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У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ З А СЛУ-
ЖБАТА З А З А Л О Ж У В А Њ Е НА РАБОТНИЦИТЕ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за службата за з а п а л у в а њ е на 
работниците, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 
I960 година и .на седницата на Соборот на про-
изводителите од 30 јуни I960 година. 

П Р бр. 12 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ НА 

РАБОТНИЦИТЕ 

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Заради з а л о ж у в а њ е на работниците во согла-
сност со општествените планови и со потребите на 
стопанството и на јавните служби, како и заради 
обезбедување правата на работниците за време на 
привремена безработност, се организира службата 
за запослување на работниците. 

Член 2 
Службата за запослување на работниците ја 

вршат заводите за запослување на работниците (за-
водите) како самостојни установи организирани врз 
начелата на општественото самоуправување. 

Заводи се основуваат за подрачјето на една или 
повеќе општини, за територијата на народна 
република и за подрачјето на автономна покраина 
и област. 

Државните органи ги имаат спрема заводите 
правата и должностите утврдени со закон. 

Член 3 
Заводите: 
1) ја следат запосленоста и потребите на сто-

панството и на јавните служби од работници и пре-
длагаат мерки за запослување на работниците, осо-
бено во врска со локацијата на стопанските објекти 
и со расподелбата на инвестициите, со полното ко -
ристење на капацитетите на стопанските организа-
ции, со отворањето на нови погони, со комунални и 
други јавни работи, како и со развивањето на де ј -
ностите што запослуваат поголем број работници; 

2) посредуваат при запослувањето на работни-
ците според нивната способност и стручната спрема 

и потребите на организациите утврдени во согла-
сност со општествените планови и со планираното 
зголемување на продуктивноста на трудот; 

3) и даваат помош на младината и на возра-
сните лица при изборот на занимања (професио-
нална ориентација) според нивните склоности и спо-
собности и според потребите на стопанството и на 
јавните служби; 

4) се грижат за стручното оспособување и за 
преквалификаци јата на безработните лица; 

5) решаваат- за правата на работниците за вре-
ме на привремената безработност; 

6) се грижат за прифаќањето и сместувањето 
на лицата што бараат запослување. 

Член 4 
Заводите имаат својство на правно лице. 

Член 5 
Следењето на запосленоста, на потребите на 

стопанството и на јавните служби од работници, 
како и следењето на запослувањето на работниците 
на подрачјето на околијата , го врши органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на трудот и на работните односи. 

Работите од претходниот став од надлежноста 
на федерацијата , како и работите што се однесу-
ваат на меѓурепубличкото посредување при зало-
ж у в а њ е т о на работниците, ги врши Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот. 

Член 6 
Заводите му поднесуваат на јмалку еднаш го-

дишно извештај за својата работа на општинскиот 
и околискиот народен одбор односно на републич-
киот (покраинскиот, обласниот) извршен совет. По 
барање од општинскиот и околискиот собор или од 
соборот на производителите на општинскиот и око-
лискиот народен одбор односно од извршниот совет 
заводите се должни да поднесат извешта ј за од-
делни прашања. 

Советот на општинскиот односно на околискиот 
народен одбор за трудот и работните односи ги пре-
тресува општите прашања на службата за зало-
ж у в а њ е на работниците односно прашањата од за -
еднички интерес на заводот на подрачјето на оп-
штината односно на околијата и може да им дава 
препораки за работа. Овие права ги има и соборот 
на производителите на општинскиот односно на 
околискиот народен одбор. 

Советот на околискиот народен одбор за тру-
дот и работните односи е должен на јмалку еднаш 
годишно со претставниците на советите на заводите 
од подрачјето на околијата да расправа начелни 
и други прашања од интерес за работата на заво-
дите и установите што ги основува заводот. 

Член 7 
Средствата за службата за з а л о ж у в а њ е на р а -

ботниците се обезбедуваат со придонесот з а зало-
ж у в а њ е на работниците ко ј се издвојува од лич-
ниот доход на работниците. 

Придонесот се плаќа по единствената норма 
определена со сојузниот општествен план според 
просечните потреби на службата од з а л о ж у в а њ е на 
работниците. 

Ако средствата што се остваруваат со придоне-
сот не се достаточни за извршување на задачите 
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на службата за з а п а л у в а њ е на работниците опре-
делени со овој закон, дополнителни средства се 
обезбедуваат од буџетот на општината односно на 
народната република, на начинот определен со ре-
публички прописи. 

Член 8 
Од средствата на заводот се подмируваат тро-

шоците во врска со преземањето на мерки за зало-
ж у в а њ е на работниците, со професионалната ори-
ентација, со надоместокот на лицата што привре-
мено се наоѓаат вон работен однос, како и личните 
и материјалните расходи на службата за запосду-
вање на работниците. 

Член 9 
Средствата што според членот 8 на овој закон 

служат за подмирување на трошоците во врска со 
преземањето на мерки за запослување на работ-
ниците, со професионалната оријентација и со на-
доместокот на лицата што привремено се наоѓаат 
вон работен однос се уплатуваат во фондовите што 
се формираат за подрачјето на заводот. 

Средствата од претходниот став и средствата 
за лични и материјални расходи на заводот се 
утврдуваат и се распоредуваат со финансискиот 
план. 

Со фондот управува совет на заводот, според 
одредбите од овој закон и другите прописи. 

Член 10 
При извршувањето на задачите заводите со-

работуваат со заводите за социјално осигурување, 
со стопански, синдикални и други организации, со 
државни органи и установи. 

Член 11 
Надзор над законитоста на работата на заводот 

за подрачјето на општината врши органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на трудот и на работните односи, а над-
зор над законитоста на работата на заводот за 
територијата на народната република (покраината, 
областа) врши републичкиот (покраинскиот, обла-
сниот) орган на управата надлежен за трудот. 

Надзор над законитоста на работата на заед-
нички завод врши општинскиот орган на управата 
од претходниот став на чие подрачје се наоѓа за-
водот. 

II. ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ НА ЗАВОДОТ 
1. Обновување 

Член 12 
Заводот за подрачјето на општината го осно-

вува општинскиот народен одбор, а заводот за те-
риторијата на народната република односно за по-
драчјето на автономната покраина или област — 
извршниот совет. 

. Одлукдт^ за обновување на завод за подрачјето 
на општината ја донесува општинскиот народен од-
бор, и тоа обата собора рамноправно. 

Народните одбори на повеќе општини можат 
спогодбено да основат заеднички завод. 

Во градовите со повеќе општини може околи-
скмот народен одбор, и тоа обата собора рамно-
правно, да основе еден завод за целото подрачје 
на градот. 

Член 13 
Заводот за подрачјето на повеќе, општини мо-

же да основува испостави на подрачјето на општи-
ните за чие подрачје е основан и на нив да им го 
довери вршењето на определени работи на заводот. 

Во општините во кои не постојат испостави, 
определените работи на запослувањето на работ-
ниците ги вршат органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру-
дот и на работните односи .и, месните канцеларии, 
според спогодбата на заводот за подрачјето на оп-
штината со општинскиот народен одбор. 

Член 14 
Заводот може да има посебна организациона 

единица за з а п а л у в а њ е определени категории ра-

ботници, со оглед на посебните услови на работата, 
специфичноста на работната сила на одделни по-
драчја, големината на подрачјето или 
ните обврски. 

2. Делокруг 
Член 15 

Заводот за подрачјето на општината ги врши 
особено овие работи: 

1) се грижи за стручното оспособување односно 
за преквалификацијата на привремено безработни-
те работници и за таа цел организира стручно оспо-
собување и преквалификација , користи посебни 
установи и соработува со организациите, заводите 
за социјално осигурување, установите за стручно 
оспособување и за медицинска и професионална 
рехабилитација, со здравствените установи, со уста-
новите на социјалната заштита и др.; 

2) врши професионална ориентација, и за таа 
цел соработува со училиштата и со другите орга-
низации и установи; 

3) укажува на проблемите на безработноста и 
на можностите и потребите од заштедување, при 
изработката на општинскиот општествен план; 

4) прима пријави и води евиденција за работ-
ниците што првпат бараат запослување и за работ-
ниците на кои им престанал работниот однос, за 
упразнетите и новоотворените работни места во ор-
ганизациите, за слободните работни места за инва-
лиди и за слободните места за изучување на зани-
мања, како и за запослените странски државјани; 

5) собира податоци за резервите и за вишоците 
на работна сила и за идните потреби од работна 
сила на своето подрачје; 

6) им упатува работници на организациите што 
имаат непополнети работни места; 

7) решава за барањата на привремено безра-
ботните работници и за нивните права за време на 
безработноста и врши исплати на парични надоме-
стоци и други парични давања; 

8) се грижи за привремено сместување и ис-
храна на лицата што бараат запослување; 

9) му поднесува извештај на заводот за тери-
торијата на народната република (покраината, 
областа) за вишоците на работната сила и за не-
исполнетите работни места на своето подрачје, како 
и за својата работа; 

10) управува со своите фондови. 
Член 16 

Испоставата на заводот ги врши работите од 
членот 15 точ. 4, 6 и 7 на овој закон, како и другите 
работи што ќе ќ ги довери заводот. Решенијата од 
членот 15 точка 7 на овој закон испоставата ги 
донесува од името на заводот. 

Член 17 
Заводот може да основува установи за стручно 

оспособување и преквалификација на безработни 
работници, како и установи за нивно постојано или 
привремено запослување и сместување. 

Условите за основување на установите од прет-
ходниот став и начинот на нивното работење се 
определуваат со републички прописи. 

Член 18 
Заводот за територијата на народната републи-

ка односно за подрачјето на покраината и областа 
ги врши особено овие работи: 

1) ја следи структурата на запослената работна 
оила и на нејзините вишоци во организациите, ги 
утврдува изворите на работна сила и потребите на 
стопанството и јавните служби од работна сила; 

2) организира меѓумесно посредување при за-
ложувањето на работници; 

3) се грижи за примената на современи методи 
на работата во професионалната ориентација, за 
стручното оспособување и преквалификацијата, до-
несува минимални програми на психодијагностич-
ките средства во професионалната ориентација и 
соработува со другите организации со цел за про-
ширување на овие дејности; 
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4) соработува на изработката на републичкиот 
(покраинскиот, обласниот) општествен план по пра-
шањата за запослување на населението; 

5) ги регистрира договорите за работа со стран-
ски државјани запослени на територијата на народ-
ната република (покраината, областа); 

6) се грижи за правилното работење на заводи-
те за подрачјето на општината и за стручното оспо-
собување на кадрите на службата за запослување 
на работниците; 

7) ги објавува извештаите, публикациите, ана-
лизите и податоците за работата на службата за 
запослување на работниците. 

Член 19 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

трудот ги следи мерките за запослување на населе-
нието и соработува на изработката на сојузниот оп-
штествен план; разгледува и предлага мерки 
за стручно оспособување и преквалификација на 
работниците што бараат запослување и за профе-
сионална ориентација; организира меѓу републичко 
посредување при запослувањето на работниците; ги 
одобрува договорите за работа со странски држав-
јани; ја следи организацијата и работата на слу-
жбата за запослување на работниците и предлага 
мерки за унапредување на таа служба; подготвува 
прописи од областа на заложувањето на работни-
ците и на правата на работниците за време на при-
времената безработност, и го следи нивното спрове-
дување; обработува и објавува статистички пода-
тоци и извештаи. 

3. Органи ^ 
Член 20 

Органи на заводот се советот и директорот на 
заводот. 

Советот на заводот 

Член 21 
Советот на заводот се состои од претседател и 

од најмалку 8 членови. 
Општинскиот народен одбор односно републич-

киот извршен совет го утврдува бројот на члено-
вите на советот 

Претседателот и определен број членови на со-
ветот ги именува општинскиот народен одбор на 
заедничка седница на обата собора, односно репу-
бличкиот (покраинскиот, обласниот) извршен совет, 
по предлог од стопански, општествени и други ор-
ганизации. 

Во советот синдикалниот совет делегира н а ј -
малку два, а заводот за социјално осигурување — 
еден претставник. 

Општинскиот народен одбор односно републич-
киот (покраинскиот, обласниот) извршен совет опре-
делува кои организации и колку претставници ќе 
имаат во советот. 

Член 22 
Кога два или повеќе општински народни одбо-

ри ќе основат заеднички завод, бројот на члено-
вите на советот, претседателот како и бројот на 
претставниците на народниот одбор, на синдикал-
ните и други организации и установи се определу-
ваат спогодбено. 

Член 23 
Претседателот и членовите на советот се име-

нуваат на две години. 
Директорот на заводот според својата положба 

е член на советот. 
Член 24 

Седниците на советот ги свикува претседателот. 
Претседателот е должен да свика седница на 

советот и по предлог од една третина членови на 
советот или од директорот. 

Советот може полноважно да решава ако на 
седниците се присутни повеќе од половината на 
членовите. 

Член 25 
Членовите на советот не примаат награда за 

својата работа во советот. 

Членовите на советот имаат право на надоме-
сток на трошоците според важечките прописи што 
ги имале во врска со вршењето на својата функ-
ција на членови на советот. 

Член 26 
Советот на заводот за подрачјето на општината: 
1) донесува правила на заводот и деловник за 

својата работа; 
2) ја утврдува програмата на работата на за-

водот; 
3) ја претресува работата и работењето на за-

водот и донесува заклучоци за тоа; 
4) донесува финансиски план и ја одобрува за-

вршната сметка на заводот; 
5) управува со фондовите на заводот и ја утвр-

дува височината на износот до која може да биде 
наредбодавец директорот на заводот; 

6) решава по приговорите на безработните лица 
на решенијата на директорот на заводот односно на 
шефот на испоставата; 

7) ги назначува раководните службеници и 
одлучува за наградите на службениците; 

8) основува испостави и го назначува шефот на 
испоставата всу согласност со советот на општин-
скиот народен одбор за трудот и работните односи; 

9) ја утврдува систематизацијата на работните 
места во заводот; 

10) ги именува членовите на комисијата за про-
фесионална оријентација. 

Член 27 
Советот на заводот за територијата на народ-

ната република односно за подрачјето на покраи-
ната и областа: 

1) донесува правила на заводот и деловник за 
својата работа; 

2) ја утврдува програмата на работата на заво-
дот; 

3) ја претресува работата и работењето на за-
водот; 

4) донесува финансиски план и ја одобрува за-
вршната сметка на заводот; 

5) управува со фондовите на заводот и ја утвр-
дува височината на износот до која може да биде 
наредбодавец директорот на републичкиот (покра-
инскиот, обласниот) завод; 

6) ги назначува раководните службеници и 
одлучува за наградите на службениците; 

7) ја утврдува систематизацијата на работните 
места во заводот; 

8) ги разгледува најмалку еднаш годишно со 
претставниците на советот на заводот за подрачјето 
на општината прашањата од работата на службата 
за запеел ување на работниците; 

9) ги именува членовите на комисијата за про-
фесионална ориентација. 

Член 28 
Со правилата на заводот се пропишуваат осо-

бено: внатрешната организација и работење на за-
водот, постапката и овластувањата при донесува-
њето и извршувањето на финансискиот план и на 
завршната сметка, овластувањата на советот и ди-
ректорот, постапката за донесување на програмата 
за работа, задачите на заводот за подрачјето на оп-
штината спрема заводот за територијата на народ-
ната република (покраина, областа), односно спрема 
другите органи, овластувањата на советот и дирек-
торот во врска со систематизацијата на работните 
места и со службеничките односи, должностите на 
директорот во врска со остварувањето на правата 
на работниците. 

Правилата на заводот за подрачјето на општи-
ната влегуваат во сила кога ќе ги потврди советот 
на општинскиот народен одбор за трудот и работ-
ните односи, а правилата на заводот за територи-
јата на народната република (покраината, областа) 
— кога ќе ги потврди републичкиот (покраинскиот, 
обласниот) орган на управата надлежен за трудот. 

Член 29 
Заради усогласување на дејноста на органите, 

установите и организациите што се занимаваат со 
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професионална оријентација, постои постојана ко-
мисија за професионална ориентација. 

Со пропис на народната република се определу-
ваат условите под кои заводот за подрачјето на 
општината може да врши професионална ориента-
ција, како и начинот на работата на комисијата. 

Директорот 
Член 30 

Директорот на заводот за подрачјето на општи-
ната го именува општинскиот народен одбор на 
заедничка седница на обата собора, а директорот 
на заводот за територијата на народната република 
(покраината, областа) — извршниот совет. 

Член 31 
Директорот на заводот го претставува заводот. 

Член 32 
Директорот на заводот непосредно раководи со 

работите на заводот, а особено ги врши следните 
работи: 

1) ги извршува заклучоците на советот и на 
другите надлежни органи; 

2) му поднесува на советот извештаи и ана-
лизи за движењето на работната сила и за рабо-
тата на заводот, и дава предлози по прашањата за 
запослување на работниците; 

3) го подготвува материјалот за седниците на 
советот; 

4) подготвува предлог на финансискиот план 
и на завршната сметка; 

5) подготвува предлог на систематизацијата на 
работните места; 

6) донесува решенија за приемот на службени-
ците и работниците, како и за нивните работни 
односи, ако за тоа не е овластен друг орган; се 
грижи за стручното усовршување и за работната 
дисциплина на работниците и службениците на за-
водот и изрекува казни за дисциплински неуред-
ност^, 

7) врши други работи што ќе му ги довери со-
ветот. 

Работите од својот делокруг директорот на за-
водот ги врши врз основа и во рамките на одредбите 
од овој закон и на другите прописи, заклучоците 
на советот, како и на актите на надлежните органи. 

Член 33 
Покрај работите од членот 32 на овој закон, 

директорот на заводот за подрачјето на општината 
донесува решенија по барањата на работниците за 
определување на паричен надоместок, како и за 
другите права на работниците за време на безра-
ботноста. 

Против решението на директорот може да му 
се изјави приговор на советот на заводот за под-
рачјето на општината во срок од 8 дена од денот 
на приемот на решението. 

Против решението на советот работникот има 
право на жалба до органот на управата на народ-
ниот одбор на општината надлежен за работите на 
трудот и на работните односи, во срок од 15 дена 
од денот на приемот на решението. 

Член 34 
Ако директорот на заводот смета дека одлука 

или заклучок на советот е незаконит, е должен на 
тоа претходно да го предупреди советот. Ако советот 
и по тоа остане при својот акт, директорот на 
заводот за тоа ќе го извести без одлагање органот 
на управата на општинскиот народен одбор над-
лежен за работите на трудот и на работните односи 
односно републичкиот (покраинскиот, обласниот) 
орган на управата надлежен за трудот, во срок од 
три дена од денот кога советот останал при својот 
акт и привремено ќе го запре извршувањето на тој 
акт, додека општинскиот народен одбор односно 
републичкиот (покраинскиот, обласниот) извршен 
совет не донесе решение. 

Ако органот од претходниот став не донесе ре-
шение во срок од триесет дена од денот на доставу-
вањето на извештајот од претходниот став, актот 
чие извршување е запрено може да се изврши, а 
решението за запирање престанува да важи. 

ЈП. МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ НА ЗАВОДИТЕ 
Член 35 

Во рамките на својот делокруг, секој завод ги 
врши самостојно на своето подрачје сите работи во 
врска со запослувањето на работниците и со оства-
рувањето на правата на работниците за време на 
привремена безработност. 

Член 36 
При извршувањето на доверените задачи, заво-

дите се должни да соработуваат меѓусебно и едни на 
другите да си даават помош. 

Со цел за остварување на оваа соработка, заво-
дите имаат определени права и должности утврдени 
со овој закон и со други прописи. 

За обезбедување на што поправилна работа, 
заводот за територијата на народната република 
(покраината, областа) ја следи праксата на заводите 
за подрачјето на општините и им помага заради 
обезбедување правилна примена на прописите 
и методите на работата. 

Член 37 
Заводите можат да основуват заеднички уста-

нови за прифаќање и сместување, за стручно оспо-
собување, запослување и слично, и да преземаат 
заеднички акции за спроведување на задачите и 
за унапредување на службата за запослување на 
работниците. 

Член 38 
Заводите за подрачјето на општините можат 

меѓусебно да се договаарат трошоците за стручно 
оспособување, преквалификација , професионална 
ориентација и привремено сместување на работни-
ците, да се пресметуваат во определени постојани 
износи наместо според фактичните трошоци. 

