују добијањем платног разреда 
вишег од оног у који су распоређену после три 
године ефективне службе проведене на том поло-
жају, закључно до завршног платног разреда, ако 
је положај распоређен у границама између одре-
ђених платних разреда. 

Ако -службеници који долазе на положаје на-
ведене у члану 27 ове уредбе имају платни разред 
виши од оног у који је тај положај распоређен, 
задржавају платни разред у коме се налазе. 

Члан 32 
При републичког савету за културу образује 

се стална уметничка ком,исија која има задатак да 
даје сагласност о постављењу односно унапређењу 
уметничког особља у одређене платне разреде у 
случајевима предвиђеним овом уредбом. 

Стална уметничка комисија састављена је од 
претседник и шест до осам чланова које именује 
републички савет за културу. Једног од чланова 
савет именује на предлог синдиката радника кул-
турно-уметничких установа, а једног на предлог 
одговарајућег стручног удружења. Члан комисије 
предложен од стране одговарајућег стручног удру-
жења је повремени члан и он учествује у-ра ду ко-
мисије у случајевима кад је у питању лице одгова-
рајућег занимања. Ако одговарајуће удружење не 
постоји, као повремени члан у рану комисије уче-
ствује уметник одговарајућег занимања. 

Члан 33 
Ако уметничко особљ.е испуњава услове за од-

говарајућу вишу групу занимања, може се уна-
предити у ту вишу групу само на основу повољног 
мишљења уметничког савета установе. 

VI ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 34 
Уметничко особље ангажовано за сталан умети 

нички рад које услед професионалне несоособно-
сти не може да врши уметнички рад, а има на ј -
мање двадесет година уметничког рада, може за-
држати у истој уметничкој установи своју дотада-
шњу плату, ако буде распоређене на друге послове 
који одговарају његовим способностима. 

Члан 35 
Уметничка установа може за поједина занима-

ња уметничког особља одредити обим редовног умет-
ничког рада који претставља основ за одређивање 
плате. 

За рад преко обима редовног уметничког рада 
одређеног на начин из претходног става уметнич-
ком особљу припада накнада. Износ накнаде не 
може прећи 50% од плате тог уметничког особљац 
Овај процент у уметничкој установи одређује ор-, 
тан који обезбеђује средства уметничкој установи, 
на предлог савета уметничке установе. 

Износ накнаде за рад, предвиђен у претходном 
ставу, до границе одређеног највишег износа може 
се у сваком конкретном случају регулисати и по-
себним уговором. 

Члан 36 
Годишњи одмор уметничког особља износи шест 

недеља. 
г Годишњи одмор може уметничко особље кори-

стити, по правилу, од 1 јула до 15 августа, ако умет-
ничка установа у то време не ради. 

Члан 37 
Ради гостовања у земљи и у иностранству може 

се уметничком особљу одредити плаћено одсуство 
у једној години и дуже од седам дана, а највиша 
до три месеца, уз претходну сагласност савета умет-
ничке установе. 

Члан 38 
Уговорени износ уметничког додатка из члана 

26 ове уредбе у целини улази у просечан месечни 
износ плата на основу ког се е т н и разврставање 
у осигу раничке разреде ради утврђивања пензиског 
основа, као и у просек плата за одређивање накна-
де уместо плате по Закону о здравствено^ осигу-
рању радника и службеника (,,,Службени лист 
ФНРЈ", бр. 51/54). 

Остала допунска примања (хонорари из члана 
19 и накнада из члана 35 став 2 ове уредбе) на 
улазе у просечан месечни износ плата за одређи-
вање права по основу социјалног осигурања. 

Члан 39 
На уметничко особље сходно се примењују од-

редбе Закона о јавним службеници^, и то: 
1) Део први — Опште одредбе о јавним слу-

жбеницима; 
2) одредбе о признавању времена за напредо-

вање службеника у установама у области култура 
(члан 293 тачка 3 закона). 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 40 

Уметничко особље које се затекло на дан сту-
пања на снагу ове уредбе на сталном уметничком 
раду у уметничким установама, распоредиће се у 
одговарајуће платне разреде односно добиће пери-
одске повишице сагласно одредбама чл. 41—47 ове 
уредбе. 
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Члан 41 
Уметничко особЈве чија су занимања била пред-

виђена у члану 14 став 1 тачка 1 Уредбе о радним 
односима и платама уметника и помоћног уметнич-
ког особља („Службени лист ФНРЈ", бр. 20/52 — у 
даљем тексту: Уредба), осим асистената редитеља, 
сликара костима и сликара — извођача, добива два 
платна разреда више од оног у коме се налази. 
Уметничко особље које се налази у V платном ра-
зреду добива IV платан разред са првом период-
н о м повишицом, а оно које се налази у V платном 
разреду са првом периодском повишицом добива IV 
платни разред са другом периодском повишицом. 

Асистенти редитеља, сликари костима и слика-
ри-извођачи задржавају платни разред у коме се 
налазе. Асистенти редитеља, сликари костима и 
сликари-извођачи који имају одговарајућу факул-
т е т е ^ или њој равну спрему добивају два платна 
разреда више, они који се налазе у V платном ра-
зреду добивају IV платни разред са првом период-
н о м повишицом, а они који се налазе у V платном 
разреду са првом периодском повишицом добивају 
IV платни разред са другом периодском повишицом. 

Члан 42 
Уметничко особље чија су занимања била пред-

виђена у члану 14 став 1 тачка 2 Уредбе добива, и 
то: 1) чланови професионалног симфониског и опер-
ског оркестра и корепетитори — један платни ра-
зред; 2) чланови балета, стални уметнички сарад-
ници (музички и литерарни редактори и т. сл.) — 
задржавају платни разред у коме се налазе. 

Уметничко особље под 2) претходног става које 
се налази у VII платном разреду са првом период-
н о м повишицом — добива VI платни разред. 

Чланови професионалног симфониног и опер-
ског оркестра и корепетитори (члан 14 став 7 Уред-
бе) који имају завршену музичку академију доби-
вају два платна разреда више, они који се налазе 
у VII платном разреду са првом периодном пови-
шицом добивају IV платни разред. 

Чланови балета, стални уметнички сарадници 
(музички и литерарни редактори и т. сл.) који имају 
завршену музичку академију или одговарајућу фа -
култетску или њој равну спрему (члан 14 став 7 
Уредбе) добивају два платна разреда више, а они 
који се налазе у VII платном разреду са првом пе-
риодном повишицом добивају V платни разред са 
првом периодном повишицом. 

Чланови балета, стални уметнички сарадници 
(музички и литерарни редактори и т. сл.) који имају 
завршену балетску односно музичку школу која 
одговара средњој стручној опреми добивају један 
платни разред више. 

Чланови професионалног оперетског оркестра 
при распоређивању у платне разреде изједначен! 
су са члановима професионалног оперског оркестра. 

Члан 43 
Уметничко особље чија су занимања била пред-

виђена у члану 14 став 1 тачка 3 Уредбе добива, и 
то: 1) чланови професионалног певачког хора (спе-
ре, оперете и др.) — један разред више од оног у 
коме се налази; 2) чланови осталих професионал-
них забавних оркестара и чланови ансамбла народ-
них игара задржавају платни разред у коме се на-
лазе. 

Чланови оперског хора који су по досадашњим 
прописима (члан 14 став 3 и 4 Уредбе) били распо-
ређени од XV до VII платног разреда, а имају за-
вршену музичку академију, добивају три платна 
разреда више, они који се налазе у VII платном ра-
зреду добивају V платни разред са првом период-
ском повишицом, а они који се налазе у VII- плат-
ном разреду са првом периодском повишицом доби-
вају V платни разред са другом периодном пови-

шицом. Остали чланови оперског хора (члан 14 ст. 
3 и 4 Уредбе) добивају један платни разред више. 

Чланови оперетског хора и чланови професио-
налног певачког хора који су били распоређен! од 
XVI платног разреда који имају завршену музичку 
академију добивају четири платна разреда више, 
они који се налазе у VIII платном разреду добивају 
V платни разред са првом периодском повишицом, 
а они који се налазе у VIII платном разреду са 
првом периодном повишицом добивају V платни 
разред са другом периодском повишицом. 'Чланови 
оперетског хора и чланови професионалног певач-
ког хора који имају завршену музичку школу која 
одговара средњој стручној спреми односно који су 
оспособљен! за вођење деонице, добивају два плат-
на разреда више од оног у коме се налазе. 

Члан 44 
Уметничко особље чија су занимања била пред-

виђена у члану 14 став 2 Уредбе (помоћно уметнич-
ко особље), и то: 1) сценаристи (инопицијенти) и 
шаптачи добивају по три платна разреда; 2) стални 
статисти задржавају платни разред у коме се на-
лазе. 

Сценаристи (инепицијенти) и шаптачи из члана 
14 став 5 Уредбе који имају најмање одговарајућу 
средњу спрему и који су били распоређене од XVI 
до VIII платног разреда добивају један платни ра-
зред више од оног у коме се налазе. 

Члан 45 
Уметничко особље из члана 14 став 5 Уредбе 

које се налази у IV или ком од њега вишем плат-
ном разреду добива један платни разред више од 
оног у коме се налази. Уметничко особље које се 
налази у II платном разреду распоређује се у III 
платни разред, оно које се налази у I платном ра-
зреду — 1г платни разред, односно ако је у I плат-
ном разреду провело 3 године у II платни разред. 

Члан 46 
Ако уметничко особље треба распоредити по 

одредбама чл. 41—44 ове уредбе у платне разреде 
који се могу стећи на основу сагласности сталне 
уметничке комисије (члан 32), мора се прибавити 
сагласност те комисије. 

Ако уметничко особље не добије сагласност 
сталне уметничке комисије за распоређивање у од-
ређени платни разред, добива периодску повишицу 
у непосредно нижем платном разреду, ако је она 
предвиђена у том платном разреду. 

Члан 47 
Време проведено у досадашњем платном разре-

ду рачуна се уметничком особљу распоређеном у 
одговарајуће платне разреде односно периодске по-
вишице по одредбама чл. 41—45 ове уредбе за даље 
напредовања у виши платни разред односно за до-
бивање периодске повишице. 

Члан 48 
Солисти опере (оперете), солисти и чланови ба-

лета и чланови професионалног ансамбла народних 
игара који на дан ступања на снагу ове уредбе 
имају две године проведене у платном разреду, ра-6 

споредиће се у наредни платни разред, ако се не 
примени члан 46 ове уредбе. 

Члан 49 
Уметничком особљу које је по досадашњим про-

писима унапређено у платни разред виши од на-
редног платног разреда на који је стекло право 
применом члана 15 став 5 Уредбе, урачунава се ово 
наиредовање приликом ванредног напредовања по 
члану 30 ове уредбе. 
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Члан 60 
Досада закључени уговори о ангажману за ста-

лан уметнички рад остају и даље на снази. 
Ако одредбе уговора из претходног става нису 

у складу са одредбама ове уредба у погледу траја-
ња радног односа и др., имају се са њима ускла-
дити у року од три месеца од дана ступања на сна-
гу ове уредбе. 

Члан 51 
Одредбе ове уредбе у погледу плата, сходно ће 

се примењивати и на уметничко особље које се 
професионалне бави пословима занимања уметнич-
ког особља која нису обухваћена у члану 23 ове 
уредбе; а које је запослено у радиодифузним и те-
левизиским станицама и другим установама. 

Секретаријат Савезног извршног већа за про-
свету и културу, у сагласности са секретару атима 
Савезног извршног већа за рад и за општу управу, 
распореди^ занимања уметничког особља из прет-
ходног става у одговарајуће групе занимања сагла-
сно одредби члана 23 ове уредбе. 

Члан 52 
Ближе прописе за спровођење ове уредбе до-

носи Секретару ат Савезног извршног већа за про-
свету и културу у сагласности са Секретариј атом 
Савезног извршног већа за општу управу. 

Члан 53 
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да 

важи Уредба о радним односима и платама умет-
ника и помоћног уметничког особља („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 20/52, 37/52, 4/54 и 46/55). 

Члан 54 
Ова уредба ступа на снагу даном објављиван^ 

у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће се од 
1 јануара 1959 године. 

Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 1 
б јануара 1959 године 

београд 

Замењује 
Прете 'ника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, с. р. 

14. 

На основу члана 7 став 1 Закона о доприносу за 
станбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
57/55 и 54/57) и одељка II Одлуке о потврди уреда-
ба Савезног извршног већа и о даллм раду на 
припреми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр' 8/54), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ИЗВР-
ШЕЊУ ЗАКОНА О ДОПРИНОСУ ЗА СТАНБЕНУ 

ИЗГРАДЊУ 

Члан 1 
У Уредби о извршењу закона о доприносу за 

% станбену изградњу („Службени лист ФНРЈ", бр. 
6/56 и, 54/57) у члану 19 став 1 после речи: „из укуп-
ног месечног примања" уместо запете ставља се 
тачка, а даљи текст брише се. 

Члан 2 
У члану 24 после речи: „који би имали да су 

' на раду односно на служби у Ју гос лави ји" уместо 
запете ставља се тачка, а даљи текст брише се. 

Члан I 
У члану 29 после речи: „плаћају допринос 14 

станбену изградњу из личних доходака" ставља ее 
тачка, а даљи текст брише се. 

Члан 4 
После члана 26 додаје се нови члан 26а, који 

гласи: 
„Допринос за стамбену изградњу плаћа се и мв 

прихода од ауторских права остварених ван ре-1 
довног радног односа од израде планова, скица, 
идејних пројеката, као и из других прихода од 
ауторских права изједначених по посебним еавеч 
зним прописима са приходима од израде планова^ 
скица и идејних пројеката. 

Допринос се плаћа из укупних прихода ме 
претходног става. 

Допринос су дужни обрачунавати и уплаћивати 
сви исплатиоци прихода по стопи и на начин кае 
и за примања из радног односа. 

Ако је исплатилац прихода из става 1 овен 
члана физичко лице, допринос за станбену изграде 
њу дужан је обрачунати и уплатити сам прималац 
прихода у року од 15 дана од дана пријема н р ш 
хода. 

И прималац који приходе из става 1 овог члана 
прима непосредно из иностранства, дужан Је Дви 
ступити по одредби претходног става." 

Члан 5 
После члана 35 додаје се нови члан 35а, који " 

гласи: 
,,У погледу наплате, јемства, застарелости, прав-

них средстава и свега осталог што се Односи на 
обрачунавање и плаћање доприноса за станбент 
изградњу, а што није одређено овом уредбом, важе 
одговарајуће одредбе прописа о порезу на доходак/1 

Члан 6 
После члана 46 додаје се нови члан 46а, који 

гласи: 
„За необрачунавање и ^ у п л а ћ и в а њ е одгова-

рајућег износа доприноса за станбену изградњу, у 
погледу извршења привредног преступа односно 
прекршаја, њиховог учиниоца и казне, сходно ће се 
примењивати одредбе чл. 40—42 Закона о доприносу 
буџетима из личног дохотка радника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58)." 

