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1. 

Врз основа на одделот II од Одлуката'за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/54). 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗЗЕМАЊЕ НА ЗАДРУГИТЕ НА ЛИКОВНИТЕ 
УМЕТНИЦИ ОД ПРИМЕНАТА НА УРЕДБАТА ЗА 
ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ И ЗАНАЕТЧИСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА И УРЕДБАТА ЗА ТРГОВ-
СКАТА ДЕЈНОСТ и ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИ' 

ЈАТИЈА ГИ ДУЌАНИ 
Член 1 

Додека не се донесат нови законски прописи за 
задругите, на задругите на ликовните уметници не-
ма да се применува Уредбата за занаетчиските ду-
ќани и занаетчиските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 5/54) и Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 56/53). 

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

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р.п. бр. 1 

5 јануари 1955 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Републиката 

Потпретседателот 
на Сојузниот извршен совет, 

Едвард Кардељ, с. р. 

2. 
Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот зако1Т, 

Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СЛУЖБЕНАТА ОБЛЕКА ВО ПОМОРСТВОТО 

И ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА 
1) Лицата на работа век поморството и внатре-

шната пловидба на работите означени во оваа од-
лука, должни се да носат службена облека, и тоа: 

а) извршните службеници на ломорско-управни-
те органи и на органите за надзор на внатрешната 
пловидба — за време на вршењето на службата; 

б) членовите на посадите на бродовите за упра-
вни цели на трговската морнарица на ФНРЈ и на 
пловните објекти за управни цели на внатрешната 
пловидба на ФНРЈ со кои управуваат органите на по-
морската управа односно органите за надзор на 
внатрешната пловидба, како и членовите а поса-
дите на школските бродови на трговската^, знарица 
на ФНРЈ и на внатрешната пловидба на ФНРЈ — 
за време на укрцувањето и при службеното из-
легување во домашните пристаништа. 

На службениците од горниот став им припаѓа 
службена облека, 

2) На службениците што вршат баждарење или 
преглед на бродовите односно пловн-ите објекти 
им припаѓа работна облека. 

3) На хонорарните службеници не им припаѓа 
ниту службена ниту работна облека. 

4) Службената и работната облека мора да би-
де со определен крој и боја. 

5) На лицата од точ. 1 и 2 од оваа одлука, слу-
жбената односно работната облека им се дава на 
бесплатна употреба со определен срок за траење. 

По истекот на определениот срок за траење, 
службената односно работната облека преминува во 
сопственост на лицето што ја добило на бесплатна 
употреба. 

6) Упатството за кројот, составните делови, бојата 
и срокот за траење на службената и работната 
облека, како и ознаките на службената облека ќе 
го пропише директорот на Управата за поморство 
и речен сообраќај во согласност со Државниот се-
кретар за работи на народната одбрана. 

7) Поморско-бродарските и поморско-техничките 
претпријатија, како и брода реките и техничките 
претпријатија на внатрешната пловидба самите опре-
делуваат дали ќе им даваат службена облека на 
членовите на посадите на бродовите односно на 
пловните објекти под нивна употреба, на кои чле-
нови на посадата, на кои бродови односно пловни 
објекти, кој дел од облеката и под кои услови. 

Ако членовите на посадите на бродовите одно-
сно на пловните објекти од горниот став носат 
службена облека, таа мора да му одговара на упат-
ството што ќе се донесе според точ. 6 од оваа 
одлука. 

8) Поради давањето односно носењето на слу-
жбената облека која според кројот, бојата и озна-
ките не му одговара на упатството што ќе биде до-
несено според точ. 6 од оваа одлука, ќе се казнат 
лицата на работа во поморското за поморски пре-
кршок, а лицата на работа во внатрешната пловидба 
за -прекршок на пловидбените прописи и на пропи-
сите за безбедноста на внатрешната пловидба, и тоа: 

а) со парична казна до 50.000 динари — прет-
пријатието што ќе им даде таква облека на члено-
вите на посадата на бродот односно на пловниот 
објект со кој управува; 

б) со парична казна до 5.000 динари — членот 
на посадата на брод на трговската морнарица на 
ФНРЈ односно на пловниот објект на внатрешната 
пловидба на ФНРЈ со кој управува претпријатието, 
што носи таква облека. 

9) Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука ќе донесе директорот на Управата за по-
морство и речен сообраќај. 

10) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р.п. бр..2 
5 јануари 1955 годин 

Белград 

Сојузен! 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, с. р. 