Член 39 
Ако помеѓу заводи од подрачје на иста околија 

дојде до спор за надлежноста за примањето на при-
јави на работниците заради запомнување, утврдува-
ње на правото на паричен надоместок и на другите 
права на работниците за време на привремена без-
работност, спорот го решава советот на околискиот 
народен одбор за трудот и работните односи. Овие 
спорови меѓу заводи од подрачјата на разни око-
лиски народни одбори на иста народна република 
ги решава републичкиот секретаријат за трудот, а 
од териториите на републиките — Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за трудот. 

IV. ОДНОСИ НА ЗАВОДИТЕ И ОРГАНИЗАЦИИТЕ 

Член 40 
Односите на заводите и организациите во врска 

со запослувањето на работниците и со остварува-
њето на правата на работниците за време на при-
времената безработно-ст се засновуваат врз одредби-
те од Законот за работните односи. 

Член 41 
Заводот за подрачјето на општината е должен 

да го евидентира секој работник што ќе му се при-
јави заради засновување постојан работен однос и 
да посредува при неговото запослување. 

Член 42 
Заводот на подрачјето на општината е должен 

да упати работник заради запослување штом ќе 
прими пријава од стопанска организација за упрѕз-
нето или новоосновано работно место. 

Заводот ќе ги упати заради запослување оние 
работници што ги исполнуваат условите за работа 
на пријавеното работно место. Првенствено право на 
заложување има работник што прима паричен надо-
месток за време на привремената безработност и што 
има подолг работен стаж. 

Член 43 
Заводот за подрачјето на општината што во 

евиденцијата нема работник што ги исполнува усло-
вите за работа на пријавеното работно место, а ке 
може ниту со меѓумесно посредување при зало-
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слувањето да ќ упати на организацијата таков ра-
ботник, е должен за тоа веднаш да ја извести ор-
ганизацијата. 

7 Член 44 
Ако организацијата објави конкурс за прием на 

работници, заводот за подрачјето на општината ќе 
ги упати на конкурсот работниците што ги испол-
нуваат условите на конкурсот. 

Член 45 
Ако заводот за подрачјето на општината утврди 

дека комисијата за засновување и откажување на 
работниот однос односно одговорните лица или ра-
ководителите во организацијата неправилно или 
противно на важечките прописи вршат прием на 
работници, или дека има неправилности во работата 
на конкурсната комисија — ќе го извести за тоа 
работничкиот совет на стопанската организација. 

Работничкиот совет ќе го разгледа извештајот 
на заводот и ќе го извести за својот заклучок. 

V. ФИНАНСИРАЊЕ 

Член 46 
Финансирањето на заводите се врши според 

одредбите од Законот за буџетите и финансирањето 
на самостојните установи, ако со овој закон не е 
определено поинаку. 

Член 47 
Од вкупните средства остварени од придонесот 

за запослување на работниците на подрачјето на 
заводите за подрачјето на општините, се издвојува 
определен дел за заводот за територијата на народ-
ната република во процентот што се определува со 
републички пропис. 

Член 48 
Од средствата утврдени со финансискиот план 

на заводот к а ј заводот за подрачјето на општината 
се формира фонд за обезбедување на правата на 
безработните работници, а ка ј заводот за терито-
ријата на народната република заеднички фонд. 

К а ј заводот за подрачјето на општината се 
формира резервен фонд според одредбите од овој 
закон. 

Народна Република Србија може да пропише 
да се формира заеднички фонд и ка ј заводот за 
подрачјето на автономната покраина односно област. 

Член 49 
Од фондот за обезбедување на правата на без-

работните работници се подмируваат: 
1) паричните надоместоци и другите парични 

давања на безработните работници; 
2) придонесот за здравствена заштита на безра-

ботните работници и другите придонеси утврдени 
со прописи. 

Член 50 
Од средствата на фондот за обезбедување на 

правата на безработните работници што според 
завршната сметка ќе останат непотрошени (вишок), 
заводите за подрачјето на општините внесуваат во 
резервниот фонд најмалку 25°/о од непотрошените 
средства, се додека средствата на тој фонд не дости-
гнат 20% од просекот на годишните расходи за 
обезбедување на правата на безработните работ-
ници за последните три години. 

Средствата на резервниот фонд служат за 
покривање на кусокот што ќе се покаже според 
завршната сметка во фондот за обезбедување на 
правата на безработните работници. 

Средствата што ќе преостанат по распоредува-
њето во резервниот фонд, заводите за подрачјето 
на општините можат да ги употребат за подготовка 
на безработните работници и за преземање други 
мерки заради нивно запослување. 

Средствата на вишокот што не ќе бидат распо-
редени според одредбите од претходните ставови, 
се пренесуваат во наредната година како средства 
на фондот за обезбедување на правата на безработ-
ните работници. 

Член 51 
Средствата за подготовка на работниците заради 

запослување, служат особено за преземање мерки 
за отворање нови работни места во постојните орга-
низации, нови погони, работилници и сервиси; за 
стручно оспособување и за преквалификација на 
безработните работници; за професионална ориен-
тација; за основување и одржување на установите 
за сместување и прифаќање на безработните работ-
ници; за преземање други мерки што имаат за цел 
запеел ување на безработните работници и за поди-
гање згради за потребите на службата за з а л о ж у -
вање. 

Член 52 
Заводите за територијата на народната репуб-

лика од средствата на заедничкиот фонд го подми-
руваат: вишокот на расходите над приходите утвр-
ден според завршната сметка на фондот за обезбеду-
вање на правата на безработните работници, ако 
средствата на резервниот фонд на заводот за под-
рачјето на општината не се достаточни. 

Средствата на заедничкиот фонд можат да им 
се даваат на заводите за подрачјето на општините 
за покривање на вишокот на расходите и со обврска 
за враќање на средствата. 

Со републички прописи поблиску ќе се опре-
делат начинот и условите за доделување на сред-
ства во смисла на претходните ставови. 

Член 53 
Средствата на заедничкиот фонд што според 

завршната сметка ќе останат непотрошен и (вишок) 
заводот за територијата на народната република 
може да им ги доделува на заводите за подрачјето 
на општините со цел за подготовка на безработните 
работници заради заложување. 

Од средствата што не ќе бидат користени според 
одредбите од претходниот став заводот за територи-
јата на народната република може да издвои дел 
на средства за преземање мерки во врска со зало-
ж у в а њ е т о на работниците и со унапредувањето на 
службата за заложување на работниците. Остато-
кот на овие средства останува во заедничкиот фонд 
и се пренесува во наредната година. 

Член 54 
Средствата за лични и материјални расходи на 

службата за з аложување на работниците се издво-
јуваат од средствата определени за фондот за обез-
бедување на правата на безработните работници и 
за заедничкиот фонд. 

Советот на заводот за територијата на народна-
та република го утврдува највисокиот процент до 
кој можат средствата од претходниот став да се 
употребат за лични и материјални расходи. 

Член 55 
Околискиот завод за социјално осигурување е 

должен средствата остварени со придонесот за за-
л о ж у в а њ е на работниците месечно да ги пресмета 
и да му ги уплати на заводот за подрачјето на оп-
штината на чие подрачје се остварени средствата. 

Ако околискиот завод за социјално осигуру-
вање благовремено не го пресмета и уплати придо-
несот, тој е должен по барање од заводот да уплати 
аконтација во височина на износот на едномесеч-
ниот придонес за запослување на работниците, 
според последниот месец за кој е извршено пресме-
тувањето. 

Член 56 
Заводите на крајот на годината составуваат за-

вршна сметка. 
Член 57 

Придонесот за залоелување на работниците го 
плаќаат организациите заедно со гтр редон есот за со-
цијално осигурување. 

Во поглед на пресметувањето и плаќањето на 
придонесот за з а л о ж у в а њ е на работниците, важат 
прописите за придонесот за социјално осигурување. 
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Член 58 
Средствата на фондот можат да се трошат само 

за намените определени со овој закон. 
Средствата на фондот можат да се користат во 

годината во која ќе се наплатат според привреме-
ната пресметка. 

VI. СЛУЖБЕНИЦИ НА ЗАВОДИТЕ 

Член 59 
За службениците и работниците на заводите ва-

ж а т одредбите од Законот за јавните службеници 
и од прописите донесени врз основа на него, ако со 
овој закон не е определено поинаку. 

Член 60 
Одредбите од Законот за јавните службеници, 

за звањата и платите, за стручното образование, за 
оценувањето и напредувањето на службениците 
што важат за службениците на органите на држав-
ната управа, се применуваат и на службениците на 
заводите. 

Член 61 
Службениците на положајот директор на завод 

за подрачје на општина се распоредуваат од XII до 
V платен разред, а на положајот директор на завод 
за територија на народна република (покраина, 
област) — од VI до III платен разред. 

Поблиски прописи за распоредувањето на по-
ложаите на директор на завод во платни разреди во 
границите од претходниот став и за определување-
то на положајните плати на службениците на за-
водите донесува, по предлог од советот на заводот 
за територијата на народната република, републич-
киот извршен совет. 

VII. НАДЗОР НАД РАБОТАТА НА ЗАВОДИТЕ 

Член 62 
Ако органот на управата на општинскиот на-

роден одбор надлежен за работите на трудот и на 
работните односи утврди дека заводот на неговото 
подрачје не се придржува за прописите, тој е дол-
жен да го предупреди на ^согласноста на негова-
та работа со прописите и на неговите обврски што 
произлегуваат од прописите. 

Правата од претходниот став во однос на заво-
дот за територијата на народната република (пок-
раината, областа) ги има републичкиот (покраин-
скиот. обласниот) орган на управата надлежен 
за трудот. 

Член 63 
Ако општинскиот орган на управата од членот 

62 став 1 на овој закон утврди дека актот на заводот 
донесен вон управната постапка е во спротивност со 
прописите, ќе го запре неговото извршување и ќе му 
го достави без одлагање на советот на општински-
от народен одбор за трудот и работните односи, кој 
може да го потврди или да го поништи. 

Овластувањата на советот од претходниот став 
во однос на акт на заводот за територијата на 
народната република (покраината, областа) донесен 
вон управната постапка, ги има републичкиот (пок-
раинскиот, обласниот) орган на управата надлежен 
за трудот. 

Член 64 
Општинскиот народен одбор односно републич-

киот (покраинскиот, обласниот) извршен совет 
може да го распушти советот на заводот ако утврди 
дека неговата работа е незаконита, или дека тој не 
ги извршува своите задачи. 

Ако советот биде распуштен, општинскиот на-
роден одбор односно извршниот совет ќе формира 
нов совет во смисла на одредбите од овој закон во 
срок од 30 дена од денот на распуштањето. До фор-
мирањето на нов совет општинскиот народен одбор 
односно извршниот совет ќе определи привремен 
совет. 

Среда. 6 чули I960 N 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ4 ОДРЕДБИ 
Член 65 

Прописите ^за извештајната служба и за видо-
вите на евиденциите што ги водат заводите ги доне-
сува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот во согласност со Сојузниот завод за ста-
тистика. 

Народните републики го пропишуваат начинот 
за водење на евиденциите. 

Член бб 
Како работници односно организации, во сми-

сла на одредбите од овој закон, се сметаат лицата 
односно организациите наведени во членот 16 од 
Законот за работните односи. 

Член 67 
Финансирањето на службата за з а ж а л у в а њ е на 

работниците ќе се врши до крајот на 1960 година 
според досегашните прописи. 

Член 68 
До оковувањето на заводите според одредбите 

од овој закон, а најдоцна до 31 декември 1960 го-
дина, службата за з а ж а л у в а њ е на работниците ја 
вршат органите основани според Уредбата за орга-
низацијата на службата за посредување на трудот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52). 

Со денот на оковувањето на заводите службе-
ниците, деловните простории и инвентарот на бира-
та за посредување на трудот и установите за про-
фесионална ориентација ги преземаат заводите. 

Со денот на оковувањето заводите ги преземаат 
правата и обврските што ги имаат основувачите 
спрема постојните установи за прифаќање и сместу-
вање на работниците и установи за стручно оспосо-
бување и преквалификација на работниците. 

Член 69 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Уредбата за организацијата на 
службата за посредување на трудот. 

Член 70 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

374. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВИСО-

КАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за Високата школа за политички 
науки, што го усвои Сојузната народна скупштина 
на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 
година. 

ПР бр. 21 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ВИСОКАТА ШКОЛА ЗА ПОЛИТИЧКИ НАУКИ 

Член 1 
Се основува Висока школа за политички науки, 

со седиште во Белград. 
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Член 2 
Задача на Високата школа за политички науки 

(Високата школа) е да организира настава и про-
учување на п о л и т и к и т е и други општествени на-
уки, а посебно во областа на социјалистичкиот си-
стем и современите меѓународни односи. 

Високата школа подготвува студенти за оп-
штественополптичка дејност, како и за научно-
истражувачка работа во таа област и за настава во 
областа на науката за општеството. 

Член 3 
Средствата за основување и работа на Високата 

школа се обезбедуваат со дотации од претсметката 
на Сојузниот извршен совет и од други извори спо-
ред општите прописи за финансирањето на само-
стојните установи. 

Член 4 
Високата школа има настава од втор и трет 

степен. 
Наставата од втор степен трае две, а наставата 

од трет степен — најмалку една година. 

Член 5 
Наставата се изведува врз основа на наставни 

планови и наставни програми. 
Член 6 

Наставата на Високата школа опфаќа постојани 
и повремени предавања, семинарска работа, кон-
ференции за методите, студиски работа во рамките 
на катедра и по групи и самостојна ст уди е ка и на-
учна работа на студентите. 

Член 7 
Студентите на Високата школа што ќе ги по-

ложат пропишаните испити и ги извршат другите 
обврски во текот на наставата и ја одбранат ди-
пломската работа, добиваат диплома за завршената 
Висока школа. 

Дипломската работа опфаќа една од темите од 
областите што ги проучуваат студентите. 

Член 8 
На Високата школа може да се стекнува док-

торат на политичките науки. 
Член 9 

На Високата школа се организира и вонредно 
студирање. 

Член 10 
Организацијата и работата на Високата школа 

поблиску се определуваат со нејзиниот статут. 
Статутот на Високата школа го донесува сове-

тот на школата, а го потврдува Сојузниот извршен 
совет. 

Член 11 
Со наставниот план или со посебна одлука на 

Високата школа може да се предвиди нејзините 
студенти определеното градиво од одделни научни 
дисциплини да го следат и да го проучуваат на 
соодветните факултети и на нив од тоа градиво да 
ги полагаат испитите. 

Подготовките на студентите на Високата школа 
во рамките на наставата од трет степен можат да се 
вршат и во соодветните научни и други установи 
и организации. 

Високата школа може, во спогодба со соодвет-
ните факултети, да им овозможи на студентите на 
тие факултети да ги посетуваат предавањата и да 
ги полагаат испитите од определени предмети на 
Високата школа. 

Односите меѓу Високата школа и факултетите 
односно установите и организациите наведени во 
овој член, се регулираат со статутот на Високата 
школа и со статутите на соодветните факултети, 
како и со договори. 

Член 12 
Наставата на Високата школа ја изведуваат 

наставниците на Високата школа. 
На наставниците им помагаат асистенти. 

Наставниците и асистентите можат да бидат во 
постојан редовен или постојан хонорарен работен 
однос. 

Во из в ед ува њего на наставата на Високата шко-
ла можат да учествуваат и истакнати научни и ј ав -
ни работници. 

Член 13 
За наставници на Високата школа можат да 

бидат избирани лица што имаат научни и стручни 
трудови или истакнати стручњаци за соодветни на-
ставни области. 

Изборот ка наставници, асистенти и други со-
работници го врши наставничкиот совет а го потвр-
дува советот на школата. 

Член 14 
Платите на наставниците, асистентите и сора-

ботниците на Високата школа се определуваат со 
правилник, што го донесува советот на школата а 
го потврдува Сојузниот извршен совет. 

Член 15 
Во Високата школа можат да се запишат под 

исти услови граѓани што имаат определена спрема 
и покажуваат способност за работа во областа на 
општественополитичките дејности и општествено-
политичките науки. 

Запишувањето во Високата школа се врши врз 
основа на конкурс, со кој се определуваат спремата 
и другите услови пропишани со статутот на Висо-
ката школа. 

Конкурсот го распишува советот на Високата 
школа. 

Член 16 
Приемниот испиит опфаќа градиво од областа 

на општествените науки чие познавање им овозмо-
жува на кандидатите да ја следат наставата на Ви-
соката школа. 

Кандидатите што ја немаат потребната опрема 
за следење на наставата на Високата школа можат 
да се запишат на вонредни студии во траење од 
една година, што ги организира школата по систе-
мот за вонредно студирање, а според програмата 
определена со статутот на школата. 

Кандидатите што ги исполнуваат условите на 
конкурсот полагаат приемен испит. 

Член 17 
Со Високата школа управуваат советот, настав-

ничкиот совет и директорот на школата. 
Член 18 

Советот на Високата школа донесува статут и 
финансиски план на школата и врши други работи 
утврдени со овој закон и со статутот на школата. 

Член 19 
Советот на Високата школа го сочинуваат чле-

нови што ги именува Сојузниот извршен совет од 
редот на научните и други јавни работници и чле-
нови што ги избира наставничкиот совет од својата 
средина. 

Во советот на школата влегуваат најмалку двај -
ца членови,- што од својата средина ги избираат ре-
довните студенти на школата. 

Директорот на Високата школа е според поло-
жајот член на советот. 

Член 20 
Наставничкиот совет претресува прашања од 

областа на наставата и научноистражувачката ра-
бота и врши други работи утврдени со статутот на 
школата. 

Сите наставници, асистенти и постојни со-
работници на Високата школа го сочинуваат на-
ставничкиот совет на школата. 

Член 21 
Директорот на Високата школа ја претставува 

школата и се грижи за извршувањето на прописите, 
на статутот на школата и на заклучоците на сове-
тот и на наставничкиот совет. 

Директорот ја организира работата на школата, 
ги назначува стручните и помошните службеници 
на школата, тој е наредбодавец за извршување на 
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финансискиот план и ги врши правата на дисци-
плински старешина. 

Директорот ги подготвува седниците на советот 
и претседава на седниците на наставничкиот совет. 

Член 22 
Директорот на Високата школа го назначува Со-

јузниот извршен совет на предлог од советот на 
школата. 

Директорот има заменик. 
Член 23 

Високата школа ќе отпочне со работа во 1960 
година. 

До донесувањето на статутот советот на шко-
лата ги решава прашањата што според овој закон 
се регулираат со статутот. 

Член 24 
Доколку со овој зкон не е определено поинаку, 

на Високата школа се применуваат одредбите на 
општите прописи за факултетите. 

Соодветните права и должности на републич-
киот извршен совет спрема факултетите ги врши 
во поглед на Високата школа Сојузниот извршен 
совет или органот што тој ќе го определи. 

Член 25 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 

просвета и култура ќе се грижи за извршувањето 
на овој закон. 

Член 26 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

375. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТЕ-
ЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ НА КАЗНЕ-

НО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи, што го 
усвои Сојузната народна скупштина на седницата 
на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на сед-
ницата на Соборот на производителите од 30 јуни 
1960 година. 

ПР бр. 20 
2 јули 1966 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 

З А К О Н 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА СТОПАНСКИТЕ ЕДИНИЦИ 
НА КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Погоните, работилниците и економиите, што по-

стојат или се основува ат во казнено-поправителни-
те установи заради организација на општествено 
корисна работа и стручно оспособување на осудени-
те лица, се стопански единици на казнено-поправи-
телните установи. 

Казнено-поправителната установа може да има 
една или повеќе стопански единици. 

Стопански единици во републичките казнено-
поправителни установи основува републичкиот, а во 
сојузните казненот-поправителни установи сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, во со-
гласност со надлежниот државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите. 

Член 2 
Стопанските единици од членот 1 на овој закон 

се организациони единици на казнено-поправителна-
та установа. 

На чело на стопанската единица е службеник 
што непосредно раководи со нејзиното работење. Тој 
му е подреден на управникот на казнено-поправи-
телната установа и е должен работењето на стопан-
ската единица по барање од управникот да го усо-
гласи со целта за извршување на казните лишу-
вање од слобода. 