Члан 7 
Ова уредба ступа на снагу 1 јануара 1959 ге-ј 

дине. 
Савезно извршно веће 

Р. п. бр. 406 
30 децембра 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

15. 
На основу одељка II Одлуке о потврди уредаба 

Савезног извршног већа и о даљем раду на прм-) 
преми закона о привредном систему („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 8/54), а у вези са чланом 3 Уредбе 
о порезу на промет („Службени лист ФНРЈ", бЈК-
55/53, 55/54, 24/57 и 54/57), Савезно извршно веће 
доноси 

У Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ТАРИФЕ ПОРЕЗА! 

НА ПРОМЕТ 
Члан 1 

У Тарифи пореза на промет („Службени лио? 
ФНРЈ", бр. 16/56, 19/56, 30/56, 43/56, 53/56, 1/57, 
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19/57, 24/57, 31/57, 54/57, 3/58, 16/58, 29/58 и 39/58) у 
делу А Тарифе врше се следеће измене и допуне: 

1. Тарифни број 10 мења се и гласи: 
,ДО Рафинирано олово: 
1) меко рафинирано олово — — — — 10% 
2) остало рафинирано олово — — — 15%." 
2. Тарифни број 30 мења се и гласи: 
„30 Путнички аутомобили и мотоцикли и де-

лови за путничке аутомобиле и мотоцикле: 
1) делови за путничке аутомобиле' и мо-

тоцикле, сем спољних и унутрашњих гума — 10% 
2) а) путнички аутомобили: 

до 1000 см3 — — — — — — — 12% 
преко 1000 — 1500 см8 — — — — 20% 
преко 1500 — 2000 см8 — — — — 45% 

преко 2000 — ЗООО см8 — — — — 54% 
преко 3000 см3 — — — — — — 56% 
б) мотоцикли: 
моне ди до 50 см3 — — — — — — 33%? 
мотоцикли од 50 — 176 см8 — — — 33%? 
мотоцикли преко 176 см3 — — — — 36%? 

Н а п о м е н а : 
1) Поред пореза по овом тар. броју, државни 

органи и установе, привредне, задружне и друштве-
не организације плаћају порез по тачки 1 тар. броја 
101 тарифе, кад путничке аутомобиле и мотоцикле 
домаће или иностране производње набављају за 
своје потребе, ако у том тар. броју није прописано 
ослобођење од пореза. 

2) Порез по овом тар. броју не плаћа се: 
а) на путничке аутомобиле и мотоцикле про-

изведене у земљи од увезених делова и делова про-
изведеш^ у земљи, на чији је промет плаћен порез 
по тачки 1 овог тар, броја; 

б) на путничке аутомобиле и мотоцикле које 
увозе исељеници — повратници приликом враћања 
на сталан боравак у Југославију; 

в) на путничке аутомобиле и мотоцикле које 
увозе инвалиди чија је инвалидност такве природе 
да им је путнички аутомобил односно мотоцикл не-
опходан за нормално кретање и вршење службе. 
Секретару ат Савезног извршног већа за социјалну 
политику и комунална питања, у сагласности са 
сгвезним Државним секретариј атом за послове фи-
нансија, одређује који инвалиди имају право да 
користе ОБО ослобођење. Секретаријат Савезног из-
вршног већа за саобраћај и везе одређује врсте 
путничких аутомобила и мотоцикла које могу уво-
зити инвалиди односно који се могу увозити за 
потребе инвалида без плаћања пореза; 

г) на путничке аутомобиле и мотоцикле квје 
увозе југословенски држављани на служби у ино-
странству у непрекидном трајању дужем од годину 
дона, као и други југословенски држављани који 
бораве у иностранствзг непрекидно дуже бд једне 
године, а возила су набавили од уштеде од плате, 
стипендије и других редовних примања у ино-
странству; 

д) на теренска вучна возила и мотоцикле које 
набавља Југословенска народна армија непосредно 
из иНостранства, од увозних предузећа или од дома-
ћих произвођача, а који служе непосредно за по-
требе Југословенске народне армије. Под теренским 
возилима у смислу одредаба овог тарифног броја 
сматрају се сви аутомобили са два или више ди-
ференцијала односно, са две или више погонских 
осовина. 

3) Ослобођења од плаћања пореза на промет 
наведена у претходној тачки под б), в) и г) важе 
само ако путнички аутомобили и мотоцикли служе 
за личну употребу корисника. Ако се путнички ау-
томобили или мотоцикли ма на који начин отуђе, 
уступе другом лицу на употребу, или се употребе 
за вршење транспортних ус Југа, мора се платити 

порез П9 овом тарифном броју. Пореском основицом 
сматраће се у том случају уговорена купопродајна 
цена ако она није мања од тржишне цене истог 
таквог возила у тренутку кад је настала пореска 
обавеза. 

4) На путничке аутомобиле и мотоцикле за које 
је корисник добио Ослобођење од плаћања "пореза 
на промет по прописима важећим до 8 јануара 1959" 
године, или за које је корисник приликом увоза 
добио по ранијим прописима ослобођење од пла-
ћања разлике у цени по одређеним коефицијенти-
ма, платиће се порез на промет по овом тар. броју 
ако се ти путнички аутомобили и мотоцикли ма 
на КОЈИ начин отуђе, уступе другом лицу на упо-
требу или се употребе за вршење транспортних 
услуга. 

Пореска основица за ове аутомобиле и мото-
цикле утврдиће се по ставу 2 претходне напомене." 

3. Тарифни број ЗОа брише се. 
На залихе трактора „Зетор-супер 42", „Утос" 

и „МТЗ-5 Белорус", затечене на дан ступања ка 
снагу ове уредбе код увозних и тровинских пре-
дузећа и задружних пословних савеза има се из-
вршити повраћај пореза на промет који је напла-
ћен по овом тарифном броју. 

4. У тар. броју 78 у тачки 1 уместо пореске стопе 
„21%?" ставља се пореска стопа „10°/о", а у тачки 2 
уместо пореске стопе .„26%" ставља се пореска стопа 
„18%?". 

5. У тар. броју 79 на крају каменовања, после 
речи: „изузев телеће коже" додају се речи: ,,и це-
паница". 

6. После тар. броја 796 додаје се нов тар. број 
7Фз, који гласи: 

„79в Цепаник за индустриску прераду и за 
остале потребе — — — — — — — — 5%." 

7. У тар. броју 83 додаје се напомена, која 
гласи: 

„Напомена: 
Занатским привредним организацијама са сред-

ствима у друштвеној својини одобрава се 10% од 
укупне реализације остварене извозом обуће соп-
ствене производње. Ова накнада одобрава се на име 
повраћаја разлике између плаћеног пореза на про-
мет коже утрошене за израду извезене обуће и по-
реза који се плаћа по нижим пореским стопама 
из тар. бр. 78—81 на промет коже намењене за ин-
д у с т р и ј у прераду. 

По одредби претходног става поступиће се у 
погледу повраћаја пореза ка промет обуће извезене 
у 1958 години, под условом да је тај извоз извршен 
по пословима закљученим у 1958 години, а по којима 
је разлика у цени те обукле обрачуната применом 
коефицијекта од 1,3 без давања посебне премије 
од 14%? за извоз занатске обуће." 

Члан 2 
У делу В тарифе врше се следеће измене и до-

пуне: 
1. Текст тачке I под 9 мења се и гласи: 
„9) на накнаду за поједине или за све занатске 

и угоститељске услуге које се врше приватним ли-
цима на подручју општине, сем за услуге искрене 
и смештаја, ако нису у питању услуге смештаја 
поменуте у тачки II овог дела тарифе." 

2. У тачки I уместо става 2 стављају се три 
нова т а в а , који гласе: 

„Стопе из ове тачке прописује општински на-
родни одбор, и то оба већа равноправно. 

Стопе пореза на промет под 2 и 3 ове тачке 
може општински народ,ни одбор утврдити до ви-
сине стопе утврђене у овим одредбама. 

За остали промет обухваћен овом тачком оп-
штински народни одбог) може прописати стоко по-
реза у границама минималне и максималне стопе 
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коде одоеди срески народни одбор уз сагласност 
републичког извршног већа, с тим да стопа овог по-
реза на промет алкохолних пића не може бити мања 
од 10%;". 

3. У тачки II уместо ст. 2 и 3 стављаху се девет 
нових ставова, који гласе: 

,,У погледу оних производа и услуга приватних 
занатских радњи и других приватних лица за које 
Је у делу А односно у делу Б тарифе предвиђено пла-
ћање пореза на промет, општински народни одбор 
може прооисивати општинска порез у виду допун-
ских пореских стопа, с тим да те допунске стопе 
морају бити одређене за исту пореску основицу 
која је за такве производе и услуге одређена у делу 
А односно у делу Б ове тарифе. 

Општински народни одбор може у смислу става 
1 ове тачке прооисивати општински порез на про-
мет на накнаду коју приватна лица остварују изда-
вањем соба односно лежаја туристима и путницима 
у смислу члана 58 Уредбе о угоститељским преду-
зећима и радњама, и то по стопи која не може бити 
већа од 40% од износа накнаде. 

Под накнадом у смислу претходног става под-
разумева се цена собе односно лежаја одређена од 
стране општинског народног одбора, у коду није 
урачунат општински порез на промет. 

Цена собе односно лежаја одређена од општин-
ског народног одбора за туристе и путнике који по 
одредбама ове тачке плаћају ОПШТИНЈСНИ порез на 
промет, повећава се за износ овог пореза. 

Порез на промет из става 3 ове тачке не плаћа 
се на накнаду остварену преко туристичких при-
вредних организација или бироа туристички^: дру-
штава ако су собе односно лежаји издати: 

1) радницима и службеницима и члановима њ и . -
хових породица за време коришћења годишњег од-
мора или за време бањског или климатског лечења 
по упуту завода за социјално осигурање; 

2) радницима и службеници^ кад су иа слу-
жбеном путовању;. 

3) лицима ко(ја се налазе на лечењу по прело-" 
руци здравствене установе; 

4) лицима за време излета и екскурзија орга-
н и з о в а н а од стране школа, установа и друштвених 
правних липа (туристичких организација, плани-
нарских друштава, организација извидница и пла-
нинки и др.); 

5) другим Лицима изједначеним у погледу ко-
ришћења повластица за превоз саобраћај ним сред-
ствима са радницима и службеницима за време го-
дишњег одмора (пензионери, инвалиди и сл.). 

Порез на накнаду за издавање соба односно ле-
жаја по претходним ставовима, обрачунавају и на-
плаћују туристичке привредне организације односно 
бирои туристичких друштава приликом обрачун а-
вања и исплате накнаде издаваоцу собе односно 
лежаја. 

У местима у којима не постоји туристичка при-
вредна организација нити биро туристичког дру-
штва, порез на накнаду за издавање соба односно 
лежаја, обрачунаваће и наплаћиваће угоститеља^ 
привредна организација преко које се собе односно 
лежаји издају туристима и путницима, при чему ће 
те организације поступати као што поступају ту-
ристичке привредне организације и бирои тури етич-
ких друштава. 

Ако корисник собе односно лежаја ,сматра да 
привредна организација из ст. 7 и 8 ове тачке није 
применила одредбу става 6 ове тачке у погледу 
ослобођења од пореза, може од општинске управе 
прихода надлежне за место у коме се собе односно 
лежаји издају тражити да о примени те одредбе до-
несе своје решење. 

Општински народни одбор, и то оба већа равно-
тгррвно, прописују стопе општинског пореза на про-
мет из ове тачке, придржавај ући се одредаба из 

претходних ставова. Срески народни одбор, и то оба 
већа равноправно, уз сагласност републичког из-
вршног већа може за поједине производе и услуге 
или групе производа и услуга одредити максималне 
и минималне стопе за пропи сив ање општинског по-
реза на промет, с тим да се не може одредити стопа 
пореза већа од 40% на накнаду за издате собе од-
носно преноћишта." 

4. У тачки III ст. 2 и 3 мењају се и гласе: 
„Општински порез на промет из ове тачке про-

писује општински народни одбор, и то оба вех-а 
равноправно, придржавај ући се одредаба ове танге. 

Срески народни одбор, и то оба већа равно-
праван), уз сагласност републичког извршног в ^ а 
може одредити минималне и максималне пореске 
стопе за промет робе из ове тачке у оквиру к о ^ х 
општински народни одбор може пр описив ати столе 
за поједине производе или групе производа, с тим 
да стопа општинског пореза на промет алкохолних 
пића не може бити мања од 10%." 

Члан 3 
Привредна организација односно биро тури-

стичког друштва казниће се за привредни преступ 
новчаном казном од 20.000 до 1.000.000 динара ако 
наплати општински порез на промет од лица ко"'а 
су ослобођена од плаћања овог пореза по одредбама 
тачке II став 6 дела В тарифе — Општински порез 
на промет. 

'За радњу из претходног става казниће се нов-
чаном казном до 50.000 динара и одговорно лице 
у привредној организацији односно у бироу тури-
стичког друштва. 

Члан 4 
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања 

у „Службеном листу ФНРЈ", с тим што ће се од-
редба тачке 1 члана 1 ове уредбе примењивати 
од 1 јануара 1968 године, одредбе тач. 4, 5 и 6 члана 
1 ове уредбе — од 1 фебруара 1958 године, а од-
редбе тачке 2 под 2 члана 1 ове уредбе — од 8 ја-
нуара 1969 године. 

Савезно извршно веће 
Р. п. бр. 2 

б јануара 1959 године 
Београд 

Замењује 
Председника Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р. 

16. 

На основу члана 111 став 2 Закона о здравстве-
ном осигурању ра-^гжа и службеника (,.Службени 
лист ФНРЈ", бр. 51/54) и тачке 3 Одлуке о стопама 
допоиносз за сотчлал^то осигурање (,,С тужбени лист 
ФНРЈ", бр. 54/57), Савезно извршно веће доноси 

У Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ УРЕДБЕ О ФИНАНСИРАЊУ 

СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА 

Члан 1 
У Уредби о финансирању социјалног осигурања 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 12/55) после члана 44 
додаје се нови члан 44а, који гласи: 

„Изузетно од одредбе члана 44 став 2 ове уред-
бе, допринос за социјално осигурање плаћа се и из 
прихода од ауторских права остварених ван ре-
довног радног односа од израде планова, скица, 
идејних пројеката, као и из других прихода од ау-
торских права изједначених по посебним савезним 
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прописима са приходима од израде планова, скица 
и идејних пројеката. 

Основ за обрачунавање доприноса за социјално 
осигурање на приходе из претходног става је уку-
пан приход. 

Допринос су дужни обрачунавати и уплаћивати 
сви исплатиоци прихода из става 1 овога члана по 
стопи и на начин као и за примања из радног од-
носа. 

Ако је исплатилац прихода из става 1 овога 
члана физичко лице, допринос за социјално оси-
гурање дужан је обрачунати и уплатити сам при-
малац прихода у року од 15 дана од дана пријема 
прихода. 

И прималац који приходе из става 1 овог члана 
прима непосредно из иностранства, дужан је по-
ступити по одредби претходног става." 

Члан 2 
Ова уредба ступа на снагу 1 јануара 1959 

године. 

Савезно извршно веће 
п. бр. 407 

90 децембра 1958 године 
Београд 

Замењује 
Претседник Републике 

Потпретседник 
Савезног извршног већа, 

Едвард Кардељ, е. р. 