вршев совет 
Потпретседате л, 

Светозар Букета новиќ, с. р 
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3. 
Врз основа на чд. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата, поодувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53), а. во врска со точ. I под 6) од Одлуката 

' з а овластување Одборот за стопанство да донесува 
решенија по ра-ботите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНА 

НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВОЗЕЊЕ СТОКИ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1. Намалените возарински ставови определени 
во тон. I под 16) на Одлуката за измена на тари-

,фата за превозење стоки на Југословенските желе-
зници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/53) ќе се 
,.применуваат за ма с л од а ј ките плодови од сите ста-
ница и до станиците Чаковец, В ар аж дин, Подрав-
ска Слатина. 

2. Југословенските железници немаат право на 
надоместување на износот на возарината што ќе го 

/реализираат помалу поради примената на тариф-
ниот разред определен со оваа одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила на 20 јануари 
1955 година. 

Сојузен извршен совет 
О. с. бр. 231 

31 декември 1954 година 
Белград 

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

4. 
Врз основа на одделот 4 главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1964 година, а во вр-
ска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. I под 1) од Одлу-
ката за овластување Одборот за стопанство да до-
несува решенија по работите од надлежноста на 

' Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/54), Одборот за стопанство на Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗМЕНИ И 
ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ ЗА ВИДОВИТЕ 
СТОКИ и КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ 

РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 
1. Во Решението за измени и дополненија на 

Списокот за видовите стоки и коефициентите за 
пресметување разликата во цените при извозот 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/54), одделот П се 
менува и гласи: 

„II. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува на работите склучени од 15 јуни 
1954 година, освен за „Мараска" (вишна) - сува и 
нејзините преработки во сукус, пулпа и сл., за кои 
производи тоа ќе се применува на работите склу-
чени од 4 август 1954 година." 

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

Сојузен иИВшден совет 
О.с. бр. 196 

31 декември 1954 година 
Белград 

ѕШјјшен 

Претседател 
на Одборот за стопанство, 

Светозар Вукмановиќ, с. 

5. 
Врз основа на чл. 26 ст. 2 од Уредбата за орга-

низацијата, оослувањето и управувањето со Југо-
словенските железници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/53), а во врска со тон. I под 6) од Одлуката 
за овластување Одборот за стопанство да донесува 

^-решенија по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20;54Ј, 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ПРЕВО-

ЗЕЊЕ СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ , 
ЖЕЛЕЗНИЦИ 

1) Во Тарифата за -превезеле стоки на Југосло-
венските железници, во позицијата 577 - овошни 
сокови — се уврстува и сокот од боровници. 

2) Ова решение влегува во сила на 20 јануари 
1955 година. 

Сојузен извршен совет 
О.с. бр. 230 

31 декември 1954 година 
Белград 

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

6. 
Врз основа на чл. 7, 32 л 64 од Основната уред-

ба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи („Службен лист на ФНРЈ", број 
4'54) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА СЛУЖБЕ-

НИЦИТЕ НА СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Како службеници на статистичката служба се 

сметаат, ^во смисла на овој правилник, лицата што 
се на работа како редовни службеници во заводите 
за ста,тистика и евиденција, во статистичките би-
рои на народните одбори и во другите статистички 
органи на државната управа, а ги имаат звањата 
статистички помошник, статистичар или статисти-
чар-економист (демограф итн.), или се назначени 
како приправници за звањето статистичар односно 
статистичар-економист (демограф итн.). 

Член 2 
Лицата со полно средно или в и т е школско 

образование што првпат стапуваат во служба а не-
маат стручна пракса, се примаат во статистичката 
служба како приправници и се распоредуваат во 
почетниот платен разред на соодветното звање спо-
ред рангот на школското образование. 

Лицата со завршена неполна средна школа, 
што се примаат во службата за вршење помошни 
статистички работи, се назначуваат во звањето 
статистички помошник и се распоредуваат во плат-
ните разреди според годините на службата што им 
се признаваат за напредување. 

Член 3 
За приправници за звањето статистичар се 

примаат, по правило, лица што завршиле средна 
економска ,школа или средна школа за општо обра-
зование. поодделни гранки на статистичката 
служба за кои е потребен друг вид стручно обра-
зование, за приправници се примаат лица со соод-
в,етна завршена средна стручна школа (средна зе-
мјоделска школа, средна техничка школа и др.). 

За приправници за звањето статистичар-еконо^ 
р. мист (демограф, лекар, математичар, правник итн.)" 
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се примаат, по правило, лица со завршен економ-
ски, правен или Природно-математички факултет. 
По исклучок, за приправник на цитираното звање, 
може да биде примено лице со друг вид школска 
квалификација од соодветниот ранг, ако го нало-
жува тоа потребата на поодделни гранки од стати-
стичката служба (здравствената, просветната и др.). 