Член 3 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи работат според одредбите на овој закон. 
Имотот со кој управува стопанската единица на 

казнено-поправителната установа го определува 
надлежниот државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

За обврските што произлегуваат од работењето 
на стопанската единица на републичката казнено-
поправителна установа одговара народната републи-
ка, а за обврските од работењето на сојузната ка-
знено-поправителна установа — федерацијата. 

Во споровите што ќе настанат од работењето на 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи народната република односно федераци-
јата ја застапува надлежниот јавен правобранител. 

Член 4 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи во своето стопанско работење се слу-
жат со постојан назив (фирма). 

Називот (фирмата) на стопанската единица го 
утврдува казнено-поправителната установа во чиј 
состав оваа се наоѓа, а во согласност со надлежниот 
државен секретаријат за внатрешни работи. 

Стопанската единица на казнено-поправителна-
та установа, со цел за заштита на својата фирма, 
му поднесува на надлежниот окружен стопански суд 
пријава за упис во регистарот на стопанските орга-
низации. 

Член 5 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи можат ка ј банките да користат заеми 
и кредити под условите што важат за стопанските 
организации. 

Член 6 
Стопанските единици на казнено-поправителни-

те установи го утврдуваат и го расподелуваат вкуп-
ниот приход според прописите што важат за стопан-
ските организации, ако со овој закон не е определе-
но поинаку. 

Во трошоците на работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи се за-
сметува и редовната заработка што им се плаќа на 
осудените лица за работата. 

Во трошоците на работењето на стопанските 
единици на казнено-поправителните установи се 
засметуваат и надоместоците поради одвоен живот 
на службениците на стопанските единици на казне-
но-поправителните установи, кои се пресметуваат 
според прописите што важат за службениците на 
органите на внатрешните работи. 

Вкупниот приход на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи може да се утвр-
дува и да се расподелува посебно за секоја стопан-
ска единица или заедно за сите стопански единици 
на казнено-поправителната установа. 

За тоа дали вкупниот приход ќе се утврдува по-
себно за секоја стопанска единица или заедно за 
сите стопански единици, одлучува надлежниот др-
жавен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 7 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи пресметуваат и плаќаат амортизација 
на основните средства според Законот за средствата 
на стопанските организации. 
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Член 8-
Стопанските единици на казнено-пооравителпи-

те установи не плаќаат: 
1) придонес од доходот на стопанските органи-

зации; 
2) интерес на фондот на основните средства; 
3) интерес на фондот на обртните средства; 
4) земјарингг. 
Од заработката на осудените лица не се плаќаат 

никакви придонеси. 
Член 9 

Во стопанските единици на казнено-поправител-
ните установи можат да се назначуваат лица со по-
требна стручна спрема во својство на службеници 
или работници. 

Личните доходи на службениците од техничко-
производствена, финансиеко-сметковна и економско-
комерцијална струка, како и на работниците на сто-
панските единици на казнено-поправителните уста-
нови, се определуваат и се пресметуваат според оп-
штите прописи за личните доходи на работниците 
запослени во стопанските организации, според та-
рифниот правилник што го донесува управникот на 
казнено-поправителната установа во согласност со 
надлежниот државен секретаријат за внатрешни 
работи, а личните доходи на другите службеници 
се определуваат според прописите за звањата и пла-
тите на службениците на органите на внатрешните 
работи. 

Во личниот доход на работниците односно слу-
жбениците од претходниот став се содржани, покрај 
делот за лична потрошувачка, и придонесите спо-
ред Законот за придонесот за буџетите од личниот 
доход на работниците. 

З а р а б о т и т е на осудените лица што работат во 
стопанските единици на казнено-поправителните 
установи се пресметуваат и се плаќаат според по-
себни прописи, што ги донесува сојузниот Државен 
секретаријат за внатрешни работи. 

Член 10 
Од остварениот доход во својот разервен фонд 

погоните и работилниците на к а з н ен о~п опр а вите л ни -
те установи внесуваат секоја година на јмалку 2%, а 
економиите на јмалку 5°/о од износот на просечно 
користените обртни средства за последните три го-
дини. 

Надлежниот државен секретаријат за внатре-
шни работи може да определи и поголем процент 
што се внесува во резервниот фонд од процентот 
предвиден во претходниот став. 

Кога вкупните средства на резервниот фонд на 
погоните и работилниците на казнено-поправителни-
те установи ќе бидат остварени во височина од 10°/о, 
а на економиите во височина од 25°/о од износот на 
просечно користените обртни средства за последни-
те три години, престанува обврската за плаќана 
во резервниот фонд. 

Надлежниот државен секретаријат за внатре-
шни работи може да определи вкупните средства 
на резервниот фонд на стопанската единица да и з -
несуваат и повеќе од износот предвиден во прет-
ходниот став. 

Ако стопанската единица не користи кредит за 
обртни средства к а ј банката или ако користениот 
кредит не ги одразува нејзините просечни обртни 
средства, над ленениот државен секретаријат за вна-
трешни работи ќе ја утврди височината на просеч-
но користените кредити за последните три години 
врз основа на книговодствените податоци на стопан-
ската единица. 

Член 11 
Стопанските единици на казнено-пооравителеите 

установи ги имаат, покрај фондовите што според 
општите прописи ги имаат стопанските организа-
ции, и следните фондови: 

1) фонд за нестопански големи поправки и из-
градба на објекти на казнено-пооравителните уста-
нови; 

2) фонд за унапредување на културно-просвет-
ната работа во казнено-ткнтравителните установи; 

3) фонд за наградување на работниците и слу-
жбениците; 

4) фонд за наградување на осудените лица и за 
помош на лицата отпуштени од казнено-ткхправи-
телните установи. 

Од чистиот приход на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи се издвојуваат 
средства за лични доходи, средства на име придо-
нес за станбена изградба според с о б н и о т закон, 
како и средства за резервен фонд. 

Расподелбата на остатокот од чистиот приход 
на фондовите од ставот 1 на овој член и на репу-
бличкиот односно сојузниот буџет се врши врз 
основа на прописите што ќе ги донесе Сојузниот 
извршен совет. 

Ако потребите што се финансираат од средствата 
на некој од фондовите од претходниот став ќе бидат 
задоволени, надлежниот државен секретаријат за 
внатрешни работи, во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, 
може вишокот на средствата од тој фонд да го ра-
сподели во други фондови или да го уплати во бу-
џетот. 

Член 12 
Сите фондови предвидени во претходниот член 

се водат на посебна сметка на казнено-поправител-
ната установа во чиј состав се наоѓа стопанската 
единица. 

Член 13 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи ги користат средствата од фондот на 
основните средства, од фондот на смртните средства, 
од фондот на заедничката потрошувачка и од резер-
вниот фонд според општите прописи за употребата 
на средствата од овие фондови к а ј стопанските ор-
ганизации, а средствата од другите фондови според 
посебни прописи, што ќе ги донесе сојузниот Д р ж а -
вен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 14 
Цените на производите и на услугите на сто-

панските единици на казнено-поправителните уста-
нови се определуваат според цените на пазарот, ако 
не се утврдени со важечките прописи. 

Член 15 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи работат првенствено за задоволување 
на потребите на казнено-попр аните лните установи 
и за продажба на своите производи на внатрашниот 
пазар. За таа цел тие можат да основуваат прода-
вници, кои работат според прописите што важат 
за продавниците на индустриските стопански орга-
низации. 

Стопанските единици на казнено-поправител-
ните установи можат да се занимаваат и со увоз и 
извоз, иако не се запишани во над в ор етннотр ган-
скиот регистар, под услов да извезуваат исклучиво 
стоки од сопствено производство и да увезуваат 
само предмети за сопствените потреби. 

Количината на стоки што во текот на годината 
треба според планот да се произведат за извоз, 
како и на стоки што во текот на годината треба 
да се увезат, стопанските единици на казнено-
поппавителните установи се должни да му ја при-
јават на сојузниот орган на управата надлежен за 
работите на надворешната трговија и да прибават 
одобрение за извоз односно увоз. 

Член 16 
Стопанските единици на казнено-поправител-

ните установи се должни да водат посебно книго-
водство според прописите за книговодството на сто-
панските организации. 

Финансиското работење стопанските единици го 
вршат преку посебна сметка на казнено-поправи-
телната установа к а ј банката. 



Страна 562 — Бро ј 27 

Ј 

С Л У Ж Б Е Н ЛИСТ НА Ф Н Р Ј Среда, 6 јули 1960 

Член 17 
Надзор над работата на стопанските единици на 

к а зи ено-попр авител ни те установи в р ш и надле-
жниот државен секретаријат за внатрешни работи, 
а во поглед на материјалното и финансиското ра -
ботење и финансиската инспекција. 

Член 18 
Работниците и службениците на стопанските 

единици на казнено-поправителните установи кои 
се плаќаат според тарифниот правилник, ги назна-
чува управникот на казнено-поправителната уста-
нова, во согласност со надлежниот државен секре-
таријат за внатрешни работи, а другите службеници 
(управни, административни и извршни) — надле-
жниот државен секретаријат за внатрешни работи. 

Член 19 
Одредбите на овој закон не се однесуваат на 

стопанските дејности што казнено-попра-вителните 
установи ги вршат во сопствена р е ж и ј а за своите 
потреби. Приходите од овие дејности и расходите 
што настануваат во врска со вршењето на тие 
дејности, се предвидуваат во претсметката на при-
ходите и расходите на казнено-поправителната ус-
танова. 

Член 20 
Одредбите на членот 8, како и одредбата на 

членот 9 став 2 на овој закон за личните доходи 
на службениците од техничко-производствена, ф и -
н ансиско -см етковн а и ек оном еко-комерцијална стру-
ка, што до денот на влегувањето во сила на овој 
закон примале лични доходи по тарифните пра -
вилници, ќе се применуваат од 1 јануари 1956 го-
дина. 

Член 21 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

376. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОДОЛ-
ЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА РАБОТНИЧКИТЕ 

СОВЕТИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за продолжување мандатот на ра -
ботничките совети, што го усвои Сојузната народна 
скупштина на седницата на Сојузниот собор од 30 
јуни 1960 година и на седницата на Соборот на про-
изводителите од 30 јуни 1960 година. 

ПР бр 19 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ МАНДАТОТ НА РАБОТ-

НИЧКИТЕ СОВЕТИ 

Член 1 
На работничките совети на стопанските прет-

пријатија во Заедницата на Југословенските ж е л е з -
ници и на единиците на железничките транспортни 
претпријатија (станиците, ложилниците и с е р и -
ите), како и на работничките совети на стопанските 
претпријатија во Заедницата на стопанските прет-
пријатија на Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони и на основните единици на претпријати-
јата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонски-
от сообраќај што се избрани во 1958 или 1959 година, 

им се продолжува мандатот до донесувањето на 
прописи за новата организација на заедниците на 
овие претпријатија , а на јдоцна до 30 април 1961 
година. 

Член 2 
Изборите на управни одбори на железничките 

транспортни претпријати ја и на нивните единици 
(станиците, ложилниците и секциите), како и из -
борите на управни одбори на претпријатијата на по-
штенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообра-
ќај и на основните единици на овие претпријатија , 
ќе се извршат најдоцна до 31 јули 1960 година. 

Член 3 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

377. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СТАНБЕ-

НИТЕ ОДНОСИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на З а к о -
нот за станбените односи, што го усвои Сојузната 
народна скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 30 јуни 1960 година и на седиштата на Со-
борот на производителите од 30 јуни 1960 година. 

П Р бр. 18 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА СТАНБЕНИТЕ ОДНОСИ 

Член 1 
Во Законот за станбените односи („Службен 

лист на Ф Н Р Ј " , бр. 16/59 и 47/59) во членот 54 
став 1 зборовите „на железничките станици, на чу-
варите на пруги" се земенуваат со зборовите „во 
кругот на железничките извршни единици (стани-
ците, ложилниците, работилниците, секциите)". 

Член 2 
Во членот 124а по ставот 4 се додава нов став 

5, ко ј гласи: 
„(5) Сојузниот извршен совет може да про-

пише за зградите и деловите од згради, што ста-
нале општествена сопственост врз основа на З а к о -
нот за национализација на наемните згради и на 
градежното земјиште, дел од амортизацијата да се 
употреби за исплата на надоместок на поранешните 
сопственици на тие згради односно делови од 
згради." 

Член 3 
Во членот 184 ставот 1 се менува и гласи: 
„(1) На лице што на денот на влегувањето во 

сила на овој закон ќе се затекне како потстанар 
може отказ на п от стан арски от однос да му се даде 
само во случаите и под условите што со овој закон 
се определени за давање отказ на договор за кори-
стење на стан на носителот на с т а н а р с к о г право: 
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1) ако станбената просторија ја користи само 
или со еден или повеќе членови на своето дома-
ќинство врз основа на акт од станбениот орган, или 

2) ако станбената просторија почнало да ја ко-
ристи пред 14 јули 1954 година, или 

3) ако надоместокот за користење на станбе-
ната просторија му го плаќа непосредно на куќниот 
совет односно на сопственикот на зградата кој не 
е носител на станарското право на станот во кој 
таа просторија се наоѓа" 

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи: 
„(2) Неизвршените пресуди и други извршни 

наслови што им се противни на одредбите на прет-
ходниот став, не можат да се извршат." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 3 и 4. 
Во новиот став 3 зборовите „претходниот став" 

се заменуваат со зборовите „ставот 1 на овој член". 
Член 4 

Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

378. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА 
НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ШКОЛСТВОТО 
Врз основна на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измена на Општиот закон за 
школството, што го усвои Сојузната народна скуп-
штина на седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 
I960 година. 

ПР бр. 15 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосгл1 Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНА НА ОПШТИОТ ЗАКОН 

ЗА ШКОЛСТВОТО 
Член 1 

Членот 112 од Општиот закон за школството 
се брише. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

379. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на З а -
конот за јавните службеници, што го усвои Сојуз-
ната народна скупштина на седницата на Сојузниот 
собор од 30 јуни 1960 година. 

ПР бр. 22 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

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

ЈАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Ва Законот за јавните службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) во чле-
нот 432 на крајот од ставот 1 се додава нова рече-
ница, која гласи: „Конкурсот мора да биде објавен, 
а биографските податоци и податоците за струч-
ните работи на кандидатот ќе и се направат при-
стапни на јавноста пред изборот." 

Во истиот член по ставот 1 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„(2) Изборот на наставниот персонал од прет-
ходниот став се врши врз основа на реферат од 
стручната комисија." 

Во истиот член во досегашниот став 2, кој ста-
нува став 3, зборовите „претходниот став" се заме-
нуваат со зборовите „ставот 1 на овој член". 

Во истиот член досегашниот став 3, кој станува 
став 4, се менува и гласи: 

„(4) Со пропис на републичкиот извршен совет 
се определува составот на стручната комисија од 
претходниот став како и начинот на изборот." 

Член 2 
Во членот 433 ст. 1 и 2 се менуваат и гласат: 
„(1) За предавач на виша школа може да биде 

избран кандидат што има завршен факултет (фа-
култетска настава од втор степен) или соодветна 
висока школа, а владее со проблемите на својата 
дисциплина и има стечено искуство во праксата и 
способност за н а с т а в н и ч е работа. 

(2) За професор на виша школа може да биде 
избран кандидат што има завршен факултет (фа-
култетска настава од втор степен) или соодветна 
висока школа, побројни стручни работи, подолго 
искуство во наставата или во успешно водење на 
работите на својата струка и способност за настав-
н и ч е работа." 

Член 3 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

380. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА БУЏЕТИТЕ 

ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ју -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени на Законот за придо-
несот за буџетите од личниот доход на работниците, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 30 јуни 1960 го-
дина и на седницата на Соборот на производите-
лите од 30 јуни 1960 година. 

ПР бр. 13 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

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

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИДОНЕСОТ 
ЗА БУЏЕТИТЕ ОД ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РА-

БОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Во Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците („Службен лист на 
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ФНРЈ", бр. 52/57, 52/58 и 47/59) во членот 21 ст. 2 
и 3 се менуваат и гласат: 

„По исклучок од одредбите на претходниот став, 
од личниот доход на работниците на селскостопан-
ските организации, општите земјоделски задруги 
и самостојните установи, остварен со работа на 
селскостопански дејности, придонесот за буџетите 
од личниот доход се плаќа по норма од 3°/о. 

Од личниот доход на работниците на селско-
стопанските организапии, општите земјоделски за-
други и самостојните установи, остварен со работа 
на неселскостопански дејности, придонесот за бу-
џетите од личниот доход се плаќа по нормата про-
пишана во ставот 1 од овој член." 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1960 година. 

381. 
У К А З 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОДЛИКУ-

ВАЊАТА 
Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 

закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за измени и дополненија на За -
конот за одликувањата, што го усвои Сојузната на-
родна скупштина на седницата на Сојузниот собор 
од 30 јуни 1960 година. 

ПР бр. 17 
2 јули 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ОДЛИКУВАЊАТА 

Член 1 
Во Законот за одликувањата („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 55/55 и 27/56) во членот 8 ставот 1 
се менува и гласи: 

„Ордени за граѓански заслуги се: 
1) Ор денот југословенска голема ѕвезда, 
2) Орденот јунак на социјалистичкиот труд, 
3) Орденот на народното ослободување, 
4) Орденот југословенска ѕвезда од I, II и 

III ред, 
5) Ор денот на југословенското знаме од I, II, 

III, IV и V ред, 
6) Орденот заслуги за народ од I, II и III ред, 
7) Орденот братство и единство од I и II ред, 
8) Орденот на Републиката од I, И и ITI ред, 
9) Орденот на трудот од I, II и III ред." 

Член 2 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Меѓусебниот ранг на ордените на Федератив-

на Народна Република Југославија е следниот: 
1) Орденот југословенска голема ѕвезда, 
2) Орденот на слободата, 
3) Орденот на народен херој, 
4) Орденот јунак на социјалистичкиот труд, 
5) Орденот на народното ослободување, 
6) Орденот југословенска ѕвезда од I ред, 
7) Орденот на бојното знаме, 
8) Орденот на југословенското знаме од I ред, 

9) Орденот партизанска ѕвезда од I ред, 
10) Орденот заслуги за народ од I ред, 
11) Орденот братство и единство од I ред, 
12) Ор денот на народната армија од I ред, 
13) Ор денот на Републиката од I ред, 
14) Орденот на трудот од I ред, 
15) Орденот за воени заслуги од I ред, 
16) Орденот југословенска ѕвезда од И ред, 
17) Орденот на југословенското знаме од II ред, 
18) Орденот партизанска ѕвезда од II ред, 
19) Орденот заслуги за народ од II ред, 
20) Орденот братство и единство од И ред, 
21) Орденот на народната армија од II ред, 
22) Орденот на Републиката од II ред, 
23) Орденот на трудот од II ред, 
24) Орденот на воени заслуги од II ред, 
25) Орденот за храброст, 
26) Орденот југословенска ѕвезда од III ред, 
27) Орденот на југословенското знаме од III ред, 
28) Орденот партизанска ѕвезда од III ред, 
29) Орденот заслуги за народ од III ред, 
30) Орденот на народната армија од III ред, 
31) Орденот на Републиката од III ред, 
32) Орденот на трудот од III ред, 
33) Орденот на југословенското знаме од IV 

Ред, 
34) Орденот за воени заслуги од III ред, 
35) Орденот на југословенското знаме од V 

ред." 
Член 3 

Во членот 12 по точката 13 се додава нова 
точка 14, која гласи: 

„Орденот на Републиката од I, И и I I I ред им 
се доделува на поединци, на установи, на опште-
ствени и политички организации за особени за-
слуги на полето на јавната дејност со која се при-
донесува кон општиот напредок на земјата." 

Досегашните тон. 14 и 15 стануваат точ. 15 и 16. 

Член 4 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

382. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

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

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 30 јуни 1960 
година, донесе 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ НА СОЦИЈАЛНО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Во Одлуката за нормите на придонесот за со-

цијално осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
17/59) во точката 1 став 1 и во точката 2 став 1 по 
зборовите „во селскостопанските организации" збо-
рот „и" се заменува со запирка, а по зборовите „во 
општите земјоделски задруги" се додаваат зборо-
вите „и во самостојните установи". 