17. 
На основу члана 9 став 3 Уредбе о грађењу 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 32/58), Секретари јат 
Савезног извршног већа за индустрију, у сагласно-
сти са савезним Државним секрет ари јатом за по-
слове финансија, прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА и ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
УСТУПАЊУ НА ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ 

ОБЈЕКАТА И РАДОВА 
1. У Општим условима за извођење грађевин-

ских објеката и радова, који су према члану 7 став 
2 Правилника о уступању на извођење грађевин-
ских објеката и радова („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 13/57) додатак тога правилника, а отштампанм 
су у Додатку „Службеног листа ФНРЈ", бр. 13/57. 
у члану 30 став 8 уместо речи: ,,у року од 8 дана^ 
стављају се речи: ,,у року од 3 дана". 

2. У члану 37 став 2 друга реченица мења се и 
гласи: „Извођач и инвеститор именују по једног 
члана у року од три дана од дана кад то један од 
њих затражи. Ова двојица бирају трећег члана, 
који је претседник комисије." 

У истом члану став 5 мења се и гласи: 
„Арбитражна комисија дужна је своју одлуку 

доставити инвеститору, извођачу и надлежној ре-
публичкој секцији грађевинске оперативе Савезне 
грађевинске коморе у року од 10 дана од дана 
избора претседник комисије." 

У истом члану после става 5 додаје се нови 
став 6, који гласи: 

„Инвеститор је дужан у року од 3 дана од 
дана пријема одлуке арбитражне комисије из прет-
ходног става предати банци налог за исплату ра-
дова." 

Досадашњи став 6 истог члана постаје став 7. 
3. Овај правилник ступа на снагу осмог дана 

по објав.љивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
Бр. 0.1-3172/3 

27 децембра 1958 године 
Београд 

Секретар за индустрију, 
Сергеј Крајгер, с. р. 

18. 

На основу тачке 1 Одлуке о овлашћењу Секре-
таријата за рад Савезног извршног већа за доно-
шење Наредбе о поступку за утврђивање минимал-
них личних доходака радника привредних орга-
низација („Службени лист ФНРЈ", бр. 11/58), Секре-
тари ј ат Савезног извршног већа за рад издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНИ и ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ПОСТУПКУ 
ЗА УТВРЂИВАЊЕ МИНИМАЛНИХ ЛИЧНИХ ДО-
ХОДАКА РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОРГА-

НИЗАЦИЈА 
1. У Наредби о поступку за утврђивање мини-

малних лаганих доходака радника пољопривредних 
организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/58) у 
тачки 3 додаје се нови став 2, који гласи: 

„Пол^опривредне организације које нису по-
већале ниво тарифних ставова по одредбама одељ-
ка 1 главе XIX Савезног друштвеног плана за 
1957 годину („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/56) прет-
ходно ће извршити то повећање, а по поступку 
предвиђеном у Упутству о поступку за измену та-
рифних ставова у тарифним прави лаицима при-
вредних организација и Упутству за спровођење 
Упутства о поступку за намену тарифних ставова 
у тарифним праеилнизцима привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 5/57). Тако пове-
ћани нето тарифни ста1Вови служиће као основица 
за утврђивање минималних личних доходака у сми-
слу претходног става." 

2. У тачки 5 став 3 мења се и гласи: 
„За раднике којима је тарифни став утврђен 

према врсти послова које врше, нето тарифни ста-
вови који ће служити као основица за утврђивање 
минималних личних доходака у 1958 години у сми-
слу тач. 3 и 4 ове наредбе утврђују се на основу 
просечног тарифног става Јавих послова садржаних 
ј ценовнику радова." 

3. Ова наредба ступа на снагу даном обј з а д а -
вања у „Службеном лисру ФНРЈ", а примењиваће 
се од 1 јануара 1958 године.-

Бр. 06—3031/1 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с. рс 

19. 

На основу члана 227 Закона о радним односима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и Одлуке о 
овлашћењу за доношење прописа по члану 227 
Закона о радним односима („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 16/58), Секрета ри јат Савезног извршног већа за 
рад, у сагласности са савезним Државним секре-
т а р и ј а т а за послове финансија, издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О НАЈ-
МАЊИМ ИЗНОСИМА НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА, ЗА РАД НА ТЕРЕНУ 
И ЗА ОДВОЈЕН ЖИВОТ ОД ПОРОДИЦЕ РАДНИ-

КА ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. У Наредби о најмањим износима накнада тро-

шкова за службена путовања, за рад на терену и за 
одвојен живот од породице радника привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 26/58) у 
тачки 15 додају се нови ставови 4 и 5, који гласе: 

„Најмањи износи дневница за службена путо-
вања у иностранство, предвиђени у ставу 1 ове 
тачке, у међународном превозу робе и путника у 
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друмском саобраћају уместо за 20% смањују се за 
65% ако су возила снабдевена креветом, односно 
ва 55% ак6 су возила без кревета. 

У малом пограничном саобраћају најмањи из -
носи дневница за службена путовања у иностран-
ство износе 20% од износа из става 1 ове тачке." 

2. У тачки 17 став 1 текст под 1, 2 и 3 мења се 
л гласи: . 

Најмање 
динара 
дневно 

„За раднике распоређене: 
1) на радна места за која се тражи 

стручна опрема висококвалификованог рад-
ника односно висока и виша стручна 
спрема службеника — — — — — — 150 

2) на радна места за која ое тражи 
стручна спрема квалификованог радника 
односно средња стручна спрема службе-
ника — — — — — — — — — — 90 

3) на радна места за која се тражи 
стручна спрема полуквалификованог рад-
ника односно нижа стручна спрема слу-
жбеника — — — — — — — — — ЗОГ 

3. Тачка 18 брише се. 
4. У тачки 20 на крају става 1 уместо тачке 

ставља ее запета и додају речи: „ако се теренски 
рад врши истовремено и ван њиховог пребивали-
шта и ван пребивалишта њихове породице." 

5. У тачки 23 став 3 у трећем реду, после речи: 
„неквалификоване раднике" а пре речи: „не од-
носе се одредбе ове тачке" додају се речи: „као 
и на службенике распоређене на радна места за 
Која - се тражи нижа стручна спрема службеника 
и на помоћне службенике". 

У истој тачки став 4 у другом реду, после речи: 
„право радника" а пре речи: „ако у месту запо-
с л е њ а . . . " додају се речи: „који је решењем на-
длелшог органа привредне организације премештен 
У друго место да стално ради". 

6. Ова 'наредба ступа на снагу даном објављи-
вање у „Службеном листу ФНРЈ", а примењиваће 
се Од 1 јануара 1958 године. 

Бр. 06-2818/1 
28 децембра 1958 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с, р, 

20. 
На основу члана 120 Закона о радним односима 

(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) и члана 7 
Уредбе о органима и поступку за утврђивање вре-
мена проведеног у радном односу и других периода 
који се уписују у радну књижицу („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 46/58), Секретаријат Савезног извршног 
већа за рад прописује 

У П У Т С Т В О 
О САДРЖИНИ РАДНЕ КЊИЖИЦЕ, УПИСИВАЊУ 
ПОДАТАКА У РАДНУ КЊИЖИЦУ, ВОЂЕЊУ РЕ-
ГИСТРА О ИЗДАТИМ РАДНИМ КЊИЖИЦАМА 
и О РАДУ КОМИСИЈА ЗА УТВРЂИВАЊЕ РАД-

НОГ СТАЖА 
\ I Опште одредбе 

1. Сва лица која ступају у редован (сталан) 
радни однос, односно радници који се налазе у ре-
довном (сталном) радном односу, морају имати рад-
ну књижицу. 

Са лицима у редовном радном односу изједна-
навају се: 

1) народни посланици и одборници народних 
одбора на сталним дужностима који примју сталну 
месечну награду за свој рад; 

2) изабрана лица на сталним дужностима уз 
сталну награду у друштвеним и задружним органи-
зацијама, стручним удружењима и коморама или 
њиховим савезима, ако им је то једино или главно 
занимање; 

3) чланови занатских (произвођачких, прерађи-
вачких и услужних) задруга; 

4) чланови рибарских задруга поморског, речног 
и језерског рибарства којима је привредни рад у 
задрузи једино или главно занимање. 

Страни држављани који се у Ј у г о с л а в е н нала-
зе у редовном радном односу код домаћих органи-
зација, морају имати радну књижицу. Страним др-
жављанима радна књижица издаје се под истим 
условима под којима се издаје и југословенским 
држављанима. 

2. Приликом остваривања права којима је основ 
или услов радни однос, не може се од радника за-
хтевати да доказује чињенице уписане у радној 
књижици. 

3. У радну књижицу уписују се подаци о засни-
вању и престанку радног односа, о врсти и степену 
стручне спреме, о кретању за време радног односа, 
о времену проведеном на рехабилитацији и после 
рехабилитације до запошљавања, о уживању нов-
чане накнаде за време привремене незапослености, 
као и други подаци који служе за утврђивање и 
одређивање права којима је основ и услов радни 
однос. 

Радну књижицу купује лице коме се она издаје. 
4. Као радници односно организације у смислу 

одредаба овог упутства сматрају се лица односно 
организације наведене у члану 16 Закона о радним 
односима. 

5. До прописиван^ новог обрасца радне књи-
жице, издавање радних књижица врши се по 
обрасцу прописаном тачком 6 Упутства за изврше-
ње Уредбе о радним књижицама („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 30/52), чије се рубрике попуњавају по 
одредбама овог упутства. 

6. Лицима у привременом радном односу не из-
даје се радна књижица. 

П подношење захтева и издавање радне књижице 
7. Захтев за издавање радне књижице подноси 

лице које ступа у радни однос односно радник по-
п у њ а в а н ^ обрасца пријаве за издавање радне 
књижице. Радник је дужан уз захтев за издавање 
радне књижице приложити потребне доказе и 
исправе и радну књижицу. 

Пријаву за издавање радне књижице подноси 
лице из предњег става у два примерка органу упра-
ве општинског народног одбора надлежном за по-
слове рада и радних односа према месту сталног 
пребивања, а запослени радник — према месту за-
послења. 

Страни држављанин подноси пријаву за издава-
ње радне књижице у два примерка органу управе 
општинског народног одбора надлежном за послове 
рада и радних односа на чијем се подручју налази 
организација са којом је у радном односу. 

8. Пријава за издавање радне књижице садржи: 
1) породично име (презиме) и име, а за удату 

жену и девојачко породично име; 
2) очево име; 
3) дан, месец и годину рођења; 
4) место рођења, срез и народну републику; 
5) место сталног боравка; 
6) држављанство и народност; 
7) податке о школској и стручној спреми; 
8) податке о времену проведеном у радном од-

носу (радни стаж) и другим периодима који се по 
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важећим прописима признају за остваривање поје-
диних права којима је основ или услов радни однос 
(посебан стаж); 

9) податке о уживању личне пензије, инвалид-
ске пензије, инвалид нине или новчаних накнада и 
других права из инвалидског осигурања; 

10) сериски и регистарски број личне карте, и 
место и датум њеног издања. 

9. Орган надлежан за издавање радних књи-
жица утврђује тачност података назначених у при-
јави ^а издавање радне књижице прегледањем лич-
не карте, сведочанства о стручној спреми и других 
доказа и исправа подносиоца пријаве. 

Подносилац пријаве млађи од 16 година подно-
си уместо личне карте извод из матичне књиге ро-
ђених. 

10. Орган надлежан за издавана радних књи-
жица води регистар о издатим радним књижицама 
и азбучни именик. 

Регистар о издатим радним књижицама садржи: 
1) ред нк број (овај се број уноси у радну књи-

жицу као регистарски број); 
2) породично име (презиме) и име, а за удату 

жену и девојачко породично име; 
3) очево име; 
4) дан, месец и годину рођења; 
5) место рођења, срез х народну републику; 
6) држављанство и народност; 
7) занимање (струку) и квалификгацију (звање)? 
8) сериски број радне књижице и датум издања; 
9) сербски и регистарски број личне карте х 

датум и место њеног издања. 
Регистар мора имати нумерисане стране, бити 

повезан и оверен печатом органа надлежног за из-
давање радне књижице. 

Азбучни именик садржи: 
1) породично име (презиме), име и годину рође-

ња лица коме је издата радна књижица; 
2) регистарски број издате радне књижице. 
11. Правилно попуњену пријаву за издавање 

радне књижице заводи орган надлежан за издава-
ње радних књижица у регистар о издатим радним 
књижицама, а на пријави уписује број под којим је 
књижица заведена у регистар. Један примерак при-
јаве, оверен печатом и потписом, враћа се раднику^ 

12. Радна књижица издаје се одмах, а најдоц-
није у року од два дана од дана подношења при-
јаве за издавање радне књижице х поднетих по-
требних доказа и исправа. 

Ако орган надлежан за издавање радних књи-
жица утврди да поднета пријава за издавање радне 
књижице није правилно попуњена или да уз њу 
нису поднети докази и исправе потребни за попу-
њавање страна 1—8 радне књижице, он враћа при-
јаву подносиоцу са поуком како ће је правилно 
попунити и које доказе и исправе треба да поднесе. 
Техничке грешке може исправити сам службеник 
органа који пријаву прима. 

III Попуњавање радне књижице приликом 
издавања 

13. Радна књижица попуњава се на основу при-
јаве за издавање радне књижице и поднетих доказа 
и исправа. 

14. Стране 1—3 радне књижице попуњавају се 
на следећи начин: 

1) У рубрику „Регистарски број" уписује се те-
кући број под којим је пријава заведена у регистар 
о издатим радним књижицама; 

2) У рубрику „Лична карта" уписују се сериски 
и регистарски број личне карте, и место и датум 
њеног издања; 

3) у рубрику „Породично име" уписује се поро-
дично име (презиме), а за удату жену и породично 
име које је задржала после склапања брака. Ако је 
жена задржала девојачко породично име (презиме) 
а примила је и породично име брачног друга, упи-
сују се оба породична имена; 

4) у рубрику „Занимање (струка)" уписује се за 
раднике ужа врста стручности (бравар, ковач и др.), 
а за јавне службенике звање (лекар, референт, учи-
тељ и др.); 

5) у рубрику „Квалификација (звање)" упису-
је се категорија стручности (за радника: неквали-
фиковани, полуквалификовани, квалификовани или 
висококвалификовани; за службеника; помоћни, ни-
жа стручна спрема, средња стручна спрема, виша 
стручна спрема или висока стручна спрема); 

6) у рубрику „Подаци о школској и стручној 
опреми" уписују се подаци о школској спреми рад-
ника (школа ученика у привреди, средња школа 
општег образовања, 7 разреда средње школе општег 
образовања, правни факултет и сл.), о завршеним 
прописаном течају, курсу и сл., о положеном струч-
ном испиту, као и број и датум докумената о школ-
ској и стручној спреми. ^ 

15. Радна књижица попуњава се мастилом и 
штампаним словима. Нетачни уписи у радну књи-
жицу поништавају се прецртавањем, по могућству 
црвеним мастилом, али тако да се прецртани уписи 
могу прочитати. Поништавање уписа одговорни 
службеник оверава потписом и печатом. 

16. Приликом уручења радне књижице уписује 
се у личну парту радника (рубрика на првој страни 
личне карте) сериски и регистарски број радне књи-
жице. 

Пријем радне књижице радник потврђује пот-
писом на одређеном месту у регистру. Приликом 
пријема радне књижице радник је дужан да се пот-
пише на радној књижици (страна 2) испод текста 
„Потпис корисника књижице". 