Со пријавата за полагање на стручниот испит 
старешината на организационата единица го при-
ложува приправничкиот лист за текот на приправ-
ничкиот стаж на кандидатот. ^ 

Кандидатот се известува за денот на полага-
њето на 'испитот најдоцна 20 дена пред испитниот 
срок. 

Член 9 
Стручните испити се полагаат пред испитната 

комисија која со свое решение ја формира дирек-
торот на Сојузниот односно републичкиот завод за 
статистика и евиденција. 

Пред испитната комисија при Сојузниот завод 
за статистика и евиденција стручниот испит го по-
лагаат приправниците што работат во статистич-
ките органи на сојузната државна управа, а пред 
испитната комисија на републичкиот завод за ста-
тистика и евиденција — приправниците што се на 
работа во републичките или други органи. 

II. Приправнички стаж и стручен испит на 
приправниците 

Член 4 
Приправничкиот ста-ж трае три години. 
На приправниците треба да им се овозможи за 

вргмз на приправничкиот стаж што подробно да 
ги запознаат основните организационо-технички и 
стручни работи на поодделни гранки од статистич-
ката служба. За таа цел приправниците за време 
на првите две години на приправничкиот стаж за-
должително треба да поминат, и тоа: 

а) приправниците на работа во општествените 
статистики: сите општествени статистики, а од 
стопанските—индустриската или селско-стопанската 
статистика; 

б) приправниците на рг^бота во стопанските 
статистики: сите стопански статистики, а од опште-
ствените—демографската статистика. 

Приправниците за звањето статистичар-еконо-
мист (демограф итн.) задолжително поминуваат 
најмалу по еден месец на стаж во Сојузниот односно 
републичкиот завод за статистика и евиденција и 
во статистичкото биро на народниот одбор. Нивна-
та должност е да се запознаат и со методолошките 
основи на поодделни гранки од статистичката слу-
жба. 

Член 5 
Приправниците на работа во статистичките би-

рол на народните одбори, без обѕир на звањето, по-
минуват задолжително, најмалу еден месец стаж 
во Сојузниот односно републичкиот завод за ста-
тистика! и евиденција. 

Народните одбори се должни да им овозможат 
на своите приправници еден дел од својот стаж да 
го поминат во вишите статистички органи. 

Член 6 
Старешината на организационата единица во 

која е приправникот на работа, односно службени-
кот што ќе го определи за тоа старешината, е дол-
жен да се грижи околу стручното оспособување на 
приправникот, да води надзор и евиденција над 
неговата работа и успехот во службата. 

Податоците за работите на кои работел при-
правникот и оценката на постигнатиот успех се 
внесуваат во приправничкиот лист, што се устано-
вува за таа цел. Овие податоци ги внесува и со 
потпис ги заверува за секој вид работи на стати-
стичката служба соодветниот старешина на таа 
служба. 

Приправничкиот лист го пропишува Сојузниот 
завод за статистика и евиденција. 

Член 7 
На приправникот што го поминал веќе при-

правничкиот стаж во друга служба на работи од 
слична п,рирода, може да му се признае поранеш-
ниот стаж со тоа што пред полагаѕњето на струч-
ниот испит задолжително да помине најмалу една 
година на работа и пракса во статистичката слу-
жба. 

Член 8 
Приправникот може да се пријави за полагање 

на стручниот испит по наполнетата втора година 
стаж. 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот ја поднесува до Сојузниот одно-
сно републичкиот завод за статистика и евиденци-
ја, преку старешината на организационата единица 
во која е распореден, еден месец пред испитниот у 
срок. 

Член' 10 
Редовни срокови за полагање на стручните ис-

пити се: март—април и октомври—ноември. По по-
треба, можат да се определат и вонредни срокови. 

Денот на испитот го определува испитната ко-
мисија во согласност со директорот на заводот. 

Член 11 
Приправниците ги полагаат стручните испити 

писмено и усно. Писмениот дел од испитот трае до 
4 часа. 

Кандидатот за звањето статистичао-економист 
(демограф итн.) претходно обработува писмена тема 
од областа на една гранка на статистичката слу-
жба, што ја определува испитната комисија откога 
претходно за тоа ќе го сослуша и кандидатот. Те-
мата определена од страна на комисијата му се 
соопштува на кандидатот најдоцна 4 месеци пред 
испитниот срок. 

Обработената тема кандидатот и' ја предава на 
испитната комисија најдоцна 10 дена пред испит-
ниот срок. 