2. По точката 13 се додава нова точка 13а, која 
гласи: 

„13а. По исклучок, во 1960 година исилатителите 
на личниот доход од точ. 1 до 3 на оваа одлука се 
должни на вкупно исплатениот износ на личниот 
доход од кој го пресметуваат и го плаќаат придо-
несот за социјално осигурување по општите норми 
од 22% односно 20% од точ. 1 и 2 на оваа одлука, 
посебно пресметуваат и уплатуваат придонес за со-
цијално осигурување по дополнителна општа нор-
ма од 2%. 

На личните доходи од кои според одредбите на 
оваа одлука не се пресметува и не се плаќа придо-
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нес за социјално осигурување по општите норми од 
тон. 1 и 2 на оваа одлука, не се пресметува и не се 
плаќа придонес за социјално осигурување по допол-
нителната општа норма од претходниот став. 

Придонесот по нормата од оваа точка се пре-
сметува од истата основица од која се пресметува 
придонесот за социјално осигурување по општите 
норми од точ. 1 и 2 на оваа одлука. 

Придонесот по нормата од оваа точка не се 
плаќа од личниот доход на одделен работник, туку 
исплатителот на личните доходи го плаќа овој при-
донес од истите средства од кои ги исплатува и 
личните доходи на кои е пресметан овој придонес. 
Приватните работодавци го плаќаат овој придонес 
од своите средства. 

Придонесот пресметан по нормата од оваа точка 
исплатителите на личниот доход се должни да го 
уплатуваат на посебна сметка к а ј банката к а ј која 
го уплатуваат и придонесот за социјално осигуру-
вање пресметан по општите норми. Овие средства 
можат да се користат само за покривање на непо-
криените вишоци на расходите над приходите на 
службата на социјалното осигурување настанати во 
1-960 година. 

Износите на вишоците на средствата, откако ќе 
бидат подмирени евентуални кусоци во 1960 година, 
се издвојуваат на посебна сметка к а ј Народната 
банка. 

Средствата од претходниот став не се сметаат 
како вишок на средствата во смисла на важечките 
прописи за социјалното осигурување. Овие средства 
можат да се употребат според прописите на Сојуз-
ниот извршен совет по измената на важечките про-
писи за финансирањето на социјалното осигуру-
вање со кои по пат на закон ќе се регулира систе-
мот на финансирањето на социјалното осигурување." 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 јануари I960 година. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 26 

2 јули 1960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 

на Соборот на Претседател 
производителите, на Сојузниот собор, 

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

383. 
Врз основа на членот 38 став 1 од Уставниот 

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

Сојузната народна скупштина, на седницата на 
Сојузниот собор од 30 јуни 1960 година и на седни-
цата на Соборот на производителите од 30 јуни 
1960 година, донесе 

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

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се потврдуваат уредбите што ги донесе Со-

јузниот извршен совет врз основа на овластува-
њето од точката II на Одлуката за потврда на 
уредбите на Сојузниот извршен совет и за ната-
мошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем, и тоа* 

1) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на доход („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 52/59), 

2) Уредбата за измена на Уредбата за надво-
решнотрговското работење („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 52/59), 

3) Уредбата за измена на Уредбата за катаста-
рот на зејмиштето („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 52/59), 

4) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за данокот на промет („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 8/60), 

5) Уредбата за дополненија на Уредбата за 
трговската дејност и трговските претпријатија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 9/60), 

6) Уредбата за дополнение на Уредбата за да -
нокот на доход („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
12/60), 

7) Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за трговската дејност и трговските претпри-
јати ја и дуќани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
19/60}. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 36 

2 јули 1960 година 
Белград 

Претседател 
на Сојузната народна скупштина 

Петар Стамболић е. р. 
Претседател 
на соборот на Претседател 

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

384. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 
со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
чл. 11 и 30 став 3 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на Ф Н Р Ј " , бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
З А ПОДИГАЊЕ НА П Р А Т Е Н И Ш Т В О ^ НА ФЕ-
ДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛА-
ВИЈА ВО ИРАН НА СТЕПЕН НА АМБАСАДА 

1. П р а т е н и ш т в о ^ на Федеративна Народна Ре -
публика Југославија во Иран се подига на степен 
на амбасада. 

2. Државниот секретар за надворешни работи ќе 
преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " , со тоа што 
подигањето на степен на амбасада се смета од 28 
јуни 1960 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 108 

28 јуни 1960 година 
Белград 

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

385. 
Врз основа на точката 2 главата X X I на Сојуз-

ниот општествен план за 1960 година и членот 113 
од Законот за државната управа („Службен лист на 
Ф Н Р Ј " , бр. 13/56 и 44/57), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
З А ЕВИДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Заради одружување стабилноста на цените на 

пазарот ќе се води, на начинот определен со оваа 
одлука, евиденција за цените на определени про-
изводи што се од значење за пазарот и за животниот 
стандард. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет ги определува производите за 
чии цени во смисла на оваа одлука се води еви-
денција . 

3. Управните работи во врска со евиденцијата и 
контролата на цените ја врши Сојузниот уред за 
цени, ако со оваа одлука или со други прописи не 
е определено поинаку. 
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4. Производителските организации се должни за 
намераваното покачување на цените на производите 
за чии цени се води евиденција, предходно да го 
известат Сојузниот уред за цени, и тоа на 30 дена 
пред да пристапат кон продажба по покачени цени. 

Сојузниот уред за цени може да го скрати сро-
кот од претходната точка за што е должен да ги 
извести производителските организации. 

5. Ако Сојузниот уред за цени најде дека на-
меравано™ покачување на цените би го променило 
постојното ниво на цените на односната група про-
изводи, тој е должен во соработка со заинтересира-
ните органи и организации да разгледа дали е пока-
чувањето на цените во согласност со условите на 
пазарот. 

Сојузниот уред за цени ќе му достави на соју-
зниот Државен секретаријат за работите на стоков-
ниот промет мислење за покачувањето на цените од 
претходниот став и, по потреба, ќе му предложи 
преземање на соодветни мерки. 

Сојузниот уред за цени е должен да ги извести 
заинтересираните производителски организации за 
поднесувањето на предлогот во смисла на претход-
ниот став. 

6. Брз основа на предлогот од Сојузниот уред за 
цени од претходната точка, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет ќе ја 
разгледа можноста и потребата од преземање на со-
одветни економски и други мерки за стабилизација 
на цените на пазарот. 

За да се обезбеди дејството на мерките од прет-
ходниот став, односно да се отстранат повремените 
растројства на пазарот, сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет може да 
определи за производите на кои се однесува пред-
логот да не можат за определено време, а најмногу за 
6 месеци да се покачат постојните цени или да можат 
да се покачат цените само до определено ниво на 
цените за односната група производи. 

7. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет може, во смисла на важечките 
прописи, да определи постојното ниво на цените на 
производите за кои е врз основа на претходната 
точка определено да не можат да се продаваат за 
определено време по покачени цени да претставува 
основица на која трговските стопански организации 
ќе ги формираат своите продажни цени на големо за 
тие производи, и може да го определи начинот за 
формирање на тие цени. 

8. Советот на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на стоковниот промет може да ги 
определи поважните прехранбени производи и за-
наетчиските услуги од значење за снабдувањето на 
граѓаните, за кои ќе се установи евиденција и кон-
трола на цените на мало. 

Советот на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на стоковниот промет може за про-
изводите и услугите од претходниот став да ги опре-
дели и највисоките продажни цени на мало односно 
начинот за формирање на тие цени. 

Управните работи во врска со спроведувањето 
на евиденцијата и контролата на цените од ставот 1 
на оваа точка ги врши органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
стоковниот промет. 

Во градовите поделени на општини работите 
од претходните ставови ги врши советот односно ор-
ганот на управата на околискиот народен одбор над-
лежен за работите на стоковниот промет. 

9. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет може да ги определи прехран-
бените производи и занаетчиските услуги за кои не 
може да се установи евиденција и контрола на це-
ните на мало, како и за кои не можат да се опреде-
луваат цени на мало, во смисла на претходната 
точка. 

10. На стопанската организација што ќе постапи 
противно на одредбите од оваа одлука и на пропи-

сите донесени врз основа на неа, ќе се применат 
одредбите на членот 107 став 1 точка 3 на Уредбата 
за трговската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59 
и 9/60), а на одговорното лице во таа организација 
— одредбата од ставот 4 на тој член. 

Со парична казна до 200.000 динари ќе се казни 
за прекршок сопственик на приватен занаетчиски 
дуќан ако не се придржува за цените пропишани врз 
основа на точката 8 од оваа одлука. 

11. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесува, по потреба, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет. 

12. Со денот на влегувањето во сила на оваа 
одлука престанува да важи Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 39/58), 
како и прописите што се во спротивност со одред-
бите од оваа одлука. 

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

P. п. бр. 145 
28 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вел>ко Зековић, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

386. 
Врз основа на точ. 2 и 11 од Одлуката за еви-

денција и контрола на цените на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 27/60), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на стоко-
вниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Обврската за доставување известувања за 

покачувањето на цените во смисла на одредбите од 
Одлуката за евиденција и контрола на цените на 
определени производи (во натамошниот текст: Од-
луката) се однесува на производите односно гру-
пите производи наведени во Списокот на произво-
дите на кои се однесува евиденцијата и контролата 
на цените (во натамошниот текст: Списокот), што е 
објавен кон Упатството за спроведување на Одлу-
ката за евиденција и контрола на цените на опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59,1/60, 6/60, 8/60, 11/60, 15/60 и 
20/60). 

2. Како про и з в од ит ел ски организации што се 
должни да доставуваат известување пропишано со 
Одлуката и со ова упатство, се подразбираат инду-
стриските претпријатија. 

За производите односно групите производи од 
гранката 122 (производи на дрвната индустрија) 
и од гранката 313 (производи на шумарството), 
да доставуваат известувања се должни и шумските 
стопанства и земјоделските задруги. 

3. Како покачување на цените, во смисла на 
точката 4 од Одлуката, се подразбира и одржува-
њето на постојните цени за производите од влошен 
квалитет или на условите на продажбата што се 
од влијание на цените (место и начин на испора-
ката, вид и трошоци на амбалажата, рабат, каса-
сконто и др.). 

4. Производителските организации од точката 
2 на ова упатство (во натамошниот текст: претпри-
јатијата) се должни да доставуваат известување за 
продажните цени и за своите нови производи, и 
тоа најдоцна на 30 дена пред да пристапат кон 
продажба на тие производи. 

Како нов производ, во смисла на претходниот 
став. се подразбира производот што претпријатието 
порано не го произведувало. 
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5. Претпријатието може да пристати ко« про-
дажба по цените наведени во известувањето по 
истекот на срокот од 30 дена од денот на поднесу-
вањето на известувањето, а и пред истекот на тој 
срок ако Сојузниот уред за цени го скрати срокот 
во смисла на точката 4 став 2 од Одлуката. 

6. Претпријатието е должно во известувањето 
да ги даде следните податоци за секој производ на 
кој се однесува известувањето: назив на производот; 
шифра и назив на групата производи во која спаѓа 
односниот производ, и тоа според номенклатурата 
на Сојузниот завод за статистика (за следење на 
месечното индустриско производство, на годишното 
индустриско производство и на извозот и увозот); 
комерцијална ознака на производот; комерцијално-
техничка спецификација на производот; комерци-
јална единица на мерка; тежина според комерци-
јалната единица на мерка; обем на производството 
што се предвидува за текуштата година; постојана и 
нова продажна цена и услови на продажбата (ме-
сто и начин на испораката, амбалажа, подвоз, рабат, 
каса-сконото и др.). 

Покрај податоците од претходниот став, прет-
пријатието е должно да даде и образложение за 
причините што се од значење за формирањето на 
новите цени наведени во известувањето (промени 
во односите на понудата и побарувачката, промени 
во условите на снабдувањето и во цените на репро-
дукционите материјали, други поважни промени во 
условите на производството и ел.). 

Кон известувањето за новите производи прет-
пријатието ги доставува само податоците од ставот 
1 на оваа точка. 

7. Ако претпријатието не достави податоци со 
образложение во смисла на точката 6 од ова упат-
ство, ќе се смета дека и не поднесло известување, 
за што ќе биде известено од Сојузниот уред за цени. 

8. Овластувањето на советот на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на стоковниот 
промет не се однесува на производите за кои со 
сојузните прописи се определени продажните цени 
на мало односно начинот на формирањето на тие 
цени. 

Органот на народниот одбор од претходниот 
став, при спроведувањето на евиденција и контрола 
на цените на мало односно при определувањето на 
највисоките продажни цени на мало или на на-
чинот на формирањето на тие цени, ќе води особе-
но сметка за односите на понудата и побарувачката 
и за условите на работењето со производите и услу-
гите на кои се однесува евиденцијата и контролата 
на цените на мало. 

Органот на народниот одбор од ставот 1 на оваа 
точка е должен да го известува сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет за 
тоа за кои производи и услуги установил евиден-
ција и контрола на цените на мало односно ги опре-
делил највисоките продажни цени на мало или на-
чинот на формирањето на тие цени. 

9. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за спроведу-
вање на Одлуката за евиденција и контрола на 
цените на определени производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58,30/58,49/58,2/59,30/59,41/59Д/60,6/60, 
8/60,11/60,15/60 и 20/60), освен Списокот на произво-
дите на кои се однесува евиденцијата и контролата 
на цените. 

10. Ова упатство влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4140/1 
1 јули 1960 година 

Белград 

Државен секретар за работите 
на стоковниот промет, 

др Маријан Вредел*, е. р. 

387. 
Врз основа на членот 70 од Општиот закон за 

ш к о л с т в о ^ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58), 
секретаријатите на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура, за народно здравје и за социјална 
политика и комунални прашања пропишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈАТА И ЕВИДЕНЦИЈАТА НА 
ДЕЦАТА ПОПРЕЧЕНИ ВО ФИЗИЧКИОТ И ПСИ-

ХИЧКИОТ РАЗВИТОК 
I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат категориите 

и начинот на категоризацијата на децата попречени 
во физичкиот и психичкиот развиток и водењето 
на евиденција за таквите деца со цел за нивна по-
себна заштита, воспитување, образование и оспо-
собување за живот и работа. 

Член 2 
Категоризацијата и евиденцијата од претходни-

от член ги опфаќаат сите деца попречени во ф и -
зичкиот и психичкиот развиток. 

Специјалните училишта и установи можат да ги 
примаат ваквите деца дури по извршената катего-
ризација и евидентирање. 

Член 3 
Наод и мислење за тоа во која категорија спаѓа 

дете попречено во физичкиот или психичкиот ра-
звиток дава стручната комисија за давање на ми-
слења за категоризацијата на децата попречени во 
физичкиот развиток (во натамошниот текст: струч-
ната комисија). 

Врз основа на наодот и мислењето на стручната 
комисија се донесува решение за категоријата на 
детето и се води евиденција за таквото дете. 

U. Категоризација 
Член 4 

Категоризацијата ги опфаќа децата попречени 
во физичкиот и психичкиот развиток, и тоа: 

1) со оштетен вид; 
2) со оштетен слух; 
3) со растројства во говорот и гласот; 
4) телесно инвалидни; 
5) психички заостанати; 
6) со комбинирани пречки и недостатоци. 

Член 5 
Деца со оштетен вид, во смисла на овој правил-

ник, се слабовидни и слепи деца. 
Како слабовидно дете се смета детето што на 

подоброто око, со корекционо стакло, има острина 
на видот помала од 0,4. 

Како слабовидно дете се смета и детето што на 
подоброто око, со корекционо стакло, има острина 
на видот поголема од 0,4 но к а ј кое се предвидува 
извесно влошување на видот. 

Како слепо дете се смета детето што на по-
доброто око, со корекционо стакло, има острина на 
видот помала од ОДО или има видно поле до 20 сте-
пени. 

Член 6 
Деца со оштетен слух, во смисла на овој пра-

вилник, се наглуви и глуви деца. 
Како наглуво дете се смета детето што изгубило 

слух од 30 до 80 децибела со кое е разбирањето 
несигурно и на кое говорот во развојот му е битно 
оштетен. 

Како глуво дете се смета детето што изгубило 
слух за повеќе од 80 децибели и со кое разбирањето 
е невозможно. 

Детето од претходниот став што го запазило 
говорот се смета како наглуво. 

Член 7 
Деца со растројства во говорот и гласот, во сми-

сла на овој правилник; се деца кај кои е процесот 
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на разбирање со говор отежнат поради пречки или 
оштетувања на кој и да е дел од говорниот апарат. 

Член 8 
Телесно инвалидни деца, во смисла на овој пра-

вилник, се деца со такви оштетувања и деформации 
или моторни растројства, што им оневозможуваат 
да се воспитуваат, образуваат и оспособуваат под 
редовни услови. 

Член 9 
Психички заостанати деца, во смисла на овој 

правилник, се интелектуално заостанати деца по-
ради заостанат или успорен психички разбој што 
при анализирањето на резултатот од тестирањето 
имаат умов количник од 0 до 70 заклучно. 

Според степенот на интелектуалната заостана-
тост, децата од претходниот став се: 

1) идиоти, чиј умов количник е од 0 до 30 т. е. 
деца што не можат да научат да зборуваат и да се 
грижат за себеси; 

2) имбецили, чиј умов количник е над 30 до 50 
т. е. деца што не можат да се оспособат за самостој-
на работа ниту можат да научат да читаат и да пи-
шуваат; 

3) дебили, чиј умов количник е над 50 до 70 
»клучно, т. е. деца што не можат да се воспиту-
ваат. образуваат и оспособуваат за живот и работа 
под редовни услови и на кои им е потребен посе-
бен надзор и грижа. 

Како психички заостанати деца можат да се 
сметаат и децата со умов количник над 70 до 80 
к а ј кои при школувањето под редовни услови се 
јавуваат тешкотии, поради што им е потребно по-
себно воспитување, образование и оспособување за 
живот и работа. 

Член 10 
Деца со комбинувани пречки и недостатоци, во 

смисла на овој правилник, се деца што имаат во 
исто време два или повеќе недостатоци односно 
пречки од членот 4 точ. 1 до 5 на овој правилник 
(слепило и глувост, телесна инвалидност и инте-
лектуална заостанатост и ел.). 

Ш. Надлежност и постапка , 
Член И 

Децата попречени во физичкиот и психичкиот 
развиток на кои им е потребна посебна заштита, 
воспитување, образование и оспособување за живот 
и работа, мораат да му бидат пријавени на органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на социјалната заштита (во ната-
мошниот текст: надлежниот орган на управата) на 
чие подрачје е живеалиштето односно престоју-
валиштето на детето. Пријавата ја поднесуваат ро-
дителите односно старателот на детето. 

Децата од претходниот став можат на надле-
жниот орган на управата да му ги пријават и дет-
ски диспанзери и други здравствени, социјални и 
воспитни установи, училишта, органи на државната 
управа, заводи за социјално осигурување, судови и 
јавни обвинителства, како и станбени заедници, оп-
штествени и стопански организации и поединци, ако 
узнаат за вакви случаи. 

Надлежниот орган на управата поведува по-
стапка и по службена должност ако за вакво дете 
узнае без пријава. 

Член 12 
Надлежниот орган на управата ја доставува 

пријавата од претходниот член или својот реферат, 
ако повел постапка без пријава, до соодветната 
стручна комисија, заради давање наод и мислење. 
Кон пријавата се доставува сета расположива до-
кументација за детето, што е од важност за рабо-
тата на комисијата. 

Член 13 
Стручната комисија се формира при просветни, 

здравствени, социјални или други соодветни уста-
нови. 

Републичкиот совет надлежен за работите на 
социјалната политика, во спогодба со републичките 
совети надлежни за работите на просветата и за ра -

ботите на народното здравје, ги определува уста-
новите к а ј кои ќе се формираат стручни комисии, во 
дејќи при тоа сметка за опременоста и за стручните 
кадри во тие установи. 

Органите од претходниот став можат за одделни 
категории деца да ги определат установите чиј пер-
сонал може успешно да ги врши работите на струч-
на комисија. 