Пријем радне књижице неписмени радник по-
тврђује стављањем отиска палца десне руке на ме-
сто одређено за потпис у регистру. 

Неписмени радник ставља, уместо потписа на 
радној књижици, отисак палца десне руке на место 
одређено за потпис. 

Приликом уручења радне књижице раднику се 
враћају сви докази и исправе које је приложио уз 
пријаву за издавање радне књижице. 

17. Радне књижице које су приликом издавања 
неправилно попуњене или оштећене поништава ко-
мисија од три члана, коју образује орган надлежан 
ва издавање радних књижица. 

Поништење радне књижице утврђује се запи-
сником. У записник се уноси серија и број радне 
књижице и породично име и име радника чија се 
радна књижица поништава. 

Записник се заводи у деловодни протокол. Број 
деловодног протокола уноси се у регистар о изда-
тим радним књижицама у рубрику „Примедба", и то 
под бројем под којим је радна књижица заведена. 

Издавање нове радне књижице у овом случају 
пада на терет органа надлежног за издавање рад-
них књижица. 

18. Кад радник уз пријаву за издавање радне 
књижице поднесе и захтев за утврђивање радног 
стажа или посебног стажа, орган надлежан за из-
давање радних књижица издаће радну књижицу, а 
захтев за утврђивање радног стажа или посебног 
стажа доставиће надлежној комисији за утврђива-
ње радног стажа и посебног стажа. 
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IV Уписи у радну књижицу на основу решења 
комисије за утврђивање радног стажа и посебног 

стажа 

19. На основу решења комисије за утврђивање 
радног стажа и посебног стажа орган надлежан за 
издавање радних књижица попуњава радну књи-
жицу на следећи начин: 

1) у рубрику „Подаци о запослењу пре издава-
ња радне књижице" .уписују се на страни 4 подаци 
о запосљењима до 31 децембра 1946 године у укуп-
ном трајању, а на страни 5 — подаци о сваком по-
једином запослењу после 1 јануара 1947 године до 
престанка запосљења; 

2) у рубрику „Датум првог запослења" на стра-
ни 4 уписује се дан кад је радник први пут ступио 
у радни однос, а у рубрику „Датум престанка по-
следњег запослења" уписује се дан престанка рад-
ног односа. Ако је последње запослење трајало и 
после 31 децембра 1946 године, у рубрику „Датум 
престанка последњег запослења" уписује се „31 де-
цембар 1946", а на страни 5 у рубрику „Назив и се-
диште предузећа (надлештва — установе)" уписује 
се трајање овог запослења после 1 Јануара 1947 
године. 

Ако нема довољно простора да се на страни 5 
радне књижице изврши уписивање свих запослења 
од 1 Јануара 1947 године до дана издања радне књи-
жице, извршиће се уписивање преосталих запосле-
ња на странама 39 и 40 радне књижице. У овом слу-
чају у рубрику „Трајање запосљења — укупно" упи-
сује се збир свих запослења унетих на страни 5 и 
на странама 39 и 40 радне књижице. 

20. На страни 26 радне књижице у рубрику 
„Накнадно признати радни стаж" уписује се стаж 
утврђен решењем комисије за утврђивање радног 
стажа и посебног стажа после издавања радне књи-
жице, и број и датум решења. 

21. На страни 32 у рубрику „Подаци о времену 
проведеном ван радног односа које се признаје за 
пензију" уписује се време проведено ван радног 
односа (посебни стаж) из чл. 29—49 Закона о пензи-
ј о м осигурању, као например: време револуционар-
ног рада; време проведено у логорима, конфинацији 
или интернацији; време проведено у саставу Пар-
тизанских одреда Југославије, Н аро дноосл обо ди лан-
ке војске Југославије и Југословенској армији, вре-
ме проведено у заробљеништву; време проведено у 
вршењу самосталне професионалне делатности и 
сл., као и број и датум решења комисије за утвр-
ђивање радног стажа и посебног стажа. 

22. На страни 33 у рубрику „Подаци о времену 
проведеном на добровољном раду" уписује се време 
које су дица ван радног односа провела на добро-
вољном раду до 31 децембра 1957 године, и број и 
датум решења комисије за утврђивање радног ста-
ж а и посебног стажа. 

23. Орган надлежан за издавање радних књи-
жица уписује у радну књижицу по одредбама тач. 
18—21 овог упутства податке утврђене решењем за-
вода за социјално осигурање донетим по члану 5 
Уредбе о органима и поступку за утврђивање вре-
мена проведеног у радном односу и других периода 
ко.ји се уписују у радну књижицу. 

V Поступак са радном књижицом за време трајања 
радног односа 

24. Приликом ступања на рад, радник предаје 
радну књижицу организацији односно приватном 
послодавцу, који о томе издаје раднику потврду. У 
потврду се уноси породично име и име радника, дан 
предаје радне књижице и сериски и регистарски 
број радне књижице, као и назив органа који је 
издао радну књижицу. 

25. Податке о запослењу на странама 6—25 рад-
не књижице попуњава организација. 

Рубрике: „Број матичне књиге", „Назив и седи-
ште предузећа (надлештва, установе)" и „Датум зан 
посљења" попуњава организација приликом ступа-
ња радника на рад. 

Рубрике: „Датум престанка запослења", „Тра-
јање запослења у предузећу" и „Укупно трајање 
свих запослења" попуњава организација приликом 
враћања радне књижице раднику. 

У рубрику „Број матичне књиге" уписује орга-
низација број под којим је извршено уписивање 
радника у књигу евиденције о запосленом особљу. 
Овај број уписује се испод редног броја отштампа-^ 
ног при врху колоне „Број матичне књиге". 

У рубрику „Датум запослења" уписује се дан 
ступања радника на рад. 

У рубрику „Датум престанка запослења" упи-
сује се дан престанка радног односа односно дан 
разрешења радника од дужности (посла), и то: 

1) ако је радник разрешен од дужности (посла) 
пре истека отказног рока — дан истека отказног 
рока, сем ако је до разрешења дошло на захтев раА-
иикгц у ком случају се уписује дан разрешења; 

2) ако је радни однос заснован на одређено вре-
ме — последњи дан уговореног рока ако престанак 
радног односа није пре истека уговореног рока на-
ступио споразумом. У овом случају уписује се дан 
престанка радног односа утвређен споразумом; 

3) ако је радни однос престао по споразуму — 
дан утврђен споразумом; 

4) ако је радни однос престао одлуком дисци-
плинског органа — дан разрешења по правосна-
жности одлуке; 

5) ако је радни однос престао самовољним на-
пуштањем посла — дан који директор у свом ре-
шењу утврди као дан престанка радног односа 
(члан 342 став 2 Закона о радним односима); 

6) ако је радни однос престао због смањења 
или губитка способности или због постојања опа-
сности од наступања инвалидност за оспособља-
вања или запошљавање на другом одговарајућем 
послу по прописима о инвалидском осигурању — 
дан разрешења по утврђену неспособности; 

7) ако је радни однос престао због одласка на 
оте дужење или дослужење војног рока — дан раз-
решења од дужности (члан 343 тачка 2 Закона о 
радним односима); 

8) ако је радни однос престао због забране бав-
љења одређеним занимањем у привредној органи-
зацији — дан правоснажности пресуде (члан 343 
тачка 3 Закона о радним односима); 

9) ако је радни однос престао због одласка на 
издржавање казне — дан ступања на издржава-
њ е казне; а ако је време проведено у затвору 
урачунато у казну — дан стављања у истражни 
затвор (члан 343 тачка 4 Закона о равним одно-
сима)4; 

У рубрику „Трајање запослења у предузећу" 
уписује се трајање запослења радника бројевима, 
а у рубрику „Укупно трајање ових запослења" — 
словима (године, месеци и дани), и то само за за-
послење код те организације. 

- 26. На страни 3 радне књижице у рубрику 
„Напредовање у току запослења" уписују се по-
даци о стицању стрVчне спреме радника више од 
оне која му је утврђена приликом издавала рад-
не књижице. 

27. Податке на странама 27—31 радне књижи-
це организација уноси у току трајања запослења. 

У рубрику „Врста запослења" уписује се пода-
так о радном месту на коме је радник радио у 
стручној спреми потпебној за рад на том радном 
месту (например: ливац — висококвалификовани 
радник). 
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У рубрике „од-до" уписује се време трајања 
запослења назначеног у рубрици „Врста запо-
слења". 

У колону „Износ под I" уписује се годишњи 
просек личног дохотка (плате) радника, а у колону , 
„Износ под II" ставља се потпис и печат органи-
зације. 

28. Податке из тач. 24—26 овог упутства рад-
ницима запосленим код приватних послодаваца 
уписује у радну књижицу надлежни орган за со-
цијално осигурање. 

29. На страни 33 радне књижице у рубрику 
„Подаци о отсуствима дужим од три месеца" упи-
сује се разлог давања неплаћеног отсуства дужег 
од месец дана и трајање тог одсуства. 

30. По престанку радног односа организација 
односно послодавац враћа радну књижицу раднику. 
По пријему радне књижице радник предаје орга-
низацији односно послодавцу потврду довршену 
приликом предаје радне књижице (тачка 24 овог 
упутства). 

31. Ако радник по престанку радног односа не 
подигне радну књижицу, организација је дужна 
предати је органу зе издавање радних књижица 
надлежном према седишту организације, уз по-
тврду о пријему, у року од пет дана од дана пре-
станка радног односа. Ден предаје радне књижице 
организација уписује у евиденцију о запосленом 
особљу, у рубрику „Примедбе". 

Орган коме је радна књижица предата дужен 
је обавестити орган који је издао радну књижицу 
да се ова налази код његе на чувању. 

32. Ако радник у току трајања радног односа 
умре, радна књижица предаје се његовој породици, 
а ако нема породице н— органу за издавање рад-
них књижица надлежном према седишту органи-
зације. 

33. Ако се радна књижица мора поништити 
због погрешно извршених уписа или оштећења од 
стране организације, трошкове око издавања нове 
радне' књижице сноси организација. 

Поништај радне књижице врши орган за изда-
вање радних књижица надлежан према седишту 
организације, на начин одређен тачком 17 овог 
упутства. 

VI Поступак са радним књижицама код бироа за 
поседовање рада и завода за социјално 

осигурање 
34. На странама 34 и 35 радне књижице уписује 

се време привремене незапослености признато рад-
нику решењем бироа за посредовање рада по члану 
107 Закона о радним односима, као и време при-
времене незапослености признато инвалиду раде по 
прописима о инвалидском осигурању. 

35. Податак о признатој личној пензији раднику 
уписује надлежан орган социјалног осигурања на 
страни 38 радне књижице у рубрику ,,,Подаци о 
пензији". 

36. Податак о признању својстава инвалида рада 
уписује срески завод за социјално осигурање на-
длежан по месту сталног боравка, на страни 38 рад-
не књижице у рубрику „Подаци о инвалиднини". 

УП Замењивање радне књижице н издавање њеног 
дупликата 

37. Кад се поједине рубрике у радној књижици 
Попуне, тако да се не могу дише вршити уписи, 
раднику се издаје нова радна књижица. Нова радна 
књижица издаје се на захтев радника. Уз пријаву 
1а издавање нове радне књижице радник прилаже 
Попуњену стару радну књижицу. 

Нову радну књижицу издаје орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове рада 
и радних односа према месту запослења радника 
чија је радна књижица попуњена. 

У нову радну књижицу уписују се на унутра-
шњој страни предње корице речи: „Друга радна 
књижица" и сериски и регистарски број попуњене 
старе радне књижице. 

Попуњена стара радна књижица враћа се рад-
нику, пошто се на унутрашњој страни њене предње 
корице упише: „Издата друга радна књижица", а 
сериски и регистарски број друге радне књижице 
упише се у личну карту радника 

38. Раднику који је изгубио радну књижицу или 
чија је радна књижица толико оштећена да се у 
њу не могу вршити уписи, издаје се дупликат радне 
књижице. Дупликат радне књижице издаје се на 
захтев радника. Уз пријаву за издавање дупликата, 
ако је радна књижица изгубљена, радник прилаже 
потребне доказе и исправе и потврду републичког 
службеног листа о извршеној уплати за објављи-
вање огласа о губитку радне књижице, односно ако 
је оглас већ објављен — назначење броја и стране 
службеног листа где је оглас објављен. Ако је рад-
на књижица оштећена, радник уз пријаву за изда-
вање радне књижице прилаже само оштећену радну 
књижицу. Дупликат радне књижице издаје орган 
управе општинског народног одбора надлежан за 
послове рада и радних односа према месту запосље-
ња радника чија је радна књижица изгубљена или 
оштећена. 

У дупликат радне књижице уписује се на одре-
ђеним местима у радној књижици утврђени радни 
стаж до издавања дупликата радне књижице. 

Трошкове издавања нове или дупликата радне 
књижице сноси радник. 

Трошкове издавања дупликата радне књижице 
кад је радна књижица изгубљена или оштећена кри-
вицом организације, сноси организација. 

VIII Рад и поступак комисија за утврђивање радног 
стажа и посебног стажа 

39. Захтев за утврђивање времена проведеног у 
радном односу пре односно после издавања радне 
књижице, а који није уписан у радној књижици, 
као и захтев за утврђивање других периода про-
ведених ван радног односа који се по важећим про-
писима признају за остваривање појединих права 
којима је основ или услов радни однос, подноси се: 

1) органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове рада и радних односа према 
месту сталног боравка, ако захтев подноси лице коте 
први пут ступа у радни однос односно радник коти 
се у време подношења захтева не налази у радном 
односу; 

2) органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове рада и радних односа пре-та 
седишту организације, ако захтев подноси радник 
који се налази у радном односу. 

Радник који је испунио услове за пензију, а 
који до тада није поднео захтев за утврђивање рад-
ног стажа или посебног стажа, подноси захтев за-
воду за социјално осигурање надлежном за доноше-
ње решења о пензији. 

40. Орган управе општинског народног одбора 
надлел^ан за послове рада и радних односа заводи 
захтев у деловодни протокол и достав,ља га коми-
сији из члана 2 Уредбе о органима и поступку за 
утврђивање времена проведеног у радном односу и 
других периода који се уписују у радну књижицу. 

41. Кад прими захтев, претседник комисије за 
утврђивање радног стажа и посебног стажа одлу-
чује да ли ће се о захтеву одржати расправа. 



Среда, 7 јануар 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 1 —, Страва 11 

Претседник комисије одређује дан и час кад 
ће се одржати седница односно расправа. 

Претседник комисије у случају спречености за-
мењује његов заменик. 

Члан комисије који је спречен да дође на сед-
ницу односно расправу дужан је о томе благовре-
мено известити претседника, који на састанак по-
зива његовог заменика. 

Претседник комисије одређује члана комисије 
који ће бити известилац по појединим предметима. 

42. Ако се пред комисијом одржава расправа, 
позивање на расправу врши се по одредбама З а -
кона о општем управном поступку (чл. 70—73, 152 
и 154). 

43. Кад се радни стаж и посебни стаж утврђују 
у целини или делимично изјавама сведока, а по на-
хођењу претседника комисије није потребно зака-
зати расправу, саслушање сведока извршиће слу-
жбеник органа управе општинског народног одбора 
надлежног за послове рада и радних односа кога 
одреди старешина тог органа. 