Одбраната на писмената тема на испитот се 
зема во обѕир при оценувањето на целиот испиту 

Член 12 
Приправниците за звањето статистичар пола^ 

гаат стручен испит од следниве предмети: 
1) Општа статистика, 
2) Одделна статистика, 
3) Математика (за средна школа), 
4) Статистичка техника, 
Политичка економија и Економика на ФНРЈ 

(основи). 
Член 13 

Приправниците за звањето статистичар-екоио-
мист (демограф итн.) полагаат стручен испит од 
следниве предмети: 

1) Општа статистика, 
2) Одделна статистика, 
3) Математика, 
4) Статистичка техника, 
5) Политичка економија, 
6) Економика на ФНРЈ. 

Член 14 
Покрај програмата предвидена во чл. 12 односно 

13 приправниците полагаат испит уште и од след-
ниве ћредмети: Државно устројство на ФНРЈ, 
Основни принципи на управувањето со стопанските 
претпријатија, Организација на статистичката слу-
жба, Прописи за службениците на државната адми-
нистрација и Прописи за социјалното осигурување. 

Член 15 
Приправниците што работат на статистички 

машини, место одделните статистики, полагаат испит 
од примената на статистичките сметковни машини 

' со системот Јна дупчени картички, 
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Член 16 
Приправникот е должен да го положи струч-

ниот испит до крајот на третата година на при-
правничкиот стаж. 

На приправникот што до истекот на приправ-
ничкиот стаж не ќе го положи испитот, може во 
оправдани! случаи да му се продолжи приправни-
,чкиот стаж најмногу за една година. Решение за 
тоа донесува директорот на Сојузниот односно ре-
публичкиот завод за статистика и евиденција, по 
молба од приправникот и по образложен предлог 
од непосредниот старешина. 

Член 17 
Поправителен испит може -да се полага нај -

многу од два предмети, и тоа во идниот испитен 
ѓрок. Овој срок не може да биде покус од три 
месеци. 

Ако приправникот не ги положи предметите 
на поправителниот испит, се смета дека не го по-
ложил стручниот испит. 

Член 18 
Полагањето на стручниот испит може да се 

повтори најмногу двапати, и тоа во сроковите што 
не можат да бидат покуси од 6 месеци. 

На приправникот што не ќе го положи испитот 
ни итри третото полагање му се откажува службата, 
или се преведува во пониско звање со негова со-
гласност. 

Ш. Стручен испит за статистичкиот помошник 
Член 19 

Службеникот во звањето статистички помо-
шник се здобива со правото за полагање на струч-
ниот испит по две години служба. 

Стручниот испит за статистички помошник се^ 
полага само усно. 

Член 20 
Кандидатот во звањето статистички помошник 

полага стручен испит од следниве предмети: 
1) Основи на општата статистика, 
2) Статистичка техника, 
3) Организација на статистичката служба, 
4) Државно устројство на ФНРЈ, Прописи за 

службениците на државната администрација, Пра-
ва^ од социјалното осигурување (основи). 

Член 21 
Одредбите од чл. 7—10, 17 и 18 од овој пра-

вилник се применуваат и на полагањето на струч-
ниот испит на статистичкиот помошник. 

IV. Одделен стручен испит 
Член 22 

Службениците во звањето статистичар, кога ќе 
наполнат две години служба во XII платен раз-
ред се здобиваат со правото да го полагаат оддел-
ниот стручен испит предвиден со чл. 12 од Пра-
вилникот за звањата и платите на службениците 
на статистичките служби, за унапредување во XI 
платен разред. 

По исклучок, полагањето-на одделниот стручен 
испит може да се одобри и порано, без обѕир на 
платниот разред, ако се истакнува службеникот со 
стручна способност и ако има најмалу 8 години 
служба (чл. 32 од Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи). 

Предлогот да се одобри полагањето на оддел-
ниот стручен испит според горниот став го подне-
сува до комисијата пред која се полага испитот 
старешината на установата, со консултирање со 
комисијата ва службенички прашања. Предлогот 
треба да биде образложен со податоците од кои 
се гледа фактичната способност на службеникот 
(во кои гранки на статистичката служба работел 
службеникот и во кои органи, на кои работни ме-
ста бил, во што се истакнал во службата, ^какви 
задачи добивал и сл каков успех ги извршувал, 
дали и кои курсеви завршил, дали познава некој 

странски јазик итн.). 

Одобрението за полагање на одделниот стручен 
испит според ст. 2 го дава комисијата пред која се 
полага тој испит. 

Член 23 
Одделниот стручен испит се полага пред испит-

ната комисија од чл. 39 на овој правилник. 
Член 24 

На одделниот стручен испит се проверува стру-
чната способност на службеникот за вршење на 
посложени работи од областа на онаа гранка на 
статистичката служба во која работи и се оценува 
дали службеникот заслужува да се унапреди во XI 
платен разред. 