Член 14 
Стручната комисија што му дава наод и мисле-

ње на органот кој решава во прв степен (во натамо-
шниот текст: првостепената стручна комисија) ја 
формира советот на општинскиот народен одбор на-
длежен за работите на социјалната заштита, во спо-
годба со советите надлежни за работите на просве-
тата и за работите на народното здравје. 

Првостепена стручна комисија мбже да се фор-
мира и за две или повеќе општини. 

Член 15 
Првостепената стручна комисија се состои од 

пет членови, од кои лекарот-специјалист за детски 
болести, односно лекарот за училишна хигиена или, 
ако ваков нема, лекарот за општа пракса, психоло-
гот и социјалниот работник се постојани членови 
на комисијата, а лекарот со определена специјал-
ност и педагогот со соодветно педагошко образова-
ние влегуваат во нејзиниот состав зависно од ка-
тегоријата на попреченоста на детето што се испи-
тува. 

Член 16 
Првостепената стручна комисија дава наод и 

мислење врз основа на непосредниот преглед на 
детето како и врз основа на медицинската и друга 
документација со фактите од влијание врз утвр-
дувањето на категоријата на која и припаѓа детето. 

Првостепената стручна комисија може, по по-
треба. да прибави и мислење од одделни стручњаци 
или стручни установи. За таа цел комисијата може 
да го упати детето на преглед односно на испиту-
вање во соодветна установа. 

Член 17 
Наодот и мислењето на првостепената стручна 

комисија мора да содржи: 
1) лични податоци: фамилијарно, татково и ро-

дено име, ден, месец, година и место на раѓањето, 
занимање на родителите и живеалиште; 

2) подробна лична и фами лиј арна здравствена 
анамнеза; 

3) опис на социјалната состојба, со поблиски по-
датоци за личните, фамилијарните и материјалните 
прилики, условите на животот ити.; 

4) потполна дијагноза, со потребни клинички и 
други наоди; 

5) образложено мислење за категоријата на де-
тето и што е потребно да се преземе за неговото 
лекување, заштита, воспитување, образование и ос-
пособување за живот и работа; 

6) датум кога треба да се изврши повторен (кон-
тролен) преглед, со кратко образложение на потре-
бите од таков преглед. 

Член 18 
Кога надлежниот орган на управата ќе го прими 

наодот и мислењето од првостепената стручна ко-
мисија, тој диспозитивот на решението за катего-
ризацијата на детето го става во вид на забелешка 
на списот. 

Надлежниот орган на управата му го соопштува 
ваквото решение на родителот односно на старате-
лот на детето усно, а написмено го издава само ако 
тие го побараат тоа. 

Во решението се означува степенот на интелек-
туалната заостанатост на психички заостанати деца 
само со број од членот 9 ст. 2 и 3 на овој правилник. 

Против решението може родителот односно ста-
рателот да изјави жалба во срок од 15 дена од де-
нот на соопштувањето оносно на приемот на ре-
шението до второстепениот орган на управата преку 
првостепениот орган на управа*-
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По жалбата решава во втор степен органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на социјалната заштита. 

Член 19 
Стручната комисија што му дава наод и мисле-

ње на органот на управата кој решава во втор сте-
пен (во натамошниот текст: второстепената стручна 
комисија) ја формира републичкиот совет надле-
жен за работите на^соци јадната политика, во спо-
годба со републичките совети надлежни за работите 
на просветата и за работите на народното здравје. 

Второстепената стручна комисија се состои од 
пет членови, од кои лекарот-специјалист за детски 
болести, односно лекарот за училишна хигиена, или, 
ако ваков нема, лекарот-специјалист за општа ме-
дицина, психологот и социјалниот работник се по-
стојани членови на комисијата, а лекарот со опре-
делена специјалност и делегатот, со соодветно педа-
гошко образование влегуваат во нејзиниот состав 
зависно од категоријата на попреченост на детето 
што се испитува. 

Член на првостепена стручна комисија не може 
да баде истовремено и член на второстепена стручна 
комисија. 

Член 20 
Пред донесувањето на решението по жалбата, 

органот на управата што решава во втор степен е 
должен да прибави наод и мислење од второстепе-
ната стручна комисија. 

Член 21 
Второстепените стручни комисии даваат свои 

наоди и мислења, по правило, врз основа на до-
кументацијата прибавена од првостепените стручни 
комисии, или врз основа на податоците добиени на 
друг начин, а ако сметаат дека е тоа потребно, и 
врз основа на непосреден преглед на детето. 

Член 22 
Со работата на стручните комисии од претход-

ните членови раководи претседател што го именува 
органот што ја формирал стручната комисија. 

Претседателот и секој член на стручната коми-
сија имаат свој заменик. 

Член 23 
Стручните комисии работат само во полн состав. 
Наодите и мислењата, стручните комисии ги да-

ваат со мнозинство гласови на пропишаниот обра-
зец, а ги потпишуваат претседателот и сите членови 
на стручната комисија. 

Секој член на стручната комисија може да из-
двои мислење, но е должен мислењето да го обра-
зложи писмено. 

Член 24 
По правосилноста на решението за категориза-

ција на детето, надлежниот орган на управата ги 
внесува општите податоци за детето со наодот и ми-
слењето на стручната комисија во матичната книга 
за определена категорија деца и формира досие за 
тоа дете. 

Член 25 
Надлежниот орган на управата е должен да ги 

внесува податоците во матичната книга за децата 
за кои се води евиденција с£ до нивното оспособу-
вање за живот и работа, односно додека постои по-
треба за тоа. 

Родителиве односно старателите на децата се 
должни да го известуваат надлежниот орган на 
управата за сите важни промени. 

Член 26 
Надлежниот орган на управата врз основа на 

податоците од стојата евиденција за децата попре-
чени во физичкиот и психичкиот развиток му до-
ставува на крајот на секоја година на републичкиот 
совет надлежен за работите на социјалната поли-
тика податоци за категориите на овие деца. 

Член 27 
Ако по донесувањето на конечното решение за 

категоризацијата на детето и по евидентирањето 
настапат к а ј детето промени во порано утврдената 
состојба, надлежниот орган на управата по службе-
на должност или по пријава од родителите одно-

сно старателот го упатува ваквото дете на стручна 
комисија заради д а в а л е повторен наод и мислење. 

Во случај на преселување на детето, органот на 
управата го доставува предметот до органот н а упра-
вата надлежен според местото на преселувањето. 

Член 28 
Општинскиот собор може водењето на постап-

ката во врска со категоризацијата на децата попре-
чени во физичкиот и психичкиот развиток и воде-
њето на евиденцијата за тие деца да го пренесе врз 
просветните, здравствените, социјалните или дру-
ги соодветни установи, ако тие ги исполнуваат сите 
потребни услови за тоа. 

Член 29. 
Трошоците на стручните комисии паѓаат на то-

вар на политичкотериторијалните единици чии ор-
гани ги формирале. 

Трошоците настанати во врска со упатувањето 
на децата на испитување и евентуално лекување 
во установи, се плаќаат според посебни прописи 
со кои се регулираат обврските и начинот на пла-
ќањето за услугите што ги даваат тие установи. 

Член 30 
За вршење на административните работи на 

стручните комисии органите што ги формирале нив 
ќе обезбедат потребен број административни слу-
жбеници. 

Член 31 
Пропишаниот образец бр. 1 — Наод и мислење 

и образецот бр. 2. — Матична книга се отпечатени 
кон овој правилник и се негов составен дел. 

IV. Преодна и завршна одредба 
Член 32 

Стручните комисии се должни во срок од една 
година од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник да извршат категоризација на децата 
попречени во физичкиот и психичкиот развиток 
што на денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник се наоѓаат во соодветните установи. 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден па 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 04—1917/60 
29 јуни 1960 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура, 
Крсте Црвенковски, е. Р. 

Секретар 
за социјална политика, 
и комунални прашања, 

Лидија ШентЈурц, е. р. 
Секретар 

за народно здравје, 
др Херберт Храус, е. р. 

Стручна комисија за давање 
мислење за категоризацијата 
на децата попречени во ф и -
зичкиот и психичкиот ра-

звиток 
Бр. — 

Образец бр. 1 
Наод и мислење 

(формат: 
21 X 297 мм) 

датум 
во 

НАОД И МИСЛЕЊЕ 

1. Фамилијарно и родено име на детето: 

2. Родено име на таткото и негово за-
нимање: 

3. Родено име и моминско фамилијар-
но име на мајката и нејзино зани-
мање: 

4. Датум и место на раѓањето на детето: 
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5. Фамилијарно и родено име на ста-
рателот: 

6. Адреса на живеалиштето односно на 
последното престојувалиште на де-
тето (место, општина, околија, HP): 

7. Идентитетот на детето утврден 
преку: 

8. Исцрпна здравствена анамнеза: 

9. Социјална состојба: 
(опачина од прва страна) 

10. Наод (потполна дијагноза со потреб-
ни клинички и други наоди): 

11. Мислење за категоријата на детето 
и што треба да се преземе за негова 
заштита, воспитување, образование 
и оспособување за живот и работа: 

12. Образложение на' мислењето за к а -
тегоријата на детето: 

13. Датум на ј авување на повторен пре-
глед: 

Забелешки: 
Членови на комисијата: Претседател на комисијата: 

Образец бр. 2 — Матична книга 
(формат: 42 X 297 мм) 
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ИСО 
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388. 

Врз основа на членот 4 од Законот за адвока-
турата („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 15/57) и ч л е -
нот 16 точка 12 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
18/58 и 18/59), во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа, Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за правосудни 
работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБАТА ЗА ПРАВНА ПОМОШ ВО НА-

РОДНИТЕ ОДБОРИ 

Основување 
Член 1 

Заради давање правна помош на граѓаните може 
да ое основе служба за правна помош во општин-

ски народни одбори, а, по потреба, и во околиски 
нарачки одбори. 

ГТ^ед обновувањето на службата за правна по-
мош ќе се обезбедат кадровски и други услови за 
работата на оваа служба. 

Член 2 
Службата за правна помош се организира и се 

в р ш и врз основа на одлука на народниот одбор и во 
согласност со одредбите од овој правилник. 

Со оспорувањето на службата за правна помош 
не престанува обврската на судовите и на другите 
органи врз основа на посебни прописи да им да-
ваат правна помош на граѓаните во работите од 
својот делокруг. 

Член 3 
Народните одбори на две или повеќе општини 

можат со свои одлуки спогодбено да основат заед-
ничка служба за правна помош. 

Со одлуките од претходниот став се определува 
седиштето на заедничката служба за правна помош, 
а може да се определи и времето кога ќе се дава 
правна помош во одделни места надвор од седи-
штето на оваа служба. 

Член 4 
Средствата за финансирање на службата за 

правна помош ги обезбедува општината односно 
околијата. 

Учеството на општините што ќе основ ат заед-
ничка служба за правна помош во трошоците на 
таа служба се определува со договор помеѓу осно-
вувачите. 

Член 5 
Службата за правна помош е должна да им 

дава правна помош на сите граѓани што ќе се обр-
нат за оваа помош. 

Народниот одбор може да определи посебни 
услови за давање правна помош на граѓаните од 
подрачјето на други општини односно околии. . 

Со одлуката на народниот одбор може да се 
определи службата за правна помош да им дава 
правна помош и на општествените организации, 
станбените заедници и куќните совети. 

Делокруг 

Член 6 
Во делокругот на службата за правна помош 

спаѓаат работите на давање правна помош на гра-
ѓаните во остварувањето и заштитата на нивните 
права пред судови, д р ж а в н и органи, установи што 
вршат јавна служба и организации. 

Давањето на правна помош на граѓаните оп-
ф а ќ а : 

1) давање усни правни совети; 
2) составување исправи (договори, тестаменти, 

из јави и др.); 
3) составување поднесоци (молби, тужби, пред-, 

лози, ж а л б и и други барања и ел.); 
4) застапување на расправи и срочишта пред 

редовен суд во процесната, вонпроцесната и извр-
шната постапка, во постапката по управни спорови 
и во кривичната постапка заради остварување на 
имотноправни барања, како и застапување пред ор-
ганите на управата во управната постапка, пред 
установите што вршат јавна служба и пред орга-
низациите. 

Народниот одбор може да определи службата 
за правна помош да ги врши сите или само некои 
од работите наведени во претходниот став. 

Член 7 
Службата за правна помош ќе им у к а ж у в а 

правна помош на граѓаните и во работите од дело-
кругот на правна помош што врз основа на посебни 
прописи ј а даваат судовите и другите органи (член 
2 став, 2), особено ако со тоа се смалуваат трошоците 
што заинтересираното лице би ги имало поради од-
далеченоста на тие оргак 
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Граѓаните, по правило, ќе се упатуваат до суд 
или до други органи кога е заради давање правна 
помош потребно претходно да се разгледаат списи-
те, книгите или други податоци со кои судот или 
тие органи располагаат. 

Член 8 
Во постапката во која учествуваат странки со 

спротивни барања службата за правна помош може 
да го преземе застапувањето на обете странки ако 
со оглед на бројот на лицата овластени на застапу-
вање, а запослени во службата за правна помош, 
е во можност да обезбеди застапување на обете 
странки без штета за остварувањето и заштитата 
на нивните права и интереси. 

Кога службата за правна помош презела заста-
пување на една странка, таа е должна за тоа да ја 
извести другата странка што и се обрнала за за-
стапување. 

Член 9 
Службата за правна помош може да одбие да-

вање на правна помош од својот делокруг (член в) 
ако е поставеното барање очигледно неосновано или 
недопуштено, или ако со оглед на бројот на лицата 
овластени на застапување, а запослени во службата 
за правна помош, не е во можност да обезбеди за-
стапување и на другата странка. 

За одбивањето да се даде правна помош ^одлу-
чува шефот на службата за правна помош. 

Склучување на порамнување 
Член 10 

Граѓани можат да ti се обрнат на службата за 
правна помош заради склучување на порамнување. 
По предлог од една странка оваа служба може да 
ја повика спротивната странка заради обид на по-
рамнување. 

Службата за правна помош може и по сопствена 
иницијатива да укажува на предностите на реша-
вањето на спорови со порамнување. 

Склученото порамнување ќе се внесе во запи-
сник, чиј препис ќе им се издаде на странките и на 
другите лица што имаат правен интерес, на нивно 
барање. 

Надоместок и трошоци 
Член 11 

Правната помош се дава со надоместок што го 
определува народниот одбор најмногу до износите 
пропишани со Тарифата за наградите за работата 
на адвокатите. 

Со одлука на народниот одбор може да се опре-
дели да не се плаќа надоместок за одделни форми 
на давање правна помош, за заштита на одделни 
права (од работниот однос, социјалната заштита и 
др.), како и за давање правна помош на одделни 
категории лица (деца на паднати борци и на жртви 
на фашистичкиот терор, лица под старателство, 
лица што според важечките прописи ги^ исполну-
ваат условите за ослободување од плаќањето на 
трошоците на постапката). 

Член 12 
Надоместокот за давањето на правна помош од 

страна на службата за правна помош влегува во 
трошоците на постапката. 

Трошоците во врска со давањето на правна по-
мош (такси, трошоци на увидот и др.) ги поднесува 
странката што бара правна помош. 

Должности и овластувања на службениците 
Член 13 

Со службата за правна помош непосредно ра-
ководи шефот на службата, што ја има пропиша-
ната стручна спрема (член 4 став 4 од Законот за 
адвокатурата). 

Шефот на службата го организира вршењето 
на работите во службата за правна помош, дава 
упатства за работа и се грижи за унапредувањето 
на службата и на стручната работа. 

Шефот на службата е одговорен за стручното 
и уредното вршење на работите на правната помош. 

Во сложените случаи на правната помош, ше-
фот на службата може да им се обрне за правно 
мислење на други органи или стручњаци. 

Член 14 
За работата во службата за правна помош се 

определува потребен број стручни службеници, ка -
ко и други службеници за вршење на администра-
тивните и техничките работи. 

Член 15 
Шефот на службата и службениците на слу-

жбата за правна помош можат да бидат ангажира-
ни за работа во службата за правна помош со 
полно или со скратено работно време. 

Член 16 
Службениците што вршат работи на правна 

помош се самостојни во својата работа. Тие работат 
во границите на примените овластувања од стран-
ката и во рамките на одлуката на народниот одбор 
со која се определува кои работи врши оваа слу-
жба (член 6). 

Службениците се должни да ги употребат сите 
законски правни средства што можат да и кори-
стат на странката на која & се укажува правната 
помош. 

Службениците на службата за правна помош 
се должни да го чуваат како службена тајна она 
што во врска со давањето на правна помош им го 
доверила странката. 

Адвокати во службата за правна помош 
Член 17 

Вршењето на должноста на ш е ф на службата 
за правна помош или на одделни работи во оваа 
служба може да му се довери и на адвокат. 

Овие работи адвокатот може да ги врши само 
во просториите на службата за правна помош. 

Член 18 
Со договор меѓу народниот одбор и адвокатот 

се определуваат работите што ќе ги врши адвока-
тот во службата за правна помош, работното вре-
ме и наградата за работата. 

Адвокатот може со договорот од претходниот 
став да се обврзе да ја врши адвокатурата исклучи-
во во службата за правна помош. 

За својата работа во службата за правна помош, 
адвокатот може да договори награда во месечен па-
ушален износ или според извршените работи со 
определен месечен паушален износ или посебно за 
секоја извршена работа. 

Член 19 
Во поглед на правата и должностите на адво-

катот што врз основа на договорот со народниот 
одбор ја врши адвокатурата делумно или исклу-
чиво во службата за правна помош важат во сб 
одредбите од Законот за адвокатурата и прописите 
донесени врз основа на тој закон. 

Одредби за работењето 
Член 20 

Примањето на граѓани во канцеларијата на 
службата за правна помош се врши во времето што 
ќе го определи народниот одбор. 

Член 21 
На секоја исправа или поднесок што е составен 

во службата за правна помош, покрај потписот на 
странката, се става печат од службата и потпис »а 
службеникот што исправата или поднесокот го со-
ставил. 

Член 22 
Во службата за правна помош се води посебен 

уписник и други помошни книги. 
Копиите на записниците и на поважните под-

несоци се чуваат во архивата на службата за прав-
на помош. 

Член 23 
За сите примени износи од странките се вод^т 

препишани книги. 
На странката и се издава признаница за напла-

тените износи на надоместокот и трошоците, а ако 
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за странката се извршени повеќе дејствија, на неа 
vi се издава и писмена пресметка на надоместокот 
и трошоците. 

Преодна и завршна одредба 
Член 24 

Народните одбори што основале служба за прав-
на помош ќе ги усогласат одлуките за оковувањето 
на оваа служба со одредбите од овој правилник во 
срок од три месеци од неговото влегување во сила. 

Член 25 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 02-135/17-60 

23 јуни 1960 година 
Белград 

Секретар за правосудни работи, 
др Јосип Хрнчевиќ, е. р. 

38& 
Врз основа на точката 7а од Одлуката за ми-

нималните лични доходи на работниците на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 52/58) и точката 4 од Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 15/60), Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МИНИМАЛНИТЕ ЛИЧНИ 
ДОХОДИ НА РАБОТНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
I. Уводна одредба 

1. Минималните лични доходи за работни места 
се утврдуваат во единствен износ. 

Досегашните износи на минималните лични до-
ходи за работни места утврдени според Наредбата 
за постапката за утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 11/58) и според На-
редбата за постапката за утврдување на минимал-
ните лични доходи на работниците на селскосто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 31/58 и 1/59), а исправени според Одлуката за 
минималните лични доходи на работниците на сто-
панските организации и Упатството за спроведување 
на Одлуката за минималните лични ^доходи на ра-
ботниците на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 1/59), ако се утврдени во распон 
меѓу два износа, ќе се сведат на единствени износи 
според одредбите на оваа наредба. 
11. Сведување на минималните лични доходи опре-

делени во распон на единствени износи 
2. Минималните лични доходи за работни места 

што во прегледот на минималните лични доходи за 
работни места (точка 25 од Упатството за спроведу-
вање на Одлуката за минималните лични доходи на 
работниците на стопанските организации) се опре-
делени во распон, стопанските организации ќе ги 
сведат на единствени износи така што збирот на 
највисокиот и најнискиот износ, кои претставуваат 
граници на распонот на минималниот личен доход 
за секое работно место, ќе го поделат со бројот два. 
Добиениот количник е нов единствен износ на ми-
нималниот личен доход за односното работно место. 