Саслушање сведока који се налазе ван седишта 
комисије, извршиће за то замољена комисија за 
утврђивање радног стажа и посебног стажа надле-
жна према месту рада односно боравка сведока кога 
треба саслушати. 

44. Комисија за утврђивање радног стажа и 
посебног стажа дужна је у, случајевима утврђивања 

'посебног стажа из члана 172 Закона о пензиском 
осигурању затражити претходно мишљење посебне 
комисије. 

45. На седници комисије односно на расправи 
известилац упознаје комисију са захтевима, дока-
зима и исправама. 

На основу оцене поднетих доказа и исправа-ко-
мисија доноси решење. 

Ако комисија утврди да поднети докази одно-
сно исправе нису довољни, упутиће подносиоца 
пријаве на који начин треба да употпуни доказе и 
у ком року. 

46. О седници комисије односно о расправи 
води се записник у складу са одредбама Закона о 
општем управном поступку (чл. 74—77, 79 и 80). 

Записник потписују претседник, чланови коми-
сије и записничар. 

Послове записничара и друге административне 
послове врши службеник органа управе општин-
ског народног одбора надлежан за послове рада и 
радних односа кога одреди старешина тог органа. 

47. Комисија за утврђивање радног стажа и 
посебног стажа дужна је писмени отправак решења 
доставити раднику у року од 8 дана од дана одр-
жане седнице односно расправе. 

Решење мора бити донето у складу са одред-
бама Закона о општем управном поступку (чл. 
205—210). 

У случајевима из тачке 44 овог упутства коми-
сија за утврђивање радног стажа и посебног стажа 
дужна је да у образ ложење решења унесе мишљење 
посебне комисије из члана 172 Закона о пензиском 
осигурању. 

48. По доношењу решења комисија за утврђи-
вање радног стажа и посебног стажа доставља 
предмет органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове рада и радних односа, који 
решење доставља подносиоцу захтева. 

49. Ако је комисија за утврђивање радног ста-
ж а и посебног стажа усвојила захтев радника у 
целини, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове рада и радних односа извр-
шиће на основу решења упис признатог радног 
стажа односно других периода у радну књижицу. 

Ако је комисија својим решењем делимично 
усвојила захтев радника, односно ако га није усво-
јила, орган управе општинског народног одбора 
надлежан за послове рада и радних односа саче-
каће да протекне рок за жалбу (15 дана од дана 
доставе решења), односно ако је жалба изјављена 
сачекаће коначно решење. 

По протеку рока за жалбу — кад жалба није 
изјављена, односно по доношењу коначног решења 
по жалби, орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове рада и радних односа 
уписаће у радну књижицу време које је раднику 
признато. 

После извршеног уписивања орган управе оп-
штинског народног одбора надлежан за послове 
рада и радних односа уписује у деловодни прото-
кол под бројем под којим је заведен захтев рад-
ника, у рубрику „Примедба" број и датум решења 
комисије, и чува предмет у својој архиви. 

50. Уписивање у радну књижицу по решењима 
донетим по члану 5 Уредбе о органима и поступку 
за утврђивање времена проведеног у радном односу 
и других периода који се уписују у радну књижи-
цу, врши орган управе општинског народног од-
бора надлежан за послове рада и радних односа на 
начин одређен овим упутством. 

IX Завршне одредбе 
51. Уговарање штампања радне књижице и одн 

ређивање цене радне књижице и пријаве за изда-: 
вање радне књижице врши секретари јат републич-
ког извршног већа за рад. 

Секретару ат републичког извршног већа за 
рад води евиденцију о издатим радним књижицама. 

52. Организације код којих се налазе радне 
књижице које радници нису 'подигли дужне су 
ове одмах предати органу управе општинског на -
родног одбора надлежном за послове рада и рад -
них односа према седишту организације која врши 
предају радне књижице. 

Органи код којих се налазе регистри о издатим 
радним књижицама и други материјали у вези са 
ранијим издавањем радних књижица, дужни су 
чувати их до одређивања органа коме ће исте пре-
дати. 

53. Ово упутство ступа на снагу даном објава 
љиеања у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 05-3395 
19 децембра 1958 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с. р. 

21. 

На основу тачке 18 став 1 Одлуке о минималним 
личним дохоцима радника привредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 52/58), Секрета-
ри јат Савезног извршног већа за рад прописује 

У П У Т С Т В О 
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ О МИНИМАЛНИМ 
л и ч н и м ДОХОЦИМА РАДНИКА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

I ОСНОВИЦА ЗА ИСПРАВКУ МИНИМАЛНИХ 
личних ДОХОДАКА 

1. У поступку за исправку минималних личних 
доходака у смислу Одлуке о минималним личним 
дохоцима радника привредних организација (у да-
љем тексту: Одлука), као основица за исправку слу-
ж е минимални лични дохоци радника привредне 
организације, просечни износи минималних личних 
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доходака прописани за групе привредних органи-
зација у тачки 2 Одлуке и бројно стање радника 
привредне организације. 

а) Минимални личпи дохоци који служе као осно-
вица за исправку 

2. Као основица за исправку служе износи ми-
нималних личних доходака одређени радницима ре-
шењем привредне организације по одредбама На-
редбе о поступку за утврђивање минималних личних 
доходака радника привредних организација („Слу-
жбени лист ФНРЈ", бр. 11/58), Наредбе о поступку 
за утврђивање минималних личних доходака рад-
ника пољопривредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/58), Наредбе о измени и допуни 
Наредбе о поступку за утврђивање минималних лич-
них доходака радника пољопривредних организа-
ција („Службени лист ФНРЈ", бр. 1/59) и Наредбе о 
поступку за утврђивање минималних личних дохо-
дака радника у рудницима Ј т љ а („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 23/58). 

У ову основицу улази и део плате страног струч-
њака, који одговара износу минималног личног 
дохотка одговарајућег домаћег радника и износ 
који по основи посебног додатка дувачима стакла 
улази у минимални лични доходак радника. 

3. Не улазе у основицу за исправку износи који 
у смислу члана 406 Закона о радним односима 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57) улазе у мини-
малне личне дохотке по основу кесонског и тунел-
ског додатка, додатка за рад у води, додатка за 
посебне услове рада авиомеханичара, додатка за 
укрцане особље на бродовима цистернама (танке-
рима), додатка за укрцане особље на бродовима 
који превозе опасне терете, додатка за укрцано 
особље на бродовима који плове у тропским кра-
јевима, ронилачког додатка, премије летача и пи-
ротехничког додатка. 

Не узимају се у ову основицу ни износи који 
у минималне личне дохотке улазе по основу хоно-
рара спољних сарадника и других хонорара и нак-
нада за рад од случаја до случаја и плата сточ-
них стручњака у делу изнад минималног личног 
дохотка одговарајућег домаћег радника, као ни по-
већање од 20%? од минималних личних доходака 
новинара у новинским и издавачким предузећима 
одређени Одлуком о утврђивању минималних лич-
них доходака за хонорарни рад и рад страних 
стручњака у привредним организацијама и мини-
малних личних доходака у новинским и издавачким 
предузећима („Службени лист ФНРЈ", бр. 15/58). 

4. Исправка минималних личних доходака рад-
ника врши се на основу нето износа. Зато износи 
минималних личних доходака радника одређени по 
решењу привредне организације треба да се сведу 
на нето износе. 

Досадашњи бруто износи минималних личних 
доходака свешће се на нето износе тако што ће се 
од њих, на Основу табеле- бр. I из Правилника о 
обрачунавању и плаћању доприноса из личног до-
хотка из радног односа („Службени лист ФНРЈ", бп. 
12/58), одбити одговарајући износи доприноса који 
се плаћају из личног дохотка радника. 

Пољопривредне организације и земљорадничке 
задруге свешће досадашње бруто износе минимал-
них личних доходака за раднике запослене на по-
љопривредним делатностима на нето износе при-
меном табеле бр. II из Правилника о обрачунавању 
и плаћању доприноса из личног дохотка из радног 
односа, а за раднике запослене на осталим делат-
ностима применом табеле бр. I из истог правил-
ника. 

Пољопривредним делатностима у пољопривред-
ним организацијама и земљорадничким задругама у 
смислу претходног става, сматрају се делатности 

одређене у члану 30 Правилника о обрачунавању 
и плаћању доприноса из личног дохотка из радног 
односа. 

5. Нето износи минималних личних доходака 
добивени у смислу претходне тачке, повећавају се 
за 10%?, тј. за повећање личних доходака спрове-
дено у 1958 години према Одлуци о уступању дела 
доприноса из дохотка привредних организација за 
повећање личних доходака радника („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 44/58). 

Овако утврђени нето износи минималних лич-
них доходака служе као основица за вршење ис-
правки по овом упутству. 

6. Минимални лични дохоци радника одређени 
по часу, прерачунаће се на месечне износе мно-
жењем износа по часу са 208 односно бројем ча-
сова редовног радног времена, ако су у смислу 
члана 168 Закона о радним односима износи по 
часу одређени за часове скраћеног редовног радног 
времена. 

б) Просечни износи минималних личних доходака 
за групу који служе као основица 

7. Привредна организација примењује у по-
ступку исправке просечне износе минималних лич-
них доходака по категоријама стручне спреме који 
су у табели из тачке 2 Одлуке одређени за ГГ' V 
у коју она спада према дечатиостч г^-"" — ј 
код привредног суда. Ближа објашњења за поје-
дине групе привредних организација налаже . / 
прилогу овом упутству, отштампамом уз ово упут-
ство. 

Ако је привредна организација регистровала 
више делатности, општи просек минималних личних 
доходака израчунава се према просечним износима 
минималних личних доходака групе у коју је свр-
стана делатност којом се привредна организација 
претежно бави. 

Претежна делатност утврђује се према учешћу 
појединих делатности у укупном приходу привред-
не организације за 1958 годину. 

8. Ако привредна организација има погоне за 
које се врши самостално обрачунавање дохотка и 
посебно за њих врши исправку минималних личних 
доходака, примениће на њих просечне износе ми-
нималних личних доходака прописане за групу 
којој припада погон према својој делатности. 

Као погони који врше самостално обрачунавање 
дохотка сматрају се погони који су као такви по-
стојали по правилима привредне организације на 
дан 31 октобра 1958 године, односно на дан 31 маја 
или 31 августа 1958 године, што се доказује изводом 
из правила привредне организације. 

9. За утврђивање припадности појединих при-
вредних организација групи у смислу одредаба 
тач. 7 и 8 овог упутства узима се делатност која 
је била регистрована код привредног суда на дан 31 
Октобра 1958 године, односно на дан 31 маја или 31 
августа 1958 године. 

10. Припадност групи привредних организација 
за предузећа која производе за одређене п о т р п е 
Југословенске народне армије, за предузећа у са-
ставу Заједнице Југослрвенских железница и за 
предузећа у саставу Заједнице привредних преду-
зећа Југословенских пошта, телеграфа и телефона 
утврђује републички државни секретари јат за по-
слове финансија. 

11. Привредне организације организоване као 
комбинати, примењују јединствен просечне износе 
минималних личних доходака израчунате на основу 
просечних износа из табеле у тачки 2 Одлуке за 
делатности које врше. 

Јединствене просечне износе минималних лич-
них доходака из претходног става комбинат из-
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рачунава тако што на основу просечних износа ми-
нималних личних доходака из табеле у тачки 2 
Одлуке и бројног стања радника на дан 31 октобра 
1958 године у појединој делатности израчуна за 
сваку категорију стручне спреме укупан износ ми-
нималних личних доходака одвојено за сваку реги-
стровану делатност, а затим укупне износе сабере 
за сваку категорију и добивени резултат подели 
укупним бројем радника з а односну категорију у 
свакој од регистрованих привредних делатности. 

Радници запослени у управи комбината и у 
помоћним делатностима не узимају се у1 обзир при-
ликом израчунавања јединствених просека. 

Које се привредне организације сматрају ком-
бинатима одређује, на предлог стручног удружења 
односно савезне коморе или савеза комора, савезни 
Државни секретаријат за послове финансија. 

12. Привредне организације које имају у свом 
саставу термоелектране и хидроелектране као по-
гоне са самосталним обрачуном и за њих одвојено 
врше поступак исправке, примениће на њих сле-
деће просечне износе минималних личних доходака: 

Радници 
висококвалифи-

ковани 

квалификовани 

Службеници 
са вишом стручном 

15.136 спремом 21.780 

са средњом стру-
11.211 чном спремом 11.933 

са нижом стру-
полуквалификовани 7.366 чном спремом 

неквалификовани 6.732 помоћни 

в) Бројно стање радника 

7.797 

6.345 

13. У поступку исправке узима се бројно стање 
радника које је привредна организација утврдила 
и доставила органу управе општинског народног 
одбора надлежног за послове рада и радних односа 
по одредбама Наредбе о састављању прегледа про-
сека минималних личних доходака радника при-
вредних Организација („Службени лист ФНРЈ", бр. 
45/58). 

Предузећа за обраду дувана која су бројно ста-
ње утврдила према броју радника на дан 31 октобра 
1958 године, утврдиће поново бројно стање према 
броју радника запослених на дан 31 маја 1958 го-
дине, и то бројно стање употребиће за израчуна-
вање општих просека. 

14. За привредне организације које су основане 
или ступиле у пробни или редовни погон после 31 
октобра 1958 године односно после 31 маја или 31 
августа 1958 године до 31 децембра 1958 године, 
узима се бројно стање радника на дан 31 децембра 
1958 године. 

II УТВРЂИВАЊЕ ПРОЦЕНТА ЗА КОЈИ СЕ 
ИСПРАВЉАЈУ МИНИМАЛНИ ЛИЧНИ ДОХОЦИ 

15. Привредна организација врши исправку 
минималних личних доходака за одређени процент. 
Овај процент се израчунава на следећи начин: 

1) просечни износи минималних личних дохо-
дака по категоријама стручне спреме, прописани 
у табели из тачке 2 Одлуке за групу у коју спада 
привредна организација, помноже се бројем радника 
прив,редне организације у одговарајућој категорији 
стручне спреме према бројном стању на дан 31 ок-
тобра 1958 године. Добивени производи се саберу 
и збир се подели укупним бројем радника према 
бројном стању на дан 31 октобра 1958 године, 
што даје општи просек минималних личних дохо-
дака који служи за поређење досадашњег нивоа 
минималних личних доходака привредне органи-

зације са нивоом утврђеним за групу (општи про-
сек I); 

2) затим се саберу досадашњи износи минимална 
них личних доходака радника према бројном стању 
на дан 31 октобра 1958 године, који су претходно 
сведени на нето износе и повећани за 10% по одч 
редбама тач. 4 и 5 овог упутства. Добивени збир по-! 
дели се истим бројем радника привредне организа-
ције, што је досадашњи општи просек минималних! 
личних доходака радника привредне организације 
(општи просек II); 

3) затим привредна организација пореди да ли 
Је општи просек II мањи или већи од општег про-
сека I. Ако је мањи, привредна организација требам 
да повећа за одређени процент досадашњи ниво 
минималних личних доходака. Ако је већи, прив-
редна организација треба да досадашњи ниво ми-
нималних личних доходака смањи за одређени про-
цент или да остане на истом нивоу; 

4) кад привредна организација треба да повећа 
досадашњи ниво минимал,них личних доходака, 
процент повећања утврђује се на та ј начин што се 
општи просек I помножи са 100 и производ подели 
општим просеком II. Овако добивени резултат сма-
њује се за 100 и остатак представља процент за 
који привредна организација треба да повећа до-
садашњи ниво минималних личних доходака; 

5) кад је општи просек II већи од општег про-
сека I, привредна организација треба да поступи 
на следећи начин: 

а) општи просек I привредна организација по-
већава за 7%, тј . до границе до које се у смислу 
тачке 6 Одлуке не врши смањење нивоа минимал^ 
них личних доходака. Тако повећани општи про-
сек пореди се с општим просеком II; 

6) ако је општи просек I, увећан за 7%, већи 
од општег просека II, привредна организација не 
треба да врши смањење нивоа минималних-личних 
доходака, јер се њен ниво налази у границама; 
прописаним у тачки 6 став 2 Одлуке; 

в) ако је општи просек I, увећан за 7%, мањи 
од општег просека II, привредна организација треба 
да изврши смањење свог нивоа минималних личних 
доходака. Процент за који треба да смањи' доса-' 
дашњи ниво минималних личних доходака утвр-
диће на тај начин што ће општи просек I, увећан 
за 7%, помножити са 100, а затим поделити општим 
просеком II. Добивени износ одузеће се од 100 и 
разлика ће представљати процент за који привредна 
организација треба да смањи досадашњи ниво ми-
нима лних личних доходака; 

б) проценти добивени по поступку из ове тачке, 
за које привредна организација треба да повећа 
или да смањи ниво минималних личних доходака, 
заокружују се на уобичајени начин на два де- ' 
цима ла. 