На писмениот дел на испитот на кандидатот 
му се дава да реши еден или повеќе практични 
задачи од областа на онаа гранка на статистичката 
служба на која. работи. Писмениот дел на испитот 
трае четири часа. 

На усниот дел од испитот кандидатот дава 
образложенија и објасненија во врска со задачите 
што ги обработувал писмено. При тоа задолжител-
но се проверува: подробното познавање на мето-
дологијата на онаа гранка на статист.ичката служба 
во која работи кандидатот, познавањето на основ-
ните принципи на методологијата на статистичките 
служби потесно поврзани со оваа, како и органи^ 
оацијата на статистичката служба во Југославија. 

Членовите на испитната комисија можат на 
кандидатот да му поставаат и други прашања од 
областа на неговата служба, се'. додека не ќе се 
уверат за тоа колкава е фактичната стручна спо-
собност на кандидатот. 

По завршеното усно испитување испитната, ко-
мисија го оценува успехот на целиот испит на на-
чинот предвиден во чл. 44 од овој правилник. 

Член 25 
Кандидатот што не ќе го положи одделниот 

стручен испит, може да го повтори уште двапати 
во раздели од најмалу една година. 
V. Признавање на средно односно на нише стручно 
образование на службениците што немаат соодвет-

но школско образование 
Член 26 

Согласно чл. 15 и 16 на Правилникот за зва-
њата и платите на службениците на статистичките 
служби, може по исклучок, да им се признае сред-
но односно више стручно образование и на службе-
ниците на статистичката служба што немаат соо-
дветно школско образование, а-ко со долгогодишна 
работа во поодделни гранки на статистичката ^слу-
жба се истакнале со стручната способност и ако 
ги исполнуваат другите услови од чл. 27 и 28 
на овој правилник. 

Член 27 
Средно стручно образование може, по исклучок, 

да му се признае на службеникот во звањето на 
статистички помошник, под услови: 

1) да има најмалу нижа средна школа, 
2) да поминал во статистичката служба на ј -

малку 10 години и во поголем дел да работел на 
работи за кои е потребно средно стручно образо-
вани,е, 

3) во пракса видно да се истакнал со стручната 
способност при вршењето на работите на звањето 
статистичар, 

4) да не е во можност дополнително да се здо-
бие со полно средношколско образование, со обѕир 
на годините на староста и другите околности, 

5) да го положи стручниот испит за звањето 
статистичар. 

Член 28 
Више стручно образование може по исклучок да 

му се признае на службеник во звањето статисти-
чар, под услови: 

1) да има полна средна школа ѕа општо обра^ 
зование или средна економска школа; 
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2) подолго време да поминал во статистичката 
служба, а најмалу 9 години, и да тоа повеќе време 
да работил на работи за кои се бара више стручно 
образование; 

3) повеќе пати самостојно да раководел со опре-
делени работи и да бил на должности за кои е 
потребна долгогодишна пракса и стручно знаење 
на службеник од особени квалитети (например: са-
мостојно да ги водел работите во врска со некој по-
пис или анкета, да вршел анализи на посложен 
статистички материјал, да давал инструкции за 

извршување на поодделни задачи и сл.); 
4) да не е во можност дополнително да се здо-

бие со вшие школско образование, со обѕир на го-
дините на староста и другите околности; 

5) да го положи стручниот испит предвиден за 
звањето статистичар — економист (демограф итн,). 

Член 29 
Предлогот за признавање на стручното обра-

зование според овој правилник, го поднесува ста-
решината надлежен за назначување на службени-
кот до стручната комисија од чл. 30 на овој пра-
вилник. 

Предлогот треба да се образложи подробно и 
тој, покрај други податоци, задолжително мора да 
содржи и податоци: 

1) за школските квалификации на службеникот 
(школи, курсеви, испити); 

2) во кои служби и на кои должности бил од 
1945 година, односно од стапувањетто во служба; 

3) кои звања имал од 1947 година и кои работи 
во поголем дел вршел; 

4) кои позначителни задачи решувал и со ка-
ков успех, како и дали има стручни статистички 
работи; 

5) за должностите што ги врши сега и за зна-
ењето на странски јазици. 

Со предлогот се приложува и персоналниот до-
с-ие на службеникот (персоналниот лист со сите 
прилози). 

Член 30 
За предлозите за признавање на средното 

стручно образование решава одделна стручна ко-
мисија која за таа цел, а по укажана потреба, се 
формира при Сојузниот и при републичките заводи 
,за статистика и евиденција. 

За предлозите за признавање на вишето струч-
но образование исклучиво решава стручната ко-
мисија при Сојузниот завод за статистика и еви-
денција. „ 

Членовите на стручната комисија за призна-
вање на стручното образование ги именува помеѓу 
истакнатите стручњаци директорот на Сојузниот 
односно републичкиот завод за статистика и еви-
денција во согласност со државниот секретар за 
работи на општата управа и за буџет. 