Сведувањето на минималните лични доходи о-
пределени во распон на единствени износи на мини-
малните лични доходи за работни места стопанските 
организации се должни да го извршат во срок од 
30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

3. Единствените износи на минималните лични 
доходи утврдени според постапката од точката 2 
на оваа наредба стопанските организации ќе ги 
внесат во прегледот на минималните лични доходи 
за работни места, наместо досегашните износи во 

распон, на тој начин што износите во распон ќе ги 
прецртаат, па над нив ќе ги запишаат со црвено 
мастило новите единствени износи. 

Стопанските организации ка ј кои минималните 
лични доходи за сите работни места досега биле 
утврдени во распон ќе направат нов преглед на 
минималните лични доходи за работните места, во 
кој ќе ги внесат новите единствени износи на ми-
нималните лични доходи утврдени по постапката 
ОД точката 2 на оваа наредба 

4. Стопанските организации се должни прегледот 
на минималните лични доходи за работните места 
во кој ги внесле новите износи на минималните 
лични доходи да му го достават на органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на трудот и на работните односи, заради 
контрола и заверка. 

Стопанските организации што, во смисла на 
точката 3 став 2 од оваа наредба составуваат нов 
преглед на минималните лични доходи за работни 
места, му го доставуваат на органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на трудот и на работните односи тој преглед во два 
примерка, од кои еден примерок задржува органот 
на управата. Кон новиот преглед стопанската орга-
низација го доставува на увид и поранешниот пре-
глед на минималните лични доходи за работни 
места врз основа на кој е направен новиот преглед. 

По извршената контрола на точноста на сведу-
вањето на минималните лични доходи на единствени 
износи, органот на управата го заверува доставениот 
преглед на минималните лични доходи за работни 
места. 

Заверениот преглед на минималните лични до-
ходи за работни места органот на управата е должен 
да и го врати на стопанската организација во срок 
од 30 дена од денот на приемот на барањето за за-
верка. 

HI. Утврдување на минималните лични доходи во 
новооснованите стопански организации 

5. Минималните лични доходи за работни места 
во новооснованите стопански организации ги утвр-
дуваат спогодбено работничкиот совет на стопан-
ската организација, заедничката комисија на обата 
собора на општинскиот народен одбор и синдикал-
ната организација. 

Минималните лични доходи во новооснованите 
стопански организации можат да се утврдуваат само 
во границите на минималните лични доходи за со-
одветните работни места на стопанските организа-
ции од иста стопанска гранка односно стопанска 
дејност на подрачјето на околијата. Ако на под-
рачјето на околијата не постојат стопански органи-
зации од иста стопанска гранка или стопанска 
дејност, височината на минималните лични доходи 
во новооснованата стопанска организација се опре-
делува според минималните лични доходи за соод-
ветните работни места во такви стопански органи-
зации на територијата на Југославија, а во 
новооснованите селскостопански организации и 
земјоделски задруги (освен во нивните индустриски 
погони), стопански организации за внатрешна трго-
вија, угостителски стопански организации, занает-
чиски стопански организации и комунални стопански 
организации ќе се определи според минималните 
лични доходи за соодветните работни места во такви 
стопански организации на територијата на односната 
народна република. 

Во новооснованите селскостопански организации 
и земјоделски задруги минималните лични доходи 
за работите на селскостопанска дејност (прашење, 
работа при жетва односно косидба, расфрлање 
ѓубре, потсечување на овошки, приготвување на 
сточна храна, допремање на сточна храна и про-
стирка, чистење на штали и други селскостопански 
работи што не влегуваат во кругот на работите на 
определено работно место) можат да се утврдуваат 
само во границите на износите на минималните 
лични доходи за таквите работи во селскостопанските 
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организации односно земјоделските задруги на под-
рачјето на околината односно на територијата на 
народната република што имаат иста или слична 
структура на таквите работи во текот на годината. 

Новооснованата стопанска организација е дол-
жна претходно да прибави од соодветната сојузна 
комора, сојуз на комори односно стручно здружение 
податоци за постојната состојба во поглед на височи-
ната на минималните лични доходи во стопанските 
организации од онаа стопанска дејност на која таа 
и припаѓа според својата основна дејност, како и 
мислење од соодветната сојузна комора, сојуз на 
комори односно стручно здружение за тоа колкави 
би требало да бидат износите на минималните 
лични доходи за одделни работни места. 

Новооснованите стопански организации чија ви-
сочина на минималните лични доходи се определува 
според минималните лични доходи на стопанските 
организации на територијата на народната репу-
блика, ќе ги прибават податоците од претходниот 
став од републичката комора односно здружение. 
Комуналните стопански организации ќе ги прибават 
тие податоци од републичката комора за областа на 
стопанството на која и припаѓа стопанската орга-
низација според својата дејност односно од стру-
чното здружение во кое е зачленета стопанската 
организација. 

Стопанската организација е должна на соодвет-
ната комора и стручното здружение чиј член е таа 
да им ги достави податоците за минималните лични 
доходи од ст. 2 и 3 на оваа точка, а коморите од-
носно стручните здруженија на нивно барање се 
должни да достават податоци и мислење во смисла 
на ст. 4 и 5 од оваа точка. 

Ако стопанската организација при утврдувањето 
на минималните лични доходи не се согласи со 
мислењето на комората односно на стручното здру-
жение, таа кон прегледот од точката 7 на оваа 
наредба прилага и образложение зошто не се со-
гласува. 

6. За работните места на стопанските органи-
зации настанати со соединување на две или повеќе 
стопански организации во една, минималните лични 
доходи се утврдуваат врз основа на минималните 
лични доходи на работните места на соединетите 
стопански организации. Износите на вака утврде-
ните минимални лични доходи не можат да бидат 
поголеми од износите на минималните лични доходи 
за соодветните работни места на соединетите сто-
пански организации. 

Ако во стопанската организација настаната со 
соединување, на одделни раководни работни места 
посуштествено се изменат елементите врз кои е за-
снована височината на минималниот личен доход 
(обем на работите, стручност, одговорност и ел.), 
минималните лични доходи за тие раководни ра -
ботни места можат по исклучок да се утврдат во 
износи поголеми од износите на минималните лични 
доходи за соодветните раководни работни места во 
стопанските организации што се соединиле. 

7. Заради утврдување на минималните лични 
доходи за работните места според точ. 5 и 6 на оваа 
наредба, новооснованата стопанска организација со-
ставува посебен преглед, кој и го доставува на ко-
мисијата од точката 5 став \ на оваа наредба и на 
синдикалната организација. 

Прегледот од претходниот став што се составува 
заради утврдување на минималните лични доходи 
според точката 5 на оваа наредба, ги содржи след-
ните податоци: 

1) називи на работните места и на погоните 
односно на други организациони единици во кои се 
наоѓаат односните работни места; 

2) работи што се вршат на работните места; 
3) стручна спрема потребна за вршење на ра-

ботите на работните места; 
4) бруто износи на минималните лични доходи 

за работните места што ги предлага стопанската 
организација; 

5) бруто износи на минималните лични доходи 
за соодветните работни места на стопанските ор-
ганизации од иста стопанска гранка односно дејност 
врз основа на кои новооснованата стопанска органи-
зација ги предложила износите на минималните 
лични доходи за работните места. Кон износите се 
наведуваат и стопанските организации чии износи 
на минималните лични доходи послужиле како 
основ. 

Прегледот што го составуваат стопанските ор-
ганизации од точката 6 на оваа наредба ги содржи 
истите податоци како и прегледот од претходниот 
став, освен податоците под 5, наместо кои овие сто-
пански организации во прегледот ги внесуваат бруто 
износите на минималните лични доходи за соод-
ветните работни места на соединетите стопански ор-
ганизации. 

8. Стопанските организации од точ. 5 и 6 на 
оваа наредба ќе ги применуваат минималните лични 
доходи од денот кога почнале со редовното ра-
ботење. 

IV. Утврдување на минималните лични доходи за 
нови работни места 

9. Заради утврдување на минималните лични 
доходи на работниците на новите работни места што 
ќе бидат воведувани во текот на годината, управниот 
одбор на стопанската организација ќе ги определи 
привремено, додека не се одржи седница на ра-
ботничкиот совет, износите на минималните лични 
доходи за новите работни места. Работничкиот совет 
е должен на првата седница да донесе одлука за 
височината на минималниот личен доход за новите 
работни места. 

Износите на минималните лични доходи за 
новите работни места мораат во поглед на височи-
ната да бидат во правилен однос со износите на 
минималните лични доходи за другите работни 
места во стопанската организација. 

Ако во стопанската организација нема работно 
место врз основа на чиј минимален личен доход би 
можел да се утврди минималниот личен доход за 
новото работно место, стопанската организација ќе 
побара од сојузната комора, од сојузот на комори 
односно од стручното здружение извештај за тоа 
колку изнесува минималниот личен доход за тоа 
работно место во стопанските организации од со-
одветна стопанска гранка или дејност. 

Извештајот од претходниот став селскостопан-
ските организации и земјоделските задруги (освен 
нивните индустриски погони), стопанските органи-
зации за внатрешна трговија, угостителските сто-
пански организации, занаетчиските стопански орга-
низации и комуналните стопански организации ќе 
го побараат од републичката комора односно здру-
жениево. 

10. Стопанската организација на која ќе и се 
присоединат една или повеќе стопански организации, 
утврдува нови износи на минималните лични доходи 
за работните места кои до присоединувањето не 
постоеле во неа и за работните места за кои ми-
нималните лични доходи биле определени во раз-
лични износи во тие стопански организации. Како 
мерила за височината на минималните лични доходи 
за тие работни места се земаат дотогашните износи 
на минималните лични доходи на работните места 
во присоединетите стопански организации и изно-
сите на минималните лични доходи на соодветните 
работни места во стоцанската организација кон која 
е извршен© присоединување^. 

Советот на општинскиот народен одбор надле-
жен за трудот ^и работните односи може да реши 
стопанската организација во случај на присоеди-
нување да ги утврди новите износи на минималните 
лични доходи за целата стопанска организација 
според постапката предвидена за новооснованите 
стопански организации, ако оцени дека со утврду-
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вање на новите износи на минималните лични до-
ходи само за работните места од претходниот став 
не би можела да се постигне усогласеност на мини-
малните лични доходи во стопанската организација. 

11. Стопанските организации се должни на со-
ветот на општинскиот народен одбор надлежен за 
трудот и работните односи да му достават извештај 
за височината на минималните лични доходи за 
новите работни места од точката 9 став 1 и точката 
10 став 1 на оваа наредба во срок од 10 дена од 
денот на донесувањето на одлуката на работничкиот 
совет за воведувањето на ново работно место и за 
определувањето на височината на минималниот 
личен доход за тоа работно место. 

Во стопанските организации во кои поради од-
далеченост на погонските единици меѓу одделните 
состаноци на работничкиот совет ќе помине повеќе 
од еден месец, извештајот се доставува во срок 
од 10 дена од денот на донесувањето на одлуката 
на управниот одбор, а одлуката на работничкиот 
совет се доставува дополнително. 

12. Извештајот за воведувањето на ново ра-
ботно место и за утврдувањето на минималните 
лични доходи ги содржи следните податоци: 

1) назив на новововеденото работно место и на 
погонот односно на друга организациона единица 
во која е воведено новото работно место; 

2) работи што се вршат на новововеденото ра-
ботно место; 

3) стручна спрема потребна за вршење на рабо-
тите на новововеденото работно место; 

4) назив на работното место (опис на работите) 
и износ на минималниот личен доход за сличното 
работно место што послужило како основ за висо-
чината на минималниот личен доход за нововове-
деното работно место. Во случајот од точката 9 
ст. 3 и 4 на оваа наредба се прилага извештај од 
сојузната комора, сојузот на комори односно струч-
ното здружение; 

5) бруто износ на минималниот личен доход за 
новото работно место. 

13. Ако минималните лични доходи за новите 
работни места од точката 9 став 1 и точката 10 
став 1 на оваа наредба не се во правилен однос 
со минималните лични доходи на соодветните ра-
ботни места врз основа на кои се утврдени, сто-
панската организација е должна на барање од со-
ветот на општинскиот народен одбор надлежен за 
трудот и работните односи да ги усогласи минимал-
ните лични доходи за новите работни места со ми-
нималните лични доходи за постојните работни ме-
ста врз основа на кои се утврдени минималните 
лични доходи. 

Против барањето за усогласувење на минимал-
ните лични доходи може да му се изјави жалба 
на советот на околискиот народен одбор надлежен 
за трудот и работните односи во срок од 15 дена 
од денот на доставата на решението. 

_ Износите на минималните лични доходи утвр-
дени по усогласувањето според барањето на советот 
на општинскиот народен одбор надлежен за трудот 
и работните односи, ќе се применуваат од денот 
на ставањето на барањето за усогласување. 

14. Ако стопанската организација во тарифниот 
прчсилник спои две или повеќе работни места во 
едно ново работно место, минималниот личен доход 
за тоа работно место се утврдува врз основа на ми-
нималните лични доходи на работните места од кои 
тоа настанало, така што тие ќе се соберат и збирот 
ќе се подели со бројот на работните места што се 
споени во ново работно место. 

Прегледот на пресметаниот износ на минимал-
ниот личен доход за новото работно место настанато 
со спојување стопанската организација му го до-
ставува на контрола на органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на трудот и на работните односи со следните по-
датоци: 

1) називи на соединетите работни места; 
2) бруто износи на минималните лични доходи 

на споените работни места; 
3) назив на новото работно место настанато со 

спојување; 
4) бруто износ на минималниот личен доход за 

тоа работно место. 
Прегледот од претходниот став се доставува во 

два примерка. 
Ако органот на управата од ставот 2 на оваа 

точка утврди неправилност или грешки во пресме-
тувањето на минималниот личен доход за новото 
работно место настанато со спојување, ќе изврши 
исправка на износот или ќе бара стопанската орга-
низација повторно да го пресмета минималниот ли-
чен доход. 

Износот на минималниот личен доход за новото 
работно место настанато со спојување, ќе се при-
мени од првиот ден на оној месец во кој е извршено 
спојувањето на работните места. 

15. Износите на минималните лични доходи за 
новите работни места стопанската организација ги 
внесува во прегледот на минималните лични доходи 
за работните места и им дава редни броеви што се 
продолжуваат на редните броеви од веќе постојните 
работни места. Кон податоците за новите работни 
места се наведува бројот на одлуката на работнич-
киот совет на стопанската организација и датумот 
на седницата на која е донесена одлуката. 

V. Решение за минимален личен доход на работ-
никот 

16. На работникот му се определува минимал-
ниот личен доход според работното место на кое 
е распореден на постојана работа. 

Ако според тарифниот правилник на работни-
кот му се намалува тарифниот став за определен 
процент, стопанската организација може за истиот 
процент да го намали и износот на минималниот 
личен доход предвиден за тоа работно место. 

17. Стопанската организација е должна на секој 
работник да му издаде решение за минимален ли-
чен доход, кое содржи: 

1) фамилијарно, татково и родено име на ра-
ботникот на кој му се дава решението; 

2) бруто и нето износ на минималниот личен 
доход; 

3) реден број на работното место од прегледот 
на минималните лични доходи за работните места. 

18. Ако работникот во текот на годината биде 
распореден на друго работно место, со повисок или 
понизок износ на минималниот личен доход, на кое 
ќе работи постојано, стопанската организација ќе 
му определи нов износ на минималниот личен до-
ход според работното место на кое е распореден и 
ќе му издаде за тоа решение. 

Ако работникот биде привремено распореден на 
друго работно место, го задржува за тоа време, а 
најдолго за 3 месеци, минималниот личен доход што 
му е определен со решението за работното место 
на кое работи постојано. 

19. На работникот што се прима во работен од-
нос односно што ќе биде распореден на друго ра-
ботно место на постојана работа, стопанската орга-
низација е должна да му издаде решение за мини-
малниот личен доход во срок од 8 дена од денот 
на стапувањето на работа односно од денот на пре-
минувањето на друго работно, место. 

20. На работникот распореден на работно место 
за кое минималниот личен доход досега бил опре-
делен во распон, му се определува минималниот 
личен доход во износот утврден за тоа работно ме-
сто според точката 2 од оваа наредба. 

Ако е досегашниот износ на минималниот личен 
доход на работникот од претходниот став, определен 
со решението на стопанската организација, поголем 
од износот на минималниот личен доход за работ-
ното место определен според точката 2 на оваа на-
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редба, работникот го задржува поголемиот износ 
на минималниот личен доход се додека постојано 
работи на тоа работно место. Ако е износот на ми-
нималниот личен доход на работникот помал од 
износот на минималниот личен доход за работното 
место, стопанската организација може да определи 
да го задржува работникот досегашниот износ се 
додека се наоѓа на истото работно место или само 
до исполнувањето на определен услов, што самата 
го определува во тарифниот правилник. 

Кон прегледот што му го доставува на органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на трудот и на работните односи 
според точката 4 од оваа наредба, стопанската орга-
низација е должна за секое работно место да го 
достави бројот на работниците чиј минималниот 
личен доход бил понизок од новоопределениот и на 
кои минималниот личен доход им се зголемува спо-
ред ставот 1 на оваа точка, износот на зголемува-
њето за секое работно место и вкупно за стопан-
ската организација, според следниот образец: 
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ход се утврдува според постигнатиот работен ефект 
на тој работник. 

За работниците што работат по групна норма, 
времето за пресметување на минималниот личен 
доход се утврдува според процентот на извршува-
њето на групната норма, аналогно со ст. 1, 2 и 3 на 
оваа точка. 

VII. Завршни одредби 
23. Со денот на влегувањето во сила на оваа 

наредба престануваат да важат : Наредбата за по-
стапката за утврдување на минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските организации, 
Наредбата за постапката за утврдување на мини-
малните лични доходи на работниците на селско-
стопанските организации и точката 37 од Упатството 
за спроведување на Одлуката за минималните лич-
ни доходи на работниците на стопанските органи-
зации. 

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

Бр. 06—1485/1 
21 јуни 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р 

(Образецот е пополнет како пример). 
Стопанската организација е должна на работ-

никот од ставот 1 на оваа точка да му издаде реше-
ние за новиот износ на минималниот личен доход 
во срок од 30 дена од денот на приемот на завере-
ниот преглед на минималните лични доходи за ра-
ботните места од органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на тру-
дот и на работните односи според точката 4 на оваа 
наредба. 

VI. Утврдување на времето за пресметување на 
минималниот личен доход 

21. Износот на минималниот личен доход што 
на работникот му припаѓа за определен период му 
се пресметува на тој начин што износот кој му е 
определен со решението на стопанската организа-
ција ќе се пресмета според времето што го поминал 
на работа во тој период. 

22. За работниците во стопанските организации 
на селското стопанство, шумарството и градежни-
штвото, на кои личниот доход им се утврдува по 
ефект, а не се контролира времето поминато на ра -
бота, времето за пресметување на минималниот 
личен доход се утврдува врз основа на работниот 
ефект кој, според нормите на стопанската органи-
зација, работникот треба да го оствари со работа 
во редовното работно време. 

Ефектот остварен над установената норма, не се 
зема предвид за утврдување на времето врз основа 
на кое се пресметува минималниот личен доход. 

Ако работникот не оствари е ф е к т што според 
нормите на стопанската организација би требало да 
го оствари со работа во редовното работно време, 
времето за пресметување на минималниот личен до-

390. 
Врз основа на членот 64 став 9 од Законот зи 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59). во врска со членот 
I став 2 од Правилникот за категорисање на работ-
ните места („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 24 58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА НАТОВАР, 
ИСТОВАР И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ ВО РЕЧ-
НИТЕ ПРИСТАНИШТА И НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ 

СТАНИЦИ 

1. Заради утврдување на највисокиот осигуре-
н и н е разред до кој осигуреникот може да биде 
распореден при определувањето на пензијата, со 
ова решение се утврдуваат категориите на работ-
ните места во смисла на членот 64 од Законот за 
пензиското осигурување за осигурениците запослени 
во претпријатијата за натовар, истовар и складира-
ње на стоки во речните пристаништа и на желез -
ничките станици. 