Пример I: 
Предузеће м ет а л сп,р ер ађив а чк е индустрије има-

ло је' на дан 31 октобра 1958 године следеће бројно 
стање радника према категоријама стручне спреме: 

Радници Број Службеници Број 
висококвалифико- са вишом стручном 

вани 10 спремом 4 
- са средњом струч-

6 квалификовани 30 ном спремом 6 
полуквалифико- са нижом стручном 

вани 20 спремом 3 
неквалиЉиковани ЈО помоћни 1 
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За металопрерађивачку индустрију под редним 
бројем 18 у табели из тачке 2 Одлуке прописани су 
просечни износи минималних личних доходака по 
категоријама стручне спреме: 

Радници 
висококвалифи-

ковани 

квалификовали! 
ћолуквалифико-

вани 
цеквалифико-

вани 

Службеници 
са вишом струч-

14.247 ном спремом 19.208 
са средњом струч-

9.811 ном спремом 11.864 
са нижом стручном 

7.708 спремом 9.095 

7.324 помоћни 7.637 

Множењем просечних износа минималних лич-
них доходака из претходног става бројем радника 
привредне организације у одговарајућим категори-
јама стручне спреме добивају се следећи износи? 

Категорија 
стручне спреме Радници Службеници 

I 14.247 X 10 = 142.470 19.208 X 4 - 76.832 
II 9.811 X 30 = 294.330 11.864 Х б - 75.184 
Ш 7.708 X 20 = 154.150 9.065 X 3 - 27.255 
IV 7.324 X 10 73.24(\ 7.637 X 1 = 7.637 

Свега 666.200 Свега 186.908 

Кад се ова два укупна износа од 666.200 и 186.908 
саберу и збир подели укупним бројем радника од 
84, добива се општи просек I, тј.: 

666.200 + 186.908 - 853.108 : 84 =10.156 
Затим привредна организација израчунава оп-

шти просек II на тај начин што сабере нето износе 
минималних личних доходака свих радника, прети 
ходно повећане за 10%, и збир подели укупним бро^ 
јем радника, тј. бројем 84. Узима се да општи просед 
II ^обивен тим поступком износи 9.141 динар. 

Из поређење ова два просека види се да ја 
'садашњи ниво минималних личних доходака при-
вредне организације изражен у општем просеку I I 
од 9.141 динара, мањи од општег просека I од 10.158 
'динаре израчунатог на основу просечног износа ми-
нималних личних доходака прописаних за метало-
Јпрерађивачку индустрију. Зато треба он да се ш и 
Бећа. 

Процент повећања утврдиће се на следећи 
Бенин: 

10.156 х 100 
=111,10 

9.141 
Кад се од резултата 111,10 одузме 100, остаје 

разлике од 11,10, која претставља процент пове-
ћања нивоа минималних личних доходака. 

Пример Ш 
Узима се иста привредна организација, с- том 

разликом што јој општи просек II не износи 9.141 
динар н е м 10.664 динара. 

То Је општи просек привредне организације 
ЈО)ји се Пореди ?а општим просеком I од 10.156 
динара, добивеним ла основу просечних износа ми-
нималних личних доходака прописаних за групу 
^Остала металопрерађивачка индустрија". 

Из поређења ова два износа види се да је са-
дашњи ниво минималних личних доходака при-
вредне организације изражен у општем просеку 
II од 10.664 динара, већи од општег просека I од 
10.156 динара. 

Да би се утврдило да ли је општи просек II 
У границама од 7% изнад општег просека I или је 
већи од њега, треба општи просек I од 10.156 ди-
нара претходно повећати за 7%. што износи 10.867 
динара. 

Кад се тако повећани општи просек I, повећан 
за 7 о д 10.867 динара упореди са општим про-
секом II од 10.664 динара, види се да је овај први 
већи и да зато ниво минималних личних доходака 
привредне Организације не треба смањити. 

Пример III: 
Узима се иста привреда организација, с том ра-

зликом што јој општи просек II не износи 9.141 
динар него 11.284 динара. 

Кад се општи просек II од 11.264 динара упо-
реди са општим просеком I, увећаним за 7%, који 
Израчунат у примеру II износи 10.867 динара, види 
се да је "овај први већи и да зато треба ниво мини-
малних личних доходака привредне организације 
смањити. Процент смањења добива се по следећем 
поступку: 

10.865 х 100 
= 96,30 

11.284 

Резултат од 96,30 одузима се од 100, а разлика од 
3,70% претставља процент за који привредна орга-
низација треба да смањи досадашњи ниво минимал-
них личних доходака. 

16. Предузећа организована као комбинат утвр-
ђују процент за исправку минималних личних до-
ходака применом јединствених просечних износа 
израчунатих Ло тачки 11 овог упутства. 

Ова предузећа примењују јединствено просечне 
износе на укупно бројно стање, укључујући ту и 
раднике управе и помоћних делатности. 

17. Пољопривредне организације и земљорад-
ничке задруге утврђују јединствен процент за ис-
правку минималних личних доходака, осим ако је 
у питању комбинат или погони са оамосталним обра-
чуном дохотка. 

У пол^привредним организацијама и земљорад-
ничким задругама, за раднике на пословима пољо-
привредне делатности којима нису издата решења 
о минималном личном дохотку јер им се минимални 
лични доходак утврђује према пословима које врше, 
при утврђивању општег просека II из тачке 15 под 
2 овог упутства узимају се износи минималних лич-
них доходака одређени за те послове. У том слу-
ча ју број послова пољопривредне делатности узима 
се као број радника који улази у укупно бројно ста-
ње пољопривредне организације. 

18. Привредне организације на територији на 
' коју је проширена цивилна управа Федеративне 

Народне Републике Јутославије и рудници каменог 
угља у Истри, чији је досадашњи ниво минималних 
личних доходака, увећаних за 10%, већи од нивоа 
минималних личних доходака утврђеног за групу, 
неће вршити смањивање досадашњих износа мини-
малних личних доходака. Ако утврде да је њихов 
досадашњи ниво минималних личних доходака, 
увећаних за 10%, мањи од нивоа минималних лич-
них доходака за групу, повећаће досадашње износе 
минималних личних доходака за одговарајући про-
цент. 

III ИСПРАВКА МИНИМАЛНИХ ЛИЧНИХ ДОХО-
ДАКА 

19. Привредне организације Јгоје, по поступку 
прописаном у овом упутству, утврде да треба да 
испраше досадашњи ниво минималних личних до-
ходака за одређени процент, извршиће то тако што 

,ће досадашње износе минималних личних доходака 
одређене појединим радницима по решењу привред-
не оранизације, прерачунати по одредбама тач. 4 и 5 
овог упутства, повећати односно смањити за про-
цент утврђен по тачки 15 овог упутства. 

За исти процент привредна организација извр-
шиће у исто време исправку износа минималних 
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дичних доходака утврђених за радна места. Пре 
исправке привредна организација ће те износе 
свести на нето износе и повећати за 10% по поступку 
из тач. 4 и 5 овог упутства. 

Минимални лични дохоци одређени по чацу 
који су у поступку по овом упутству били прера-
чунати на мзсечне износе (тачка 6 овог упутства), 
прерачунаће се са месечних износа на износе по 
часу на та ј рачин што ће се месечни износи по-
делити са 208 одосно бројем часова редовног радног 
времена, ако су у смислу члана 168 Закона о радним 
односима износи по часу одређивани за часове 
скраћеновг радног времена, и заокружити на уоби-
ча јен начин на два децимала. 

20. Предузеће Југословенског аеротранспорта 
исправиће минималне личне дохотке тако што ће 
досадашње износе минималних личних доходака 
утврђене за радна места и одређене појединим р а д -
ницима по решењу привредне организације, прера-
чунати по одредбама тач. 4 и 5 овог упутства, по-
већати за 15%. 

21. Привредне организације електропривреде, 
укључујући ту и за једнице електропривредних пре-
дузећа, поступиће само по одредбама тач. 4 И б овог 
упутства. 

22. Минимални лични дохоци за нова радна 
места која је привредна организација установила у 
времену после 31 октобра односно после 31 м а ј а 
или 31 августа 1958 године до 31 децембра 1958 го-
дине, повећавају се односно смањују за процент 
утврђен по тачки 15 овог упутства, према коме ј е 
привредна организација вршила исправку својих 
минималних личних доходака. 

За нова радна места минимални лични дохоци 
исправљају се у смислу претходног става ако ј е 
савет општинског народонг одбора за рад и радна 
односе по спроведеном поступку из тачке 27 Н а -
редбе о поступку за утврђивање минималних личних 
доходака радника привредних организација утврдио, 
да су у погледу висине правилно одређени. 

За раднике примљене у радни однос после 31 
октобра односно после 31 ма ја или 31 августа 1958 
године, исправиће се минимални лични дохоци п р е -
ма проценту за који је извршена исправка мини" 
мал них личних доходака осталих радника. 

23. Привредне организације ко ј е су основане или 
ступиле у пробни или редовни погон после 31 октоб-
ра 1958 године односно после 31 ма ја или 31 августа 
1958 године до 31 децембра 1958 године, и з в р ш и ћ е 
исправку минималних личних доходака утврђених 
за радна места и минималне личне дохотке одре-
ђене решењем појединим радницима за процент 
утврђен по тачки 15 овог упутства. 

24. Износи ко ји се уносе у минималне личне 
дохотке по основу додатака и других примања н а -
ведених у тачки 3 овог упутства не исправљају се. 

25. Износи минималних личних доходака з а 
радна места, утврђени по тач. 19 — 23 овог упутства, 
уносе се у посебан преглед минималних личних до-
ходака који садржи следеће податке: 

1) назив радног места односно посла; 
2) стручну спрему потребну за в р ш е њ е послова 

на радном месту; 
3) нето износе минималних личних доходака 

утврђене у месечном износу и по часу; 
4) бруто износе минималних личних доходака 

из одредбе 3 ове тачке. 
Податак наведен у овој тачки под 4 привредне 

организације унеће накнадно, пошто претходно 
утврде бруто износе минималних личних доходака 
по прописима о прерачунавању личних доходака на 
бруто износе. 

Преглед минималних личних доходака из прет-
ходног става подноси се на контролу органу управе 
општинског народног одбора надлежном за послове 
рада и радних односа. 

Привредна организација може примењивати 
исправљене минималне личне дохотке пошто о р т н 
из претходног става овери преглед минималних 
личних доходака. 

IV ДОКУМЕНТАЦИЈА О И З В Р Ш Е Н О Ј ИСПРАВЦИ 
МИНИМАЛНИХ Л И Ч Н И Х ДОХОДАКА 

26. О утврђивању нивоа минималних личних 
доходака и о израчунавању нових минималних 
личних доходака за раднике и радна места, прив-
редне организације д у ж н е су доставити органу у -
праве општинског народног одбора надлежном за 
послове рада и радних односа следећу докумен-
тацију : 

1) преглед минималних личних доходака рад-
ника обухваћених у бројном стању на дан 31 октобра 
1958 године односно 31 августа или 31 ма ја 1958 го-
дине, са следећим подацима: 

а) породично име, очево име и име радника. 
Пољопривредне организације и земљорадничке 

задруге за послове пољопривредних делатности на 
ко јима радницима нису издавана решења о мини-
малном личном дохотку (тачка 17 став 2 овог упут-
ства), уместо породичних имена и имена радника 
уносе у преглед називе послова; 

б) досадашњи минимални лични дохоци сведени 
на нето износе по тачки 4 овог упутства; 

ж) нето износи под б) повећани за 10%; 
г) нето. износи под в) исправљени по одредбама 

тачке 19 став 1, тач. 20 и 21 овог упутства у износу 
месечном и по часу; 

д) минимални лични дохоци под г) прерачунати 
на бруто износе. 

О в а ј подататк привредне организације унеће 
накнадно, пошто претходно утврде бруто износе ми-
нималних личних доходака по прописима о прера-
чунавању личних доходака на бруто износе. 

У преглед из претходног става уносе се и по-
д а ц и , за раднике из тачке 22 став 3 овог упутства, 
али одвојено од података за остале раднике. 

Привредне организације ко је у смислу тачке 15 
под 5 одредба б) и тач. 18 и 21 овог упутства задр-
ж а в а ј у досадашњи ниво минималнинх личних дохо-
дака само у з повећање од 10%, не уносе у преглед 
податке под д). 

Ако привредна организација има у свом саставу 
погоне, градилишта, одељења или друге веће орга-
низационе јединице, подаци у прегледу из става 
1 исказу ју се посебно по организационим једини-
цама; 

2) извод из регистрације привредне организације 
код привредног суда. 

Ако је привредна организација регистровала 
в и ш е делатности, подноси податке из тачке 7 став 3 
овог упутства на основу ко јих је утврдила делат-
ност којом се претежно бави; 

3) попуњенин образац Исправка минималних 
личних доходака, ко ји је саставни део овог упут-
ства; 

4) преглед минималних личних доходака за 
радна места, са пешацима из тачке 25 овог упут-
ства. 

У прегледу из претходног става исказу ју се 
посебно подаци за радна места из тачке 22 став 1 
овог упутства, а п р и л а ж е се и доказ да је савет 
општинског народног одбора за рад и радне односе 
утврдио да су минимални лични дохоци за та рад та 
места у погледу висине правилно одређени (тачка 
27 Наредбе о поступку за утЕођивање .минималних 
личних доходака радника привредних организација); 

5) платни списак за октобар 1958 године од-
носно за август или м а ј 1958 године, према томе 
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ког је дана у односном месецу утврђено бројно 
стање. 

Новоосноване привредне организације из тачке 
23 овог упутства подносе платни списак за децем-
бар 1958 године. 

Документацију из претходног става привредне 
организације подносе у 5 примерака. Платни спи-
сак привредне организације могу поднети и у ори-
гиналу само на увид. 

27 Образац Исправка минималних личних до-
ходака, попуњава се на следећи начин: 

1) у колону 3 уноси се бројно стање које је при-
вредна организација утврдила према Наредби о 
састављању прегледа просека минималних личних 
доходака радника привредних организација и до-
ставила органу управе општинског народног одбора 
надлежном за послове рада и радних односа. 

У заглавље колоне 3 привредна организација 
ставља датум према коме је утврдила бројно стање, 
а остала два датума прецртава; 

2) у колону 4 уносе се просечни износи мини-
малних личних доходака из табеле у тачки 2 Од-
луке за групу којој припада привредна организац-
ији ја према својој делатности. 

У ову колону привредне организације органи-
зоване као комбинати уносе јединствено просечне 
износе минималних личних доходака израчунате по 
тачки 11 овог упутства. Поред тога, оне исказују 
делатности на основу којих су утврђени јединствени 
просечни износи минималних личних доходака ч 

,број радника у свакој делатности по категоријама 
стручне спреме на дан према коме је утврђено број-
но стање; 

3) у колони 5 исказују се укупни износи мини-
малних личних доходака по категоријама и за целу 
привредну организацију, утврђени према просечним 
износима минималних личних доходака из табеле 
у тачки 2 Одлуке (колона 4 X колона 3); 

4) укупни износи минималних личних доходака 
из колоне в исказују се по категоријама и за целу 
привредну организацију; 

5) подаци из колона 7 до 11 утврђују се само 
за целу привредну организацију и исказују се у 
обрасцу само у рубрици бр. 9; 

6) привредне организације које врше смањење 
минималних личних доходака уносе у колону 10 
само процент за који стварно врше смањење мини-
малних личних доходака, израчунат по одредбама 
тачке 15 под 5 одредба ц) овог упутства; 

7) привредне организације чији је ниво мини-
малних личних доходака већи од просечног ниво^ 
групе, али не прелази границу од 7% изнад про-
сечног нивоа па зато не треба да смањују свој до-? 
садашњи ниво (тачка 13 под 5 одредба б) овог упут-
ства) исказују у колони 11 обрасца процент за који 
је њихов ниво већи од просечног нивоа групе, иако 
не врше смањење минималних личних доходака^ 

Овај процент израчунава се на та ј начин што 
се општа просек I, који није увећан за 7%, помножи 
са 100 и подели просеком И, па добивени резултат 
одузме од 100. 

Прим ар: 
Узима се исто предузеће из примера II у тачки 

15 овог упутства, чији општи просек I износи 
10.156 динара, а општи просек II износи 10.664 ди-
нара. 

Како општи просек I, увећан за 7%, износи 
10.867 динара, тј . већи је од општег просека И, 
привредна организација није вршила смањење мин 
нималних личних доходака. 

Да би утврдила процент који треба да уносе у. 
колону 11 обрасца Исправка минималних личних; 
доходака, привредна организација ће поступити на 
следећи начин: 

10.156 х 100 
95,236 

10.664 

Кад се резултат од 95,236 одузме од 100 остаје 
разлика од 4,764, што претставља процент за који 
је ниво минималних личних доходака привредно 
организације виши од просечног нивоа групе. Тај1 

процент се заокружује на два децимала, тј. на 4, 76 
и уноси се у колону 11 обрасца. 

V ПОСТУПАК КОД ОРГАНА УПРАВЕ ОПШТИНА 
СКОГ НАРОДНОГ ОДБОРА НАДЛЕЖНОГ ЗА ПО-

СЛОВЕ РАДА И РАДНИХ ОДНОСА 

26. Привредне организације дужне су доставити 
органу управе општинског народног одбора над ле-; 
жном за послове рада и радних односа документа^ 
цију из тачке 26 овог упутства у пет примерака 
Најдоцније до 15 фебруара 1959 године. Овај орган 
може у оправданом случају појединим привредник 
Организацијама продужити та ј рок, али не више 
од месец дана. 

Орган управе из претходног става потврђује 
пријем документације својим печатом и потписом 
службеника који је примио документацију, уз на -
значење датума пријема и броја деловоднот прото-
кола архиве тог органа. 

29. Орган управе из претходне тачке проверава 
тачност података и правилност поступка у погледу, 
израчунавања процента на основу кога су исправа 
њени досадашњи износи минималних личних дохо-ч 
дака и у погледу тачности повећања односно смањен 
ња минималних личних доходака утврђених за рад-
на места и одређених појединим радницима. 

Ако орган управе из претходне тачке утврди да 
је процент на основу кога су исправљени доса-
дашњи износи минималних личних доходака прач 
вилно израчунат и да је у погледу минималних 
личних доходака повећање односно смањење пра-! 
вилно извршено, потврдиће то на свих пет приме-
рака прегледа минималних личних доходака из 
тачке 26 под 1 и 4 овог упутства. Један примерак 
прегледа са осталом документацијом вратиће пр ин 
вредној организацији, три примерка ће доставити 
органу управе среског народног одбора надлежном 
за послове рада и радних односа, а пети примерак 
ће задржати за своје потребе. 

Орган управе среског народног одбора надлежан 
за послове рада и радних односа доставиће два 
примерка документације секретари јату републичког 
извршног већа за рад према упутству које ће се 
накнадно донети. 

30. Ако орган управе из тачке 26 овог упутства 
утврди да је процент на основу кога су исправљени 
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досадашњи износи минималних личних доходака 
неправилно израчунат, или да су износи минимал-
них личних доходака радника неправилно повећани 
односно смањени, или да су неправилно прерачу-
нати на бруто износе, вратиће привредној организа-
цији документацију са поуком како недостатке тре-
ба отклонити и одредиће јој рок до кога се исправке 
имају извршити. 

31. Ако се после контроле извршене по тачки 29 
овог упутства, накнадно утврди да је процент на 
основу кога су исправљени минимални лични до-
хоци неправилно израчунат, или да су непра-
вилно употребљени износи минималних личних до-
ходака, или да су неправилно прерачунати на бруто 
износе, орган управе из тачке 28 овог упутства ће 
наредити исправку неправилно израчунатих износа. 
Процент и нови износи минималних личних дохо-
дака утврђени на основу накнадне исправке, приме-
њиваће се од 1 јануара 1959 године. 

32. Предузећа која производе за одређене потре-
бе Југословенске народне армије, предузећа у са-
ставу Заједнице привредних предузећа Југословен-
ских пошта, телеграфа и телефона, предузећа у 
саставу Заједнице Јутословенских железница и З а -
једнице електропривредних предузећа достављају 
документацију из! тачке 26 овог упутства ради 
контроле секретар^ ату републичког извршног већа 
еа рад. 

У1 РЕШЕЊЕ О МИНИМАЛНОМ ЛИЧНОМ ДОХОТ-
КУ РАДНИКА 

33. Привредна организација дужна је сваком 
раднику издати решење о минималном личном до-
хотку исправљеном по одредбама овог упутства. По-
љопривредне организације и земљорадничке задруге 
издају решења о минималном личном дохотку и рад-
ницима запосленим на пословима пољопривредне 
делатности којима су минимални лични дохоци 
утврђени по Наредби о измени и допуни Наредбе о 
поступку за утврђивање минималних личних до-
ходака радника пољопривредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 1/50). 

Решење из претходног става садржи: 
1) породично ш е , очево име и име радника 

Хоме се издаје решење; 
2) радно место на коме радник ради и редни 

број из прегледа минималних личних доходака за 
радна места из тачке 25 овог упутства; 

^ 3) нето износ минималног личног дохотка; 
4) бруто износ минималног личног дохотка. 
34. Привредна организација дужна је издати 

раднику решење из претходне тачке у року од 30 
дана по извршеном прерачунавању на бруто износе. 

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

36. Привредне организације из тачке 16 Одлуке 
Утврђују минималне личне дохотке на основу којих 
ће обрачунати допринос из дохотка привредних 
организација за 1968 годину тако што ће бруто 

износе минималних личних доходака одређене по-
јединим радницима по одредбама Наредбе о поступ-
ку за утврђивање минималних личних доходака 
радника привредних организација, повећати за 
процент за који су повећале за 1959 годину мини-
малне личне дохотке по овом упутству. 

Привредне организације које у 1959 години сма-
њују Минималне личне дохотке за процент утврђен 
по поступку прописаном овим упутством, неће при-
ликом обрачунавања доприноса из дохотка при-
вредних организација за 1958 годину смањивати 
досадашње минималне личне дохотке. 

36. Захтеви за повећање нивоа минималних лич-
них доходака у смислу тачке 13 Одлуке подносе се 
Секретари јату Савезног извршног већа за рад преко 
секретаријата републичког извршног већа односно 
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине 
за рад. Привредне организације са подручја Ауто-
номне Косовско-метохиске Области достављају те 
захтеве секретари јату републичког извршног већа 
за рад преко Секретаријата Обласног народног од-, 
бора Аутономне Косовско-метохиске Области за рад.-

Ако секретари јат републичког извршног већа 
односно Извршног већа Аутономне Покрајине Вој-
водине за рад утврди да је захтев довољно обра-
зложен и да садржи потребне податке за доно-
шење одлуке, доставиће га Секретари јату Савезног 
извршног већа за рад са својим мишљењем. 

Ако секретари јат републичког извршног већа 
односно Аутономне Покрајине Војводине или Ауто-
номне Косовско-метохиске Области за рад утврди 
да захтев за повећање нивоа минималних личних 
доходака није довољно образложен или да не са-
држи потребне податке, вратиће га привредној ор-
ганизацији са поуком којим подацима захтев треба 
допунити. 

37. Минимални лични дохоци радника утврђи-
ваће се у току 1959 године по одредбама тач. 16—20 
и 22—27 Наредбе о поступку за утврђивање мини-
малних личних доходака радника привредних ор-
ганизација и тачке 17 Наредбе о поступку за утвр-
ђивање минималних личних доходака радника по-
ллпривр-дних организација. Остале одредбе ових 
наредаба, као и Наредбе о поступку за утврђивање 
минималних личних доходака у рудницима угља, 
неће се примењивати при утврђивању минималних 
личних доходака. 

38. Одредбе Одлуке о минималним личним дохо-
цима радника привредних организација и овог 
упутства неће се примењивати на привредне органи-
зације које своје обавезе према друштвеној зајед-
ници измирују у паушалном износу. 

39. Ово упутство ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у ,,службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06—18/1 
6 јануара 1959 године 

Београд 
Секретар за рад, 

Мома Марковић, с. р. 
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Образац: Исправка минималних личних доходака 
(формат 297 X 210 мм) 

ИСПРАВКА МИНИМАЛНИХ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 
Назив привредне организације 
Група привредних организација 
Редни број групе привредних организација 

КАТЕГОРИЈА СТРУЧНЕ 
СПРЕМЕ РАДНИКА 

БРОЈНО с т а њ е 
радника на дан: 
^ 31.X. 1958 
^ 31, УШ. 1958 

31. V 1958 

Просечни изно-
си минималних 

личних дохо-
дака из табеле у 
тзчки 2 одлуке 

Укупни износ 
минималних 

личних дохода-
ка из колом 4 
према бројном 

стању из колом 
3 (3x4) 

Укупни нето 
износ минимал-
них личних до-
ходаха привред-
не организације 
увећан за 1 0 ^ 
орила бројном 

стању из 
колоне 3 

А Радници: 
висококвалификовани 
квалификовали! 
полуквалификовани 
неквалификовани 

В Службеници: 
са вишом стручном спремом 

са средњом стручном спремом 
са нижом стручном спремом 
помоћни службеници 

В У к у п н о : 

7. Општи просек I (колона 5 : колони 8) -—————————————————— 
8. Општи просек II (колона б : колони 3) 
9. Лроцент повећања минималних личних 

доходака (кол. 7 х 100 \ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
кол. 8 - 1 0 0 ) 

10. Процент смањења минималних личних 
доходака 

(кол. 7 X 100\ 
1 0 0 - кол. 8 ) 

11. Процент з а који је ниво минималних личних 
доходака привредне организација остао виши 
од прописаног из колоне 7 

Ш е ф рачуноводства, Директор, 
(МП) 

(Прилог Упутству за спровођење Одлуке а 
минималним личним дохоцима радника при-
вредних организација) 

О Б Ј А Ш Њ Е Њ А 
ЗА ПОЈЕДИНЕ ГРУПЕ ПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ ТАБЕЛЕ МИНИМАЛНИХ ЛИЧНИХ ДО-
ХОДАКА У ТАЧКИ 2 ОДЛУКЕ О МИНИМАЛНИМ ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА РАДНИКА ПРИВРЕДНИХ 

ОРГАНИЗАЦИЈА 

Редни број и назив групе из табеле Привредне организације која спадају у групу 

1 2 

2. Рудници угља — дневни коп 
о 

Сви рудници са површинским копом укључујући н 
њихове погоне оа јамским радом 

4. Прерада нафте Рафинерије нафте и чађаре 
5. Рудници гвоздене руде, обојених 

неметала — јамски коп 
метала и Поред наведених рудника, у ову групу спрда и 

солана у Т^зли 
15. Машиноградња Пг ред предузећа машиноградње (произвођача опре-

ме), у ову групу улаза и железничка ремонтне 
радионице 



Спреда, 7 јануар 1959 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ Број 1 — Сгра^и 33 

16. Ливница 

ДТ. Индустрија мотора и моторних возила 

13. Остала металопрерађивачка индустрија 

ХО. ЕлектромашиногааЈих^ 

12. Остала електроиндустрија 

24. Базна хани ска индустрија 

36. Експ лоатаци ј а шума и пи данска прерада 
дрвета 

37. Индустрија намештаја и остала финална 
производња дрвета 

38. Индустрија плоча, шибица, оловака и плута 

75. Полуопривредни пословни савези 

79. Грађевинско занатство 

Самосталне и н д у с т р и ј е и занатске ливнице и лив-
нице са самосталним обрачуном у склопу пре-
дузећа 

Предузећа индустрије мотора и моторних возила 
и специјализована предузећа за израду опреме 
за моторе и моторна возила 

Предузећа металопрерађивачке индустрије и пре-
дузећа за производњу каросерија 

Производња (претежна по обиму и вредности) ве-
ликих, средњих и малих електроротационих ма-
шина, електричних трансформатора, електричних 
расклопних уређаја високог и ниског напона, елек^ 
тричних разводних уређаја, индустриских елек-
тро-пећи, прецизне електромеханике, електрич-
н а железничких и рудничких локомотива, елек-
тросигналних, електрозаштитних и електрокон-
тролних односно регулационих постројења и уре-
ђаја, уређаја за аутоматизацију производних 
процеса, кинопројектора и телефонских централа 
и постројења 

Радио-индустрија, индустрија инсталационог мате-
ријала, производња апарата за домаћинова, аку-: 
мулатора, батерија, сијалица и угљографитних 
производа 

Група „базна хемиска индустрија" обухвата следећа 
предузећа: 

Хемиска индустрија „Зорка" — Шабац 
Фабрика соде — Лукавац 
„Југовинил" — Каштел Шућурац 
Товарна душика — Руше 
Фабрика азотних једињења — Горажде 
„Вискоза" — Лозница 
Хемиска индустрија „Зорка" — Суботица 
,,Југохром" — Скопље 
„Електробосна" — Ја јце 
Творница карбида и цијанамида „Далмација" — 

Дуги Рат 
Индустрија хемиских производа ,,Жупа" — Кру-

шевац 
Товарна кемичних изделков — Храстник 
„Катран" творница катранских и битуменских прои-

звода — Загреб 
Творница хемиских производа „Радоња" — Сисак 
Кемична товарна — Домжале 
„Фотокемика" — Загреб 
Комична индустрија „Камник" — Камник 
„Прва искра" — Барич 
„Милан Благојевић" — Лучани 
„Милоје Закић" — Крушевац 
„Слободан Принцип-Сељо" — Витез 
„Белинка" — Љубљана 
Експлоатација шума, пиланска прерада, производња 

паркета и сандука 
Производња намештаја, савијеног намештаја, гра-

ђевинске столарије, бачава, музичких инструме-
ната, калупа, утензилија, дрвне галантерије, че-
така и плетарских производа 

Производња шпер, панел, лесонит и иверастих пло-
ча, фурнира, шибица, плуте и оловака 

Сви пољопривредни пословни савези са свим својим 
делатностима 

Занатске радиности: браварска за грађевинске ра-
дове, лимарска за грађевинске радове, израда ро-
летни, зидарска и фасадерска, гипсарски, штуко-
мермерска, тесарска, кровопокривачка, паркетар-
ска (постављање паркета), полагање подова од 
вештачких смеса, молерска и фарбарска, пећарска 
(керамичарска) за постављање пећи и плочица, 
изолатерска за топлотне уређаје, асфалтерска, 
калдрмџиска, бунарџиска, столарска за грађевине 
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84. Поморски саобраћај — дуга пловидба 

би. Спољна трговина 

100. Хотели „Вм категорије, кафане, барови м 
ресторани 

102. Предузећа за инострани туризам 

105. Предузећа за унапређење пословања прм-, 
вредних организација 

109. Метално занатство 

ИО. Електрозанатство 

111. Занатска прерада стакла 

112. Дрвопрерађивачко занатство 

113. Занатска израда обуће и одећо бд текстила, 
крзна и коже и вулканизерсво занатство 

114. Занатска израда кожне галантерије 

115. Предузећа за ортопедска помагала 
Иб. Занатска предузећа за лично услуге 

117. Остало занатство 

Поред предузећа дуге пловидбе у поморском сао-
браћају, у ову групу улази и Предузеће „Бродом 
спас" 

Привредне организације које се баве искључиво или 
претежно пословима извоза и увоза, привредне 
организације које се баве контролом квалитета 
робе у промету са иностранством, привредне ор-
ганизације за међународно трговинско посред о-
вање, привредне организације које се баве посло-
вима међу народ не шпедиције, поморске агенди е 
и привредне организације за заступање иностра-
них фирми 

На предлог републичких утоститељских комора Са-
вез угоститељских комора Југославије одредиће 
које угоститељске радње спадају у ову групу 

У ову групу спадају следеће привредне организа-
ције: „Путник", Београд, Загреб, Љубљана, 
бровник, Сплит, Сарајево, Цетиње и Скопље, 
„Кварнер-експрес", Опатија, „Турист-биро", Љ у -
бљана, „Центро-турист", Загреб и „Турист-екс-
прес", Београд 

Предузећа за унапређивање организације и посло-
вања привредних организација, за вршење ф и -
н а н с и ј е ревизије и за вршење књиговодствених 
услуга 

Занатске радиности: ковачка, поткивачка, металом 
стругарска, алатничарска, машинобраварска, пуч 
шкарска, механичарска, прецизно-механичарска, 
часовничарска, златарско-јувелирска, граверска Н 
печаторезачка, кујунџиска (филиграном), бравар-
ска (сем за грађевине), израда вага, израда ручник 
млинова за кафу, лимарска (сем за грађевине), 
котларско-казанџиска, галванизерска, металопо-
јасарска, израда медицинских инструмената, но-
шарска 

Занатске радиности: електроинсталетерске (за вр-
шење услуга грађанству), електромеханичарска и 
радиомеханИчарска 

Занатске радиности: стаклодувачка, стаклобрусачка' 
и стаклограверска 

Занатске радиности: коларска, израда дрвних кан 
росерија, бачварска и канарска, дрвостругарска, 
столарска (сем грађевинске столарије), дуборез 
зачка, дрвомоделарска и дрвокалупарска, израда: 
чамаца и мањих пловних објеката, корпарско-др-
воплетарска, израда свих врста музичких инстру-
м е н т а и макета, препарира ње и пуњење птица 
и животиња, тапетарска и декоратерска 

Занатске радиности: кројачка за народна одела, 
кројачка за мушку одећу, кројачка за женску, 
одећу, кројачка за рубље, кожуха река (ћурчиска), 
прерада ситне коже, крзнарска, опанчарска, па-
пуџиска, обућарска, вулканизерска и израда пред-! 
мета од гуме 

Занатске радиности: рукавичарска, сарачка (реме-
нарска) и седларска, израда кофера, торби и дру-
ге кожне" гал антери је 

Занатске радиности: ортопедско-бандажерска 
Занатске радиности: фризерске за мушкарце к 

жене, козметичарска и педикерска 
Занатске радиности: оптичарске, сликарска на ке-

рамици, порцелану и стаклу, тапетарска за" саон 
браћа јна средства, фарбарска за кола, четкарска, 
израда кишобрана и сунцобрана, израда предмета 
од природног и вештачког пвећа, свећарско-ме-
дичарска, позлатарска и израда рамова, фирмом 
писачка, производња козметичких и мирисни^ 
средстава, лончарска (грнчарске), књиговезачка и 
картонашка, ужарска, плетарск;а (трикотажне)^ 
везиљска, јорганџиска, изреда и оправке жен-
ских шешира, ш е ш и р џ и ј а , капаџиска, позамажн 
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териска, израда стезника и појасева, штампање 
текстила, месарска и израда прерађевина од меса 
(кобасичарска), пекарска, посластичарска, превар-
ена, прерада воћа и производња воћних сокова, 
производња алкохолних пића, сирћетарска, о-
штрачка 

Посебне напомене: 
1) Привредне. организације из области индустрије и пољопривреде које имају у свом саставу 

продавнице (продавнице конфекције одеће, индустрије обуће, продавнице млечних производа, воћа и 
поврћа и сл.) и за те продавнице самостално обрачунавају доходак, вршиће исправку минималних лич-
них доходака за раднике запослене у продавницама на основу просечних износа минималних личних 
доходака одговарајуће групе привредних организација из трговине (редни бр. 93—96 табеле просечних 
износа минималних личних доходака радника привредних организација). 

2) Предузећа за откуп и прераду млека која имају у свом саставу погоне за прераду млека, са 
самосталним обрачуном дохотка, примењиваће за те погоне приликом исправке минималних личних 
доходака просечне износе групе „Предузећа за прераду млека, живине, ја ја и перја" под редним бро-
јем 61 табеле. 

3) Трговинска предузећа за откуп и промет житарица и млинских прерађевина која имају у 
свом саставу млинове са самосталним обрачуном дохотка, примењиваће за њих приликом исправке 
минималних личних доходака просечне износе групе „Млинска индустрија" под редним бројем 65 
табеле. 

4) Железничко-транспортна предузећа која су укључила у свој састав предузећа за одржавање 
пруга и предузећа за одржавање кола и локомотива извршиће исправку минималних личних доходака 
за раднике запослене у јединицама одржавања пруга, на основу просечних износа минималних личних 
доходака групе „Предузећа за одржавање пруга" под редним бројем 83, а за раднике у јединицама 
за одржавање кола и локомотива на основу просечних износа минималних личних доходака групе 
„Машиноградња" под редним б по тем 15 табеле. 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-

ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО-
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У БОЛИВИЈИ И О ПОСТАВЉЕЊУ ^ В А Н Р Е Д -
НОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИ-

СТРА ФНРЈ У БОЛИВИЈИ 

I 
Опозива се 
Драгутин Ђурђев, са дужности изванредног по-

сланика и опуномоћеног министра Федеративне 
Народне Републике Југослав^ е у Боливији. 

II 
Поставља се 
Фауст Љуба, изванредни и опуномоћени амба-

садор ФНРЈ у Чилеу и за изванредног посланика 
и опуномоћеног министра Федеративне Народне 
Републике Југослвије у Боливији, са седиштем у 
Сантиагу де Чиле. 

га 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 
I V ' 

Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. дб 
25 децембра 1956 година 

Београд 
Замењује 

Претседнина Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р, 

Претседник Републике на основу члана 71 тач-
ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног се-
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О ОПОЗИВУ СА ДУЖНОСТИ ИЗВАНРЕДНОГ ПО^ 
СЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИСТРА ФНРЈ 
У ЕКВАДОРУ И О ПОСТАВЉЕЊУ ИЗВАНРЕ 
НОГ ПОСЛАНИКА И ОПУНОМОЋЕНОГ МИНИ-

СТРА ФНРЈ У ЕКВАДОРУ 

I 
Опозива се 
Драгутин Ђурђев, са дужности изванредног по-

сланика и опуномоћеног министра Федеративне На-
родне Републике Ј у г о с л в и ј е у Еквадору. 

I I 
Поставља се 
Фауст Љуба. изванредни и опуномоћени амба-

садор ФНРЈ у Чилеу и за изванредног посланика 
и опуномоћеног министра Федеративне Народне 
Републике Југославије у Еквадору, са седиштем у 
Сантиагу де Чиле. 

III 
Државни секретар за иностране послове извр-

шиће овај указ. 

IV 
Овај указ ступа на снагу одмах. 

У. бр. 37 
25 децембр . 1958 године 

Београд 
Замењује 

Претседника Републике 
Потпретседник 

Савезног извршног већа, 
Едвард Кардељ, с. р, 



Страна 36 — Број 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
I НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 
I СЛУЖББН ВЕСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

МАКЕДОНИЈЕ 
„Службен весник Народне Републике Македо-

није" у броју 34 од 27 новембра 1958 године 
објављује: 

Уредбу о мерама за штедњу дрвета; 
Решење о оснивању Завода за психички тешко 

заосталу децу; 
Решење о разрешењу руководиоца Републич-

ког тржног инспектора и именовању 'главног ин-
спектора републичког тржног инспектората; 

Решење о именовању главног директора Елек-
тропривредие заједнице Народне Републике Маке-
доније; 

Решење о именовању директора Дирекције за 
изградњу дела аутопута „Братство-јединство" у На-
родној Републици Македонији; 

Решење о одобрењу оснивања Републичког за-
дружног радног савеза за памук. 

У броју 35 од 13 децембра 1958 године објав-
љује: 

Резолуцију о мерама за побољшање снабдева-
ња становништва; 

Одлуку о додељивању новогодишње награде 
службеницима и радницима државних органа и 
устанога јавних служби; 

Одлуку о отпочињању са радом Окружног суда 
у Куманову; 

Решење о разрешењу шефа Кабинета Претсед-
н и к Извршног већа; 

Решење о постављењу шефа Кабинета Прет-
с е д н и к Извршног већа; 

Решење о разрешењу и именовању чланова По-
себне комисије за давање мишљења по-члану 29, 
31 став 1 тач. З, 38 став 4, 75 и 215 Закона о пензи-
ј о м осигурању. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
У броју 28 од 28 новембра 1958 године објављује: 

Уредбу о оснивању Републичке комисије за 
пореске жалбе; 

Одлуку о одређивању стручних и друштвених 
организација које бирају своје претставнике за чла-
нове Савета за социјалну политику и комунална 
питања у НР Црној Гори; 

Одлуку о одређивању максималног обима сече 
дрвета ,лишћара у шумама у општенародној имо-
вини и максималног обима сече дрвета четинара и 
лишћара у приватним шумама; 

Решење о именовању претседник и чланова 
Савета за социјалну политику и комунална пита-
ња НРЦГ из реда грађана. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

( 1. Указ о проглашењу Савезног буџета за 
',ј 1959 годину — — — — — — — — 1 

Закон о Савезном буџету за 1959 годину 1 
„ 2. Указ о проглашењу Завршног рачуна о 

извршењу Буџета Федеративне Народне 
Републике Југославије (Савезног буџета) 

' за 1957 годину — — — — — — — 4 
Закон о завршном рачуну о извршењу Бу-

' џета Федеративне Народне Републике Ју -
гослав^ е (Савезног буџета) за 1957 годину 4 

Страна 
3. Указ о проглашењу Закона о продужењу 

мандата радничких савета — — — — 5 
Закон о проглашењу мандата радничких 
савета — — — — — — — — — 5 

4. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о радним односима — 5 
Закон о изменама и допунама Закона о 
радним односима — — — — — — 5 

5. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о јавним службеницима 6 
Закон о изменама и допунама Закона о 
јавним службеницима — — — — — 6 

6. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о доприносу за станбену 
изградњу — — — — — — — — 7 
Закон о изменама и допунама Закона о 
доприносу за стамбену изградњу — — — 7 

7. Указ о проглашењу Закона о изменама и 
допунама Закона о електропривредним ор-
ганизацијама — — — — — — — 7 
Закон о изменама и допунама Закона о 
електрооривредним организацијама — 7 

8. Одлука о одобрењу завршних рачуна са-
везних буџетских фондова за 1957 годину 9 

9. Одлука о изменама и допунама Одлуке о 
стопама доприноса за социјално осигурање 10-

10. Одлука о овлашћењу Савезног извршног 
већа за доношење прописа о пословању 
привредних јединица казнено-поправних 
установа — — — — — — — — — 10 

11. Уредба о завршним рачунима привредних 
организација за 1958 годину — — — — 10 

12. Уредба о образовању и расподели сред-
става Фонда за покривање мањкова елек-
тропривредних заједница — — — — 11 

13. Уредба о радним односима и н а с а ђ и в а њ у 
уметничког особља — — — -г- — — 12 

14. Уредба о изменама и допунама Уредбе о 
допунама Уредбе о извршењу Закона о 
доприносу за станбену изградњу — — — 17 

15. Уредба о изменама и допунама Тарифе по-
реза на промет — — — — — — — 17 

16. Уредба о допуни Уредбе о финансирању 
социјалног осигурања — — — — — 19 

17. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о уступању на извођење грађе-
винских објеката јл. радова — — — — 20 

18. Наредба о измени и допуни Наредбе о по-
ступку за утврђивање минималних личних 
доходака радника пољопривредних орга-
низација — — — — — — — —- — 20 

19. Наредба о изменама и допунама Наредбе 
о најмањим износима накнада трошкова 
за службена путовања, за рад на терену 
и за одвојен живот од породице радника 
привредних организација — — — — 20 

20. Упутство о садржини радне књижице, 
уписивању података у радну књижицу, 
вођењу регистра о издатим радним књи-
жицама и о раду комисија за утврђивање 
радног стажа — — — — — — — 21' 

21. Упутство за спровођење Одлуке о мини-
малним личним дохоцима радника прив-
редних организација — — — — — — 25 

Издавач: Новинска установа „Службени лист ФНРЈ", Београд, Улица Краљепића Мар^ч бр. 9, 
— Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовић. Улица Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