Пред комисиите цитирани во горните ставови 
се полага и испитот за признавање на средно одно-
сно вите стручно образование. 

Член 31 
Кога стручната комисија ќе утврди дека е 

оправдан предлогот за признавање на стручното 
образование со определен ранг, ќе му одобри на 
службеникот да го полага испитот. 

Член 32 
Испитот за признавање на средно стручно обра-

зование, службеникот во звањето статистички по-
мошник го полага според проширената програма 
предвидена за звањето статистичар. 

Испитот за признавање на вишо стручно обра-
зование го полага службеникот во звањето стати-
стичар според проширената програма предвидена 
во звањето статистичар-економист (демограф итн,). 

Програмата, по правило, се проширува со не-
кои основни теоретски предмети, "за што според с 

кој конкретен случај решава комисијата од горниот 
член. 

Член 33 
Потем положениот стручен испит стручната ко-

мисија од чл. 30 на овој правилник му издава по-
тврда со која на службеникот му се признава сред-
но односно вшие стручно образование во статисти-
чката струка. 

Член 34 
Стручното образование, средното или вишето, 

признаено според одредбите од овој правилник, 
може да служи како квалификација само во ста-
тистичката служба. 

VI. Дополнителни испити 
Член 35 

Службеникот што во друга' струка положил 
стручен испит, е должен - кога преминува во ста-
тистичката служба - во срок од една година да го 
положи стручниот дел од испитот предвиден за 
соодветното звање. 

Директорот на Сојузниот односно на републи^ 
чкиот завод за статистика и евиденција, по предлог \ 
од испитната комисија, може на службеникот од 
горниот став да му ги признае положените пред-
мети од стручниот дел на испитот, ако тие според, 
обемот и нивото и' одговараат на програмата на ' 
испитот пропишана за приправниците на соодвет-
ното звање во статистичката служба. 

Член 36 
Службеникот од горниот член ако има преку, 

8 години служба, директорот на Сојузниот односно' 
на републич,киот завод за статистика и евиденција' 
може да го ослободи од полагање на дополнител-
ниот испит. 

Член 37 
Службеникот што пред да премине во стати-

стичката служба не го положил стручниот испит 
во поранешната струка, а според прописите за об-
врската за полагање на стручниот испит не е осло-
боден од него, ќе полага испит, во срок од една 
година, според програмата предвидена за приправ-
ниците на соодветното звање на статистичката 
служба. 

Член Зв 
Дополнителните испити, определени за премин 

на службениците од други струки во статистичка^ 
та, се полагаат пред соодветната испитна комисија 
од чл. 39 на овој правилник. 

VII. Испитни комисии 
Член 39 

Испитите на статистичкиот помошник и на при-
правниците, за звањето статистичар,, како и допол-
нителните испити на службениците во звањето 
статистичар се полагаат пред заедничката испитна 
комисија што се состои од претседател, два члена 
и секретар. 

Испитите на приправниците за звањето стати-
стичар -економист (демограф итн.) и дополнител-
ните испити на службениците во овие звања, се 
полагаат пред испитната комисија што се состои 
од претседател, четири члена и секретар. 

Испитот предвиден за унапредување на стати-
стичарот од XII платен разред во XI, се полага 
пред одделната комисија, која се состои од претсе-
дател, четири члена и секретар. 

Член 40 
Претседателот, членовите на испитната коми-

сија и нивните заменици ги именува помеѓу истак-
натите стручњаци директорот на Сојузниот односно 
на републичкиот завод за статистика и евиденција. 

Член 41 
Испитната комисија од чл. 39 ст. 3 се формира 

во согласност со државниот секретар за работи на 
општата управа и за буџет. 
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Секретарот на комисијата, кого исто така го 
именува директорот на заводот, води записник и 
ги врши другите административни работи на ко-
мисијата. 

По потреба, испитните комисии можат да бидат 
пополнети со испитувачи за поодделни предмети. 

Член 42 
На членовите на испитната комисија, на се-

кретарот и на испитувачите им припаѓа хонорар 
кога учествуваат во работата на комисијата. 

Член 43 
При полагањето на усниот испит за сето време 

на траењето задолжително присуствуваат сите чле-
нови на испитната комисија, а за време на писме-
ниот дел на испитот — најмалу еден член од ко-
мисијата и секретарот. 

Во записникот за испитот се запишува: дату-
мот на полагањето на испитот, презимето и името на 
претседателот, на постојаните членови и на члено-
вите-испитувачи. презимето и името на кандидатот, 
одредбата од правилникот според која го полага 
кандидатот испитот, темите на писмената задача, 
прашањата на усниот испит и оценките од пооддел-
ни предмети. 

Записникот го потпишуваат: претседателот на 
комисијата, сите членски и секретарот. 

Записникот, заедно со писмените задачи и со 
другите акти, се чува во архивата на персоналното 
одделение на заводот. 

^ VIII Заеднички одредби 
Член 44 

На стручниот испит на приправникот и на до-
полнителниот испит кандидатот се оценува од секој 
предмет одделно со оценка: одличен (5), многу добар 
(4), добар (3) и слаб (2). 

Конечнага оценка се дава врз основа на резул-
татот постигнат од сите предмети во писмениот и 
усниот дел на испитот. 

Кандидатот го положил испитот ако од сите 
предмети јг добил најмалу оценката „добар". 

На стручниот испит за унапредување во XI 
платен разред (чл. 24) кандидатот се оценува со 
„положил" или „не положил". Конечната оценка 
се дава врз основа на резултатот на практичната 
обработка на писмената задача и усното образло-
жение. 

За оценката на успехот решава испитната ко-
мисија со мнозинство гласови. Во случај на еднаква 
делба на гласовите, решава страната на која е 
гласот од претседателот. 

Член 45 
Резултатот на испитот му се соопштува на кан-

дидатот веднаш. 
За положениот испит на кандидатот му се изда-

ва уверение, што го потпишуваат претседателот и 
секретарот на испитната комисија. 

Образецот на уверението е единствен и го про-
пишува директорот на Сојузниот завод за статисти-
ка и евиденција. 

Член 46 
Кандидатот што се пријавил за испит, па без 

оправдани причини не ќе го полага испитот, или 
во текот на испитот ќе се откаже од натамошното 
полагање, ќе се смета дека не го положил испитот. 

Ако кандидатот се откажал од испитот од оправ-
дани причини (болест, смртен случај во фамили-
јата, воена вежба и сл.), што го цени испитната 
комисија, ќе се смета како и да не се пријавил за 
испит. 

Член 47 
Кандидатот што првпат го полага стручниот, 

редовниот или дополнителниот испит, има право на 
Надоместување на патните трошоци според пропи-
шете за патните и селидбените трошоци. 

Кандидатот што го повторувал испитот, при 
повторното полагање нема право на надоместување 
на патните трошоци. ^ 

Член 48 
При преминот во статистичката служба на слу-

жбениците на кои им е признаено стручното обра-
зование за една определена служба, комисијата од 
чл. 30 на овој правилник решава дали ќе. се при-
знае истото и во статистичката служба. 

Член 49 
Програмите за испитите предвидени со овој 

правилник ги пропишува директорот на Сојузниот 
завод за статистика и евиденција. 

IX. Преодни одредби 
Член 50 

Службениците што до крајот на 1954 година не 
го положиле стручниот или дополнителниот испит, 
а од него не се ослободени, ќе го полагаат според 
одредбите од овој правилник. 

Службениците, вклучувајќи ги тука и при-
правниците, што во текот на 1954 година го пола-
га-ле стручниот испит, и паднал^ од еден или два 
предмета, ќе го полагаат поправителниот испит 
според досегашната програма. 

Член 51 
Службениците во звањето статистичар распо-

редени од XI платен разред нагоре, и во звањето 
статистичар-економист (демограф итн.) распореде-
ни од IX платен разред нагоре, за кои не е донесено 
решение за ослободување од полагање на стручните 
или дополнителните испити, се ослободуваат од по-
лагањето на испитот, согласно Упатството за при-
мена на Уредбата за задолжително полагање на 
стручните испити на државните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/53). 

Член 52 
На службениците во звањето статистичар од XII 

платен разред, што пред да се донесе овој правил-
ник го положиле одделниот испит за унапредување 
во XI платен разред, им се признава испитот. 

^ Член 53 
Со влегувањето во сила на овој правилник 

престанува да важи Правилникот за приправнич-
ката служба, стручните испити и курсеви во ста-
тистичката струка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 85/48). 

Член 54 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 30394 

18 декември 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа и 

за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

7. 
Врз основа на чл. 95 од Уставниот закон, чл. 5 

од Законот за „Партизанската споменица 1941" 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/46) и чл. 6 од 
Правилникот за извршување на Законот за „Пар-
тизанската споменица 1941" („Службен лист . на 
ФНРЈ", бр. 62/46) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НАДОМЕСТУВАЊЕТО НА 
ТРОШОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ГОДИШНИОТ 
ОДМОР НА НОСИТЕЛИТЕ НА „ПАРТИЗАНСКА 

СПОМЕНИЦА 1941" 
1. Надоместувањето на трошоците за користење 

на годишниот одмор на носителите на ,,Партизан-, 
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ска споменица 1941" во износ од 12.000 динари ќе 
им се исплатува лично на носителите на Спомени-
цата само за текуштава 1955 година. 

Надоместувањето на трошоците за користење 
на годишниот одмор на носителите на „Партизанска 
споменица 1941" за 1955 година, во исклучителни 
случаи може да се исплати преку полномошник са-
мо по претходно одобрение од сојузниот Државен 
секретаријат за работи на општата управа и за 
буџет. 

2. Исплатата на надоместувањето на трошоците 
за користење на годишниот одмор на носителите на 
„Партизанска споменица 1941" ќе ја врши исклучиво 
Народната банка на ФНРЈ односно нејзините фи-
лијали. 

3. Исплатата на надоместувањето на трошоците 
за користеле на годишниот одмор на носителите 
на „Партизанска споменица 1941" банката ќе ја за-
бележи во соодветната рубрика од Книшката на 
споменицата. 

4. На носителите на „Партизанска споменица 
1941" на кои надоместувањето на трошоците за ко-
ристење на годишниот одмор за 1954 година и за 
поранешните години не им е исплатено од која и 
да е причина, не може да им се исплати во 1955 
година. 

Бр. 31435 
31 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на општата управа и 
за буџет, 

Неда Божиновиќ, с. р. 

8. 
Врз основа на чл. 78 од Законот за здравстве-

ното осигурување на работниците и службениците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54) и чл. 74 и 81 
од Уредбата за спроведување на Законот за здрав-
ственото осигурување на работниците и службе-
ниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/54), Секре-
таријатот за социјално осигурување на Сојузниот 
извршен совет, по добивена согласност од Одборот 
за социјална политика и народно здравје на Сојуз-
ниот извршен совет, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СРЕДСТВАТА ЗА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИИ НА 

ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

I 
1. Средствата за евиденција (обрасците) пред-

видени со чл. 74 од Уредбата за спроведување на 
Законот за ,здравственото осигурување на работни-
ците и службениците ќе се употребуваат на начи-
нот пропишан со ова упатство. 

Пријава за почетокот или престанокот на работе-
њето на обврзникот на придонесот 

" 2. Пријавата за почетокот или престанокот на 
работењето на обврзникот на придонесот со ^ која 
стопанските организации (претприј алги јата, дуќани-
те, банките и задругите), државните органи, уста-
новите и општествените организации му го прија-
вуваат на заводот за социјално осигурување поче-
токот на работењето (во срок од 8 дена од денот 
на оснивањето), односно престанокот на работе-
њето (во срок од 8 дена од денот на престанокот на 
работењето), ја поднесуваат обврзниците ца пријат-
ната на наредниот образец (прилог 1). / 

3. Пријавата за почетокот на работењето на 
обврзниците на придонесот им служи на заводите 
за социјално осигурување како картон на обврзни-
кот на придонесот. Картоните од другите обвр-
зници на придонесот (приватни работодавци и дру-
ги) ги воведуваат заводите за социјално осигуру-

вање кога од овие обврзници ќе примат прва при-
јава за осигурување. 

Пријава за измена на работењето на обврзникот 
на придонесот 

4. Пријава за измена на работењето со која 
стопанските организации (претпријатијата, дуќани-
те, банките и задругите), државните органи, уста-
новите и општествените организации ја пријавуваат 
измената на поднесените податоци во Пријавата за4 

почетокот на работењето на обврзни,кот на придо-
несот (во срок од 8 дена од денот^ на станатата 
измена) ја поднесува обврзникот на придонесот ко-
га ќе измени назив, адреса, банковна врска, број; 
на сметката и место на погонот, како и кога обврз-
никот на придонесот ќе затвори поодделен или ќе 
отвори нов погон, на нагледниот образец (прилог 2). 

Пријава за осигурувале 
5. Пријавата за осигурување со која обврзни-

ците на придонесот за социјално осигурување сто-
панските организации (претпријатијата, дуќаните, 
банките и задругите), државните органи, устано-
вите, општествените организации и приватните ра-
ботодавци, како и лицата што ќе се здобијат са 
својството што дава право на здравствено осигу-
рување му пријавуваат на заводот за социјално 
осигурување дека некое лице влегло на работа или 
се здобило со својство што му дава право на здрав-
ствено осигурување (во срок од 8 дена од денот 
на влегувањето на работа односно здобивањето со 
својството), ја поднесуваат обврзниците на прија-
вата на нагледниот образец (прилог 3). 

6. Ако лицето што е пријавено на осигурување 
излезе од работа, умре