2. Работните места во стопанските претприја-
тија за натовар, истовар и складирање на стоки во 
речните пристаништа и на железничките станици 
се распоредуваат во следните категории: 

II категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема на висококвалификуван работник: 

работоводител на крајбрежно-транспортни ра-
ботници 

складов работоводител 
дигалкар на дигалки од висока носивост за чие 

ракување се бара стручна спрема на висококвали-
фикуван работник 

III категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван работник: 
складар 
бригадир 
дигалкар 
крајбрежно-транспортен работник на работи за 

кои се бара стручна спрема на квалификуван ра-
ботник 
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IV категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема здобиена со приучување (полуква-

лификувани работници): 
крајбрежно-транспортен работник со најмалку 

една година стаж на работите на натовар и истовар 
V категорија на работни места — за кои не се бара 

стручна спрема: 
крајбрежно-транспортен работник со помалку 

од една година стаж на работи на натовар и истовар. 
3. Категоријата на работните места со оглед на 

стручната спрема потребна за вршење на работите 
на другите работни места во претпријатијата за на-
товар, истовар и складирање на стоки во речните 
пристаништа и на железничките станици, освен 
оние од точката 2 на ова решение, се утврдува спо-
ред одредбите од Правилникот за категорисање на 
работните места што важат за категорисањето на 
работните места во стопанството. 

4. Категорисањето на работните места според 
точ. 2 и 3 на ова решение ќе се изврши и заради 
определување нов пензиски разред според струч-
ната спрема при преведувањето на пензиите по ба-
рање од уживателите според одредбите од чл. 203 
до 219 на Законот за пензиското осигурување, кога 
е со одредбите од Правилникот за категорисање на 
работните места предвидено категоријата на работ-
ното место да треба да се определи врз основа на 
споредување со работните места според тарифните 
правилници важечки на 1 јануари 1958 година од-
носно според решенијата донесени врз основа на 
членот 1 став 2 на тој правилник. 

5. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната опрема потребна за вршење на работите 
на работни места што не се опфатени со точката 2 од 
ова решение, како и на работните места споменати во 
точката 3 од ова решение што не се опфатени со 
тарифниот правилник, ќе ја утврдува, во секој од-
делен случај, комисијата чии членови ги именува 
управниот одбор на претпријатието ка ј кое осигу-
реникот односно уживател от на пензија работел на 
такво работно место, врз основа на споредување 
на работите на тие работни места со работите на 
соодветните работни места од ова решение односно 
од тарифниот правилник. 

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

Бр. 751 
25 јуни 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

391. 
Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 
став 2 од Правилникот за категорисање на работ-
ните места („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ГРАДСКИ-

ОТ ЈАВЕН ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 
1. Заради утврдување на највисокиот осигуре-

нички разред до кој може да биде распореден оси-
гуреник при определувањето на пензијата, со ова 
решение се утврдуваат категориите на работните 
места, во смисла на членот 64 од Законот за пен-
зиското осигурување, за осигурениците запослени 
во стопанските претпријатија на градскиот јавен 
патнички сообраќај. 

2. Работните места во стопанските претприја-
тија на градскиот јавен патнички сообраќај се ра-
споредуваат во следните категории: 

I категорија на работни места — за кои се бара 
висока стручна спрема: 

шеф на службата за експлоатација на сообра-
ќајот 

шеф на сервис (шеф на депо или гаража) 
управник на трамвајска работилница 
шеф на градежната служба 
референт по сообраќај 
референт за економски анализи на сообраќајот 
референт за трамвајски пруги и контактна 

мрежа 
II категорија на работни места: 

1) з а к о и с е б а р а в и ш а с т р у ч н а с п р е м а : 
раководител на сервис (на депо или гаража) 
раководител на сообраќајот во гаража или депо 
главен референт за возни редови 
главен диспонент на возила и персонал 
самостоен сообраќајно-технички референт 
референт за пруга, мрежа и и с п р а в у в а ч ^ ста-

ници 
главен работоводител на електричната мрежа 

и на работилниците 
2) з а к о и с е б а р а с т р у ч н а с п р е м а н а 

в и е о к о к в а л и ф и к у в а н р а б о т н и к : 
виши контролор 
зонски контролор 
технички контролор 
линиски контролор (ревизор на патниците и 

на сообраќајниот персонал) 
испраќач на возови и возила 
ракувач на исправувач^ станица над 350 ки-

ловати 
возач на трамвај со најмалку седум години 

стаж на таа работа 
возач на други електрични и моторни возила 

на работно место за кое се бара оспособување за 
возач од Д категорија 

уградувач на пруга на работите на самостојно 
организирање и раководење со работите на поста-
вување колосеци, пружни укрстувања, стрелки и 
стрелкобни уреди 

III категорија на работни места: 
1) з а к о и с е б а р а с р е д н а с т р у ч н а с п р е м а : 

секретар на гаража или депо 
референт за изработка на возни редови 
диспечер на сообраќајот во гаража или депо 
распоредувач на возила и персонал 
референт за пресметка во авто-сообраќајот (пат-

ни налози, гориво, мазиво и гуми) 
магационер на возни билети 
касиер на приходите од продажбата на возни 

билети 
ликвидатор на приходите 
шеф на бирото за претплатнички билети 
главен издавач на возни билети 
референт за норми во сообраќајот 
сообраќаен техничар 
старешина на евиденцијата на колските книги 
евидентичар на сообраќајните незгоди 

2) з а к о и с е б а р а с т р у ч н а с п р е м а н а 
к в а л и ф и к у в а н р а б о т н и к : 

ревизор на патниците и на персоналот на во-
зилата 

возач на трамвај со помалку од седум години 
стаж на таа работа 

возач на други електрични и моторни возила 
на работно место за кое се бара оспособување за 
возач од Ц категорија 

кондуктер со најмалку две години стаж на таа 
работа 

распоредувач на возела 
преземач на возилата во гаража и депо 
надзорник на пруга 
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ракувач со исправувачка станица до 350 ки-
ловати 

уградувач на пруга (самостојна работа на под-
готвување на долниот строј и дотерување на ко-
лосекот) 

IV категорија иа работни места: 
1) з а к о и с е б а р а н и ж а с т р у ч н а с п р е м а : 

евидентичар на колските книги 
2) з а к о и с е б а р а с т р у ч н а с п р е м а з д о б и -
е н а со п р и у ч у в а њ е (полуквалификувани ра-

ботници) : 
кондуктер со помалку од две години стаж на 

таа работа 
стрелкар 
составувач на коли 
работник на поставување на станични ознаки 
прегледувач на коли 
развезувач на песок 
мијач на коли 
мазнач на шини 
прегледувач и чистач на трамвајска пруга 
работник на сушење песок 
пружен работник со најмалку една година стаж 

на работите на пружен работник 

V категорија на работни места — за кои не се бара 
стручна спрема: 

чистач на возила 
пружен работник со помалку од една година 

стаж на работите на пружен работник. 
3. Категориите на возачи според важечките 

прописи што се споменуваат во претходната точка 
на ова решение им одговараат на класите на во-
зачи, според поранешните прописи, и тоа: возачот 
од Д категорија — на возач од I класа, возачот од 
Ц категорија — на возач од II класа. 

4. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на другите работни места во претпријатијата на 
градскиот јавен патнички сообраќај, освен оние од 
точката 2 на ова решение, се утврдува според од-
редбите од Правилникот за категорисање на ра-
ботните места што важат за категорисањето на ра-
ботните места во стопанството. 

5. Категорисањето на работните места според 
точ. 2 до 4 на ова решение ќе се изврши и заради 
определување нов пензиски разред според струч-
ната спрема при преведувањето на пензиите по ба-
рање од уживателите според чл. 203 до 219 на З а -
конот за пензиското осигурување, кога е со одред-
бите од Правилникот за категорисање на работните 
места предвидено категоријата на работното место 
да треба да се определи врз основа на споредување 
со работните места според тарифните правилници 
важечки на 1 јануари 1958 година односно со реше-
нијата донесени врз основа на членот 1 став 2 на 
тој правилник. 

6. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на работни места што не се опфатени со точката 
2 на ова решение, како и на работните места спо-
менати во точката 4 на ова решение што не се оп-
фатени со тарифниот правилник, ќе ја утврдува, ^о 
секој одделен случај, комисијата чии членови ги 
именува управниот одбор на претпријатието ка ј кое 
осигуреникот односно уживателот на пензија ра-
ботел на такво работно место, врз основа на спо-
редување на работите на тие работни места со ра-
ботите на соодветните работни места од ова реше-
ние односно од тарифниот правилник. 

7. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 266 
25 јуни 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

392. 
Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за 

пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 
став 2 од Правилникот за категорисање на работ-
ните места („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ПРЕТОВАР 
И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ ВО ПОМОРСКИТЕ 

ЛУКИ 
1. Заради утврдување на највисокиот осигуре-

нички разред до кој може да биде распореден оси-
гуреник при определувањето на пензијата, со ова 
решение се утврдуваат категориите на работните 
места, во смисла на членот 64 од Законот за пен-
зиското осигурување, за осигурениците запослени 
во стопанските организации за претовар и склади-
рање на стоки во поморските луки. 

2. Работните места во стопанските организации 
за претовар и складирање на стоки во поморските 
луки се распоредуваат во следните категории: 

II категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема на висококвалификуван работник: 

лучки диспонент 
лучки диталкар на крајбрежни и пловни дигал-

ки над 5 тони носивост 
ш е ф на лучки склад 
работоводител на лучки работници 

III категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван работник: 
лучки дигалкар на крајбрежни и пловни ди-

галки до 5 тони носивост 
лучки складар 
лучки тракторист 
лучки бројач 
лучко-транспортен работник на работи за кои 

се бара стручна спрема на квалификуван работник 

IV категорија на работни места — за кои се бара 
стручна спрема здобиена со приучување (полуква-

лификувани работници): 
лучко-транспортен работник со најмалку една 

година стаж на работите на претовар во луките 

V категорија на работни места — за кои не се бара 
стручна спрема 

лучко-транспортен работник со помалку од ед-
на година стаж на работите на претовар во луките. 

3. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење работите на 
другите рботни места во стопанските организации 
за претовар и складирање на стоки во поморските 
луки, освен оние од точката 2 на ова решение се 
утврдува според одредбите од Правилникот за ка -
тегорисање на работните места што важат за кате-
горисањето на работните места во стопанството. 

4. Категорисањето на работните места според 
точ. 2 и 3 на ова решение ќе се изврши и заради 
определување нов пензиски разред според струч-
ната спрема при преведувањето на пензиите по 
барање од уживателите според одредбите од чл. 203 
до 219 на Законот за пензиското осигурување кога 
е со одредбите од Правилникот за категорисање на 
работните места предвидено категоријата на работ-
ното место да треба да се определи врз основа на 
споредување со работните места според тарифните 
правилници важечки на 1 јануари 1958 година од-
носно според решенијата донесени врз основа на 
членот 1 став 2 на тој правилник. 
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5. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на работни места што не се опфатени со точката 2 
од ова решение, како и на работните места споме-
нати во точката 3 од ова решение што не се опфа-
тени со тарифниот правилник, ќе ја утврдува, во 
секој одделен случај, комисијата чии членови ги 
именува управниот одбор на претпријатието к а ј кое 
осигуреникот односно уживателот на пензија рабо-
тел на такво работно место, врз основа на спореду-
вање на работите на тие работни места со работите 
на соодветните работни места од ова решение од-
носно од тарифниот правилник. 

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

Бр. 1303 
25 јуни 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

393. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КЕРА-
МИЧКИ КАНАЛИЗАЦИОНИ ЦЕВКИ, ФАЗОН-

СКИ ПАРЧИЊА, ПЛОЧИ И КЛИНКЕР-ТУЛИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди од групата: 

Керамички канализациони цевки, фазонски пар-
чиња, плочи и клинкер-тули: 
Дефиниции и видови — — — — JUS B.D 1.200 
Услови на квалитетот —> — — — JUS B.D1.21G 
Прави цевки — — — — — — JUS B.D1.220 
Прости лакови — — — — — — JUS B.D1.225 
Етажни лакови — * — — — — — JUS B.D1.226 
Редукции — — — — — — — J U S B.D1.230 
Прави чатали, еднокраки и двокрагси JUS B.D1.240 
Коси чатали, еднокраки и двокраки JUS B.D1.245 
Коруби — — — — — — — — JUS B.D1.250 
Рамни плочи — — — — — — JUS B.D1.255 
Методи на испитувањето — — — JUS BJD8.400 

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

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 јануари 1961 година. 

Бр. 17-2836 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славол»уб Виторовић е. р. 

394. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Соју-
зната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИК 

ЗА ФЕДЕРИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесува . следните југословенски стан-
дард: 

Челици за федери — — — — j u s С.В0.551 

2. Наведениот југословенски стандард е објавен 
во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 ноември 1960 година. 

Бр. 04-2837 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славол»уб Виторовић е. р. 

395. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) и 
членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, 
за сојузните прописи за квалитетот на производите 
и за производ ите дните спецификации („Службзн 
лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија за 
стандардизација донесува 

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

ШТО ВАЛАН И ВЛЕЧЕН ЧЕЛИК 
1. Престануваат да важат следните југословен-

ски стандарди: 
Тркалест челик горешто вал јан — 
Квадратен челик горешто вал јан 
Плоскаест челик горешто вал јан 
Шестоаголен челик горешто вајлан 
Широк плоскаест челик вруќо валјан 
Челични рамно кр аки агол ници горе-

што валкани — — — — 
Челични разнокраки^ аголници горе-

шт© валкани — — — 
Челични I-носачи вруќо вал јани — 
Челични U-профили вруќо вал јани 
Влечен челик тркалест — — — 
Влечен челик квадратен — — 
Влечен челик плоскаест — — — 
Влечен челик шесто а голен — — 
Трака ст (обрачен) челик — — — 
донесени со Решението за југословена« 
за горешто валјак и влечен челник („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 56/52) и со Решението за донесување 
југословенски стандарди за челик („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 41/53). 

2. Југословенските стандарди од претходната 
точка престануваат да важат на 31 октомври 1960 
година. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат нови југословенски стандар-
ди, издание 1960 година, со следните наслови и 
ознаки: 
Тркалести челици горешто валани. 

Форма и мерки — — — — — 
Квадратни челици горешто валани. 

Форма и мерки — — — — — 
Плоскаести челици горешто валани. 

Форма и мерки — — — — — 
Шестоаголни челици горешто валани. 

Форма и мерки — — — — — 
Широки плоскаести челици горешто 

валани. Форма и мерки — — — 
Челични рамнокраки аголници со зао-

блени рабови, горешто валани. 
Форма и мерки — — — — — 

JUS C.ВЗ.021 
JUS C.B3.024 
JUS C.B3.025 
J U S C.B3.026 
JUS C.B3.030 

JUS C.B3.101 

J U S C.B3.111 
JUS C.B3.131 

• JUS C.ВЗ.141 
• JUS C.B3.411 

J U S C.B3.421 
JUS C.B3.431 

. JUS C.B3.441 
JUS C. ВЗ. 550 

JUS C.B3.021 

JUS C.B3.024 

JUS C.B3.025 

JUS C.B3.026 

JUS C.B3.030 

JUS С.В3.101 
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Челични разнокраки аголници со зао-
блени рабови, горешто вала ни. 
Форма и мерки — — — — — 

Челични I-носачи горешто валани. 
Форма и мерки — — — — — 

Челични U-носачи горешто валани. 
Форма и мерки — — — — — 

Тркалест™ челици влечени, во толе-
ранциско поле h l l . Форма и мерки 

Тркалести челици влечени, во толе-
ранциско поле h9. Форма и мерки 

Квадратни челици влечени. Форма и 
мерки — — — — — — — 

Плоскаести челици влечени. Форма и 
мерки — — — — — — — 

Шестоаголни челици влечени. Форма 
и мерки — — — — — — — 

Тракасти (обрачни) челици горешто 
валани. Форма и мерки — — — 

JUS С.В3.111 

JUS С.В3.131 

JUS С.В3.141 

JUS C.ВЗ.411 

JUS С.ВЗ.412 

JUS C.B3.421 

JUS C.B3.431 

JUS C.B3.441 

JUS C.B3.550 

4. Југословенските стандарди од точката 3 на ова 
решение се објавени во посебно издание на Соју-
зната комисија за стандардизација, кое е составен 
дел од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение влегуваат во сила на 1 ноември 1960 
година. 

Бр. 04-2838 
23 јуни 1960 „година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

396. 
Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-

зацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) и 
членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, 
за сојузните прописи за квалитетот на производите и 
за производителните спецификации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија за стандар-
дизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД 

ЗА ЦИНК-ЛИМ 

1. Престанува да важи следниот југословенски 
стандард: 

Цинк-лим — — — — — — JUS С.Е4.020 
донесен со Решението за југословенските стандарди 
од областа на црната и обоената металургија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 54/55). 

2. 'Југословенскиот стандард од претходната точ-
ка престанува да важи на 30 септември 1960 година. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесува нов југословенски стандард, 
издание 1960 година, со следниот наслов и ознака: 

Цинк-лим — — — — — — JUS С.Е4.020 
4. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 

решение е објавен во посебно издание на Сојузната 
комисија за стандардизација, кое е составен дел од 
ова решение. 

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова 
решение влегува во сила на 1 октомври 1960 година. 

Бр. 24-2839 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

397. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА 
НА ТЕХНИКАТА ЗА ЗАВАРУВАЊЕ "НА МЕТАЛИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 
Техника на заварувањето на метали. 

Форми и димензии на жлебовите 
за заварување на челик со топење JUS С.Т3.030 
2. Наведениот југословенски стандард е објавен 

во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 октомври 1960 година. 

Бр. 11-2840 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

398. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителните специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СО-
СТАВНИ ДЕЛОВИ НА ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕДИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-
дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
Кондензатори од хартија за едно-

смерна струја. Општи технички 
прописи — — — — — — — JUS N.R2.001 

Означување со бои на кондензаторите 
од хартија — — — — — — JUS N.R2.020 
2. Наведените југословенски стандарди објавени 

се во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 август 1960 година. 

Бр. 15-2841 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација.^ 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

399. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производителите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 17/51), Со-
јузната комисија са стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ 

ЗА ГИМНАСТИЧКИ СПРАВИ 
1. Во издание на Сојузната комисија за стандар-

дизација се донесуваат следните југословенски стан-
дарди: 
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Гимнастички справи: 
Вратило — — — — — — — — JUS Z.D 1.020 
Разбој — — — — — — — — JUS Z.D1.025 
Кругови — — — — — — — — JUS Z.D1.030 
Коњ со фаќалки — — — — — — JUS Z.D1.035 

2. Наведените југословенски стандарди објавени 
се во посебно издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација, кое е составен дел од ова решение. 

3. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 15 август I960 година. 

Бр. 02-2842 
23 јуни I960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

400. 

Врз основа на членот б од Уредбата за југосло-
венските стандарди, за сојузните прописи за квали-
тетот на производите и за производите леите специ-
фикации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ГРА-
ДЕЖНА СТОЛАРИЈА ВО СТАНБЕНАТА ИЗ-

ГРАДБА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 
Градежна столарија: 
Внатрешна врата за станови — — JUS D.E1.020 
Внатрешна еднокрилна врата за ста-

нови — видот М — — — — JUS D.E1.025 
Внатрашна еднократна врата за ста-

нови — видот N— — — — — JUS D.E1.026 
Внатрешна еднокрилна врата за 

станови — видот R — — — — JUS D.E1.027 
Внатрешна еднокрилна врата за ста-

нови — видот Ѕ — — — — — JUS D.El.028 
Крило со неполна за внатрешна вра-

та за станови — — — — — JUS D.E1.040 
Прозорци и балконски врати за ста-

нови — — — — — — — j u s D.E1.100 
Еднострук прозорец без кутија за 

завеса — — — — — — — JUS D.E1.110 
Прозорци со споени крила (крило на 

крило) со кутија за внатрешна 
завеса, — — — — — — — JUS D.E1.110 

Прозорци со споени крила (крило на 
крило) со кутија за внатрешна 
завеса — — — — — — — JUS D.E1.121 

Прозорци со споени крила (крило на 
крило) со кутија за надворешна 
завеса — — — — — — — JUS D.E1.122 

Двоен прозорец со тесна кутија и со 
кутија за внатрешна завеса — JUS D.E1.131 

Двоен прозорец со тесна кутија и 
со кутија за надворешна завеса— JUS D.E1.132 

Двоен прозорец со широка кутија и 
со кутија за внатрешна завеса — JUS D.E1.141 

Балконска врата со споени крила 
(крило на крило) без кутија за 
завеса — — — — — — — JUS D.E1.150 

Балконска врата со тесна кутија без 
кутија за завеса — — — — JUS D.E1.160 
2. Наведените југословенски стандарди се об-

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

3. Овие југословенски стандарди мораат да се 
применуваат на сите станбени згради чие проек-
тирање и градење почнува по влегувањето во сила 
на овие стандарди, а финансирањето се врши од 
општествени средства. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
градежната столарија предвидена со проектите ре-
видирани и одобрени до влегувањето во сила на 
овие стандарди, може да се изведе на начинот пред-
виден во тие проекти, ако е изградбата на станбена 
зграда веќе започната или ако биде започната нај-
доцна до 31 декември 1960 година. 

4. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

Бр. 06-2894 
25 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 

401. 

Врз основа на членот 2 од Уредбата за органи-
цацијата и работата на Сојузната комисија за стан-
дардизација („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/53) и 
членот 6 од Уредбата за југословенските стандарди, 
за сојузните прописи за квалитетот на производите 
и за производителите спецификации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 17/51), Сојузната комисија за 
стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 
1. Престануваат да важат следните југословен-

ски стандарди: 
Волна. Чешлана преѓа. Општи ус-

лови — — — — — — — JUS F.B2.011 
Волна. Влачева преѓа, општи ус-

лови — — — — — — — JUS F.B2.012 
Волна. Волнени тканини. Општи ус-

лови — — — — — — — JUS F.CO.Oll 
донесени со Решението за донесување југословен-
ски стандарди за волнено влакно, влачена преѓа, 
чешлана преѓа, и за тканини („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 9/53). 

2. Југословенските стандарди од претходната 
точка престануваат да важат на 14 јули I960 го-
дина. 

3. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат нови југословенски стан-
дарди, издание 1960 година, со следните наслови и 
ознаки: 
Волнена чешлана преѓа. Општи ус-

лови — — — — — JUS F.B2.011 
Волнена влачена преѓа. Општи услови JUS F.B2.012 
Волнени ткаенини. Општи услови — JUS F.CO.Oll 

4. Југословенските стандарди од претходната 
точка се објавени во посебно издание на Сојузната 
комисија за стандардизација, кое е составен дел 
од ова решение. 

5. Југословенските стандарди од точката 3 на 
ова решение влегуваат во сила на 15 јули 1960 го-
дина. ' 

Бр. 10-2904 
27 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић е. р. 
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402. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНА ОКОЛИЈА 
ЖИВИНИЦЕ 

Бидејќи Соборот на производителите на Сојуз-
ната народна скупштина со своја одлука од 30 јуни 
1960 година определи да се извршат дополнителни 
избори за народен пратеник на Соборот на произ-
водителите во 134 Изборна околија Живинице, во 
која пратеничкото место остана упразнето, Сојуз-
ната изборна комисија, врз основа на чл. 53, 199 
и 200 од Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
донесува 

р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Сојузната народна скупштина во 134 Из-
борна околија Живинице, во групата индустрија, 
трговија и занаетчиство. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 18 сеп-
тември 1960 година. 

Околиската изборна комисија за Изборна око-
лија Тузла, со седиште во Тузла, е надлежна за 
спроведување на овие избори. 

Бр. 26 
2 јули 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић, е. р. 

403. 
Врз основа на чл. 5, 18 став 2 и членот 21 од 

Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на ф и -
нансиите, Југословенската селскостопанска банка 
распишува 

XXVITI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА КОМПЛЕКСНО ОПРЕМАЊЕ НА СЕЛСКОСТО-
ПАНСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
СО МЕХАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАБОТКА НА ПЧЕН-
КА, КРМНИ РАСТЕНИЈА И ШЕЌЕРНА РЕПКА 

1. Југословенската селскостопанска банка ќе 
одобрува во 1960 година од средствата на Општиот 
инвестиционен фонд инвестициони заеми за ком-
плексно опремање на селскостопанските произво-
дител ски организации со механизацијата потребна 
за обработка на пченка, крмни растенија и ше-
ќерна репка. 

Како комплексно опремање на селскостопан-
ските производителот организации се подразбира 
обезбедувањето на овие со сите машинии, од увоз 
или од домашен пазар, потребни за спроведување 
на потполна агротехника и механизирана обработка 
на сите или одделни култури наведени во претход-
ниот став. 

2. Право за учествување на овој конкурс имаат 
сите селскостопански производителски организации: 

1) што ќе добијат согласност од Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство 

и шумарство да можат на своето стопанство да 
изградат опитен погон што ќе служи за испитување 
и стекнување искуства во врска со работата на 
одделни машини во состав на к о м п л е т н а т а меха-
низација за обработка на одделни или сите култури 
наведени во претходната точка; 

2) што ќе се обврзат дека во примената на ком-
п л е т н а т а механизација ќе обучуваат кадри од 
други селскостопански организации. 

3. Барањето за заем по овој конкурс мора да ги 
содржи сите податоци пропишани во членот 16 од 
Уредбата за заемите за инвестиции, а се поднесува 
на пропишани обрасци на Југословенската селско-
стопанска банка. 

4. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе: 

1) инвестиционен елаборат; 
2) Доказ дека се обезбедени средства за уче-

ство во трошоците на инвестициите; 
3) согласност од Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за селско стопанство и шумарство 
наведена во точката 2 под 1 на овој конкурс. 

5. Инвестициониот елаборат што се поднесува 
кон барањето за заем треба да биде изработен спо-
ред важечките прописи и да содржи документација 
составена во смисла на Наредбата за документаци-
јата што се поднесува место инвестициониот ела-
борат кон барањата за заеми за инвестиции во сел-
ското стопанство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/57, 16/58 и 12/59). 

Со документацијата од претходниот став треба 
да се прикаже сета механизација, увозната и до-
машната, што обезбедува потполно механизирана об-
работка на културите наведени во точката 1 од 
овој конкурс, со назначување на механизацијата 
со која располага заемобарателот и за чија набавка 
не бара заем според овој конкурс. 

6. Заемите ќе се одобруваат под следните услови: 
1) со учество на инвеститорот во трошоците на 

инвестициите најмалку во височина што ќе биде 
определена со прописите важечки во времето на 
одобрувањето на заемот; 

2) со интерес по норма од 3% годишно; 
3) со срок за исплата на заемот кој не може да 

биде подолг од 10 години, со тоа првиот ануитет 
да стасува една година по срокот утврден за набав-
ка на механизацијата. 

7. Првенство при добивањето на заем според 
овој конкурс ќе имаат заемобарателите што ќе по-
нудат пократок срок за исплата на заемот 

8. Југословенската селскостопанска банка може 
за уредно отплатување на заемот според овој кон-
курс да бара гаранција на политичкотериторијал-
ката единица, согласно со членот 7 од Уредбата за 
заемите за инвестици. 

9. Барањето за одобрување заем, со инвестици-
онион елаборат и прилозите, и се поднесува во два 
примерка на Централата на Југословенската сел-
скостол аптека банка. 

10. Барања за заем според овој конкурс можат 
да се поднесуваат до 15 јули 1960 година. 

11. Во се друго за овој конкурс важат одредбите 
од Уредбата за заемите за инвестиции и од другите 
важечки прописи што се однесуваат на заемите за 
инвестиции. 

О. бр. 63 
31 мај 1960 година 

Белград 

Југословенска селскоетопанска банка 
Ц е н т р а л а 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 
Никола Кмезиќ, е. р. Крсто Попивода, е. р. 



Страна 582 — Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда. 6 чули I960 N 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на точката V став 1 од Одлуката за 

осниваше Сојузен центар за образование на рако-
водните кадрови во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 12/57) во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ 
ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВА-
НИЕ НА РАКОВОДНИТЕ КАДРИ ВО СТОПАН-

СТВОТО 
За членови на Управниот одбор на Сојузниот 

центар за образование на раководните кадри во 
стопанството, што ги именува Сојузниот извршен 
совет, на местото на досегашните членови, се име-
нуваат: 

Веизи ја Јосип, директор на кадровската служба 
на Железарата „Зеница" — Зеница 

Дулар др Маријан, помошник секретар за тру-
дот на Извршниот совет на НРС — Л>убл»ана 

Ѓаковиќ инж. Никола, директор на Железарата 
— Никшиќ 

Хан инж. Стјепан, советник во Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот — Белград 

Христов Страшо, директор на Железарницата 
— Скопје 

Јемуовиќ Родољуб, помошник секретар за про-
света и култура во Сојузниот извршен совет — Бел-
град 

Кнежевиќ инж. Филип, директор на фабриката 
„Раде Кончар" — Загреб 

Куртаљ Иван, директор на „Вартекс" — Вара-
ждин 

Лазиќ-Шеа%. Милка, директор на Институтот за 
општествено управување на Извршниот совет на Со-
борот на НРХ — Загреб 

Миливој евиќ Светомир, државен потсекретар во 
Секретаријатот за индустрија на Извршниот совет 
на НР Србија — Белград 

Павловиќ ѓорѓе, член на Претседателството на 
Централниот совет на ССЈ — Белград 

Стојановиќ Михаило, директор на фабриката „14 
Октобар" — Крушевац 

Шмит др Владимир, професор на Универзите-
тот — Љубљана 

Велимировиќ инж. Спасоје, директор на Сојуз-
ниот завод за продуктивност на трудот — Белград 

Вуксановић Милош* началник на одделение во 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за тру-
дот — Белград. 

Б. бр. 40 
21 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. Р-

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57) 
во врска со членот 39 став 3 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 
ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за помошник секретар за општи 

стопански работи во Сојузниот извршен совет Јован 

Крстев, досегашен директор на Сојузниот уред за 
цени. 

Б бр. 42 
29 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 54 став 2 од Законот за 
југословенските стандарди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60) во врска со членот 33 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА ЈУГО-
СЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 

Се назначува за директор на Југословенскиот 
завод за стандардизација инж. Славољуб Виторо-
вић, досегашен претседател на Сојузната комисија 
за стандардизација. 

Б. бр. 45 
39 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 147 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) во врска со членот 77 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", 13/56 и 
44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
Се назначува за државен советник во Сојузниот 

извршен совет Чедо Борчиќ, виши советник во Др-
жавниот секретаријат за надворешни работи. 

Б. бр. 43 
20 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар. Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за 
Југословенската банка за надворешна трговија 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 28/55) во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НОВ ЧЛЕН 
НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКА-

ТА БАНКА ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА 
Се разрешува од функцијата на член на Управ-

ниот одбор на Југолсовенската банка за надворешна 
трговија Боге Кузмановски, народен пратеник на 
Народното собрание на Н Р Македонија, бидејќи из-
мина времето од две години за кои бил именуван, 
а на неговото место за член на Управниот одбор на 
Југословенската банка за надворешна трговија се 
именува др Диме-Дизе Бојановски, сојузен народен 
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пратеник — директор на Вишата стопанска школа 
во Скопје. 

Б. бр. 41 
21 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 24 од 11 јуни 1960 година објавува: 

Решение за определување нормата на придоне-
сот по која околиските бира за посредување на тру-
дот ќе го уплатуваат придонесот во републичките 
дополнителни средства за посредување на трудот 
во 1960 година; 

Одлука за спроведување на задолжителното 
здравствено реосигурување; 

Одлука за посебните норми на придонесот за 
здравствено осигурување; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за народен пратени« на Соборот на производители-
те во производителската група селско стопанство на 
Народното собрание на Н Р Србија; 

Исправка за минималните градежни и хигиенски 
услови на зградите за живеење на село чии приходи 
се оданочуваат. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне Новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 21 од 25 мај 1960 година 
објавуваат: 

Уредба за измена на Уредбата за издавање соби 
на туристи и патници од страна на домаќинства; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата за 
определување на републичките матични управни 
органи за прашањата на стручното оспособување на 
кадрите; 

Одлука за минималните градежни и хигиенски 
услови на зградите за живеење во селата и надвор 
од реонот на градовите, бањите, капалишните, кли-
матските и туристичките места чии приходи се ода-
ночуваат; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за определување височината на помошта на жртви-
те на фашистичкиот терор; 

Одлука за распоредот и начинот на употребата 
на средствата за подобрување условите за користе-
ње на годишниот и другите одмори; 

Одлука за измени на Одлуката за именување 
членови на Републичката комисија за верски пра-
шања; 

Решение за ословување Ветеринарна станица 
Подпиќан; 

Исправка на Уредбата за измена и дополнение 
на Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на републичките органи на управата. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 17 од 26 мај 1960 година објавува: 

Резолуција за расподелбата на личните прихо-
ди по ефект и за стручното образование на произ-
водителите; 

Закон за хидро*емиграционите системи и за 
искористувањето на селскостопаеското земјиште на 
подрачјето на хидромелиорационите системи; 

Закон за мерките за унапредување на сточар-
ското пр о и збод ство; 

Одлука за основните нацрти и за економско-
техничката документација за искористување на 
селскостопанското земјиште; 

Одлука за определување на процентот на зем-
јиште при аронд аци јата; 

Одлука за новото определување на месната на-
длежност на некои околиски судови во НР Слове-
нија; 

Одлука за разрешување на судии на окружен 
суд и за избор на судира на Врховниот суд на НРС 
и на судии на окружните судови; 

Наредба за основните нацрти и за економско-
техничката документација за искористување на 
селскостопанско земјиште; 

^ Наредба за минималните износи на платите на 
куќните помошнички и нетователки. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Х е р ц е г о в и х " во бројот 21 од 27 мај 1960 година 
објавува: 

Уредба за начинот на избирање и отповик на 
членови на собранието на фондот за здравствено 
осигурување на селскостопанските производители 
што ги избираат селскостопански производители; 

Одлука за расподелба на средствата за подо-
брување условите за користење на годишниот и 
другите одмори на работните луѓе и младината; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за рамките за утврдување на надоместокот на тро-
шоците и изгубената заработка на одборниците, 
членовите на совети и управни комисии на наро-
дните одбори; 

Одлука за почетокот на исплатувањето на по-
ложајните плати на судиите на Врховниот суд на 
Н Р БиХ, на претседателот и судиите на Вишиот 
стопански суд на Н Р БиХ и на претседателите и 
судиите на окружните редовни и окружните сто-
пански судови; 

Одлука за дополнение на Одлуката за рамките 
за определување на положај ните плати на службе-
ниците во научните установи; 

Одлука за дополнение на Одлуката за рамките 
за определување на положајните плати на службе-
ниците на установите во областа на културата; 

Решение за укинување на Основното училиште 
во Враниќ; 

Правилник за санитарно-хигиенските, технич-
ките и стручните услови на деловните простории 
на аптеката; 

Правилник за организацијата и работата на 
болничките и прирачните аптеки; 

Правилник за организацијата и работата на ста-
ционарите при амбулантно-поликлиничките уста-
нови; 

Наредба за дополнение на Наредбата за кур-
севите за болничари; 

Наредба за начинот и сроковите во кои се вр-
ши здравствен преглед на персоналот на аптека; 

Наредба за основните средства, ситниот инвен-
тар и лековите на аптека; 

Наредба за посебните мерки за заштита на шу-
мите загрозени од пожар; 

Наредба на измени на Наредбата за определу-
вање на заштитената дивеч и за времето за ловење 
заштитена дивеч; 

Упатство за примена на Уредбата за држењето 
на овчарски кучиња. 

Во бројот 22 од 3 јуни 1960 година нема слу-
жбен дел. 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 12 од 28 април 1960 година објавува: 

Указ за прогласување на Законот за настој ир-
ците на згради, со текст на истиот закон; 

Одлука за измени и д о п о л н и ј а на Деловникот 
на Републичкиот собор на Народното собрание на 
Н Р Црна Гора; 

Одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР Црна Гора; 

Решение за определување маржа за прометот на 
режан градежен материјал од ела и смрека; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за еден одборник на Собо-
рот на производителите на Народниот одбор на Оп-
штината Херцегнови; 

Исправка на Одлуката за определување бројот 
на одбор жиците, начинот и постапката за о к о в у в а -
ње народни одбори на новите општини и за презе-
мање на имотните права и обврски, архивите и ин-
вентарот на укинатите општини. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

373. Указ за прогласување на Законот за слу-
жбата за запослување на работниците — 
Закон за службата за запослување на 
работниците — — — — — — — 

374. Указ за прогласување на Законот за Ви-
соката школа за политички науки — — 
Закон за Високата школа за политички 
науки — — — — — — — — — 

375. Указ за прогласување на Законот за 
работењето на стопанските единици на 
казнено-поправителните установи — — 
Закон за работењето на стопанските еди-
ници на казнено-поправителните установи 

376. Указ за прогласување на Законот за про-
должување мандатот на работничките 
совети — — — — — — — — — 
Закон за продолжување мандатот на 
работничките совети — 

377. Указ за прогласување на Законот за из -
мени и дополненија на Законот за станбе-
ните односи — — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Законот 
за станбените односи — — 

378. Указ за прогласување на Законот за из-
мена на Општиот закон за школството — 
Закон за измена на Општиот закон за 
школством — — — — — — — — 

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

380. Указ за прогласување на Законот за из-
— мени на Законот за придонесот за буџе-

тите од личниот доход на работниците — 
Закон за измени на Законот за придоне-
сот за буџетите од личниот доход на ра-
ботниците — — — — — — — — 
Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за одли-
кувањата — — — — — — — — 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за одликувањата — — 

381. 

— — 564 
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553 

563 

558 

558 

560 

560 

— — — 562 

562 

— — 562 

Страна 
382. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за нормите на придонесот за соци-
јално осигурувале — — — 

383. Одлука за потврда на уредбите на Сојуз-
ниот извршен совет — — — — — 

384. Одлука за подигање на Пратеништвото 
на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија во Иран на степен на амбасада 565 

385. Одлука за евиденција и контрола на це-
ните на определени производи — 

386. Упатство за спроведување на Одлуката 
за евиденција и контрола на цените на 
определени производи — — — 

387. Правилник за категоризацијата и евиден-
цијата на децата попречени во физичкиот 
и психичкиот развиток — — 

388. Правилник за службата за правна помош 
во народните одбори — — 

389. Наредба за утврдување на минималните 
лични доходи на работниците на" стопан-
ските организации — — 

390. Решение за категорисање на работните 
места во стопанските претпријатија за 
натовар, истовар и складирање на стоки 
во речните пристаништа и на железни-
чките станици — — — — — — 

391. Решение за категорисање на работните 
места во стопанските претпријатија на 
градскиот јавен патнички сообраќај — 

392. Решение за категорисање на работните 
места во стопанските организации за пре-
товар и складирање на стоки во помор-
ските луки — — 
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— 570 

572 

575 

576 

— — — — — 577 
393. Решение за југословенските стандарди за 

керамички канализациони цевки, фазон-
ски парчиња, плочи и клинкер-тули — 578 

394. Решение за југословенскиот стандард за 
челик за фондот — — — — — — 578 

395. Решение за југословенските стандарди за 
горешто валан и влечен челик — — — 578 

396. Решение за југословенскиот стандард за 
цинк-лим: — — — — — — — — 579 

397. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на техниката за заварување на 
метали — — — — — — — — 579 

398. Решение за југословенските стандарди за 
составни делови на електронски уреди — 579 

399. Решение за југословенските стандарди за 
гимнастички справи — — — — — — 579 

400. Решение за југословенските стандарди за 
градежна столарија во станбената из-
градба — — — — — — — — — 580 

401. Решенине за југословенските стандарди 
од областа на текстилната индустрија — 580 

402. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување на дополнителните из-
бори за народен пратеник на Соборот на 
производителите на Сојузната народна 
скупштина во Изборна околија Живинице 581 

403. XXVIII Конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за комплексно опремање на 
селскостопанските производ итевски орга-
низации со механизација за обг "ботка на 
пченка, крмни растенија и шеќерна репка 581 

Издава Новинска установа »Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевиќ* Марка 9 Поотт фах 226. 
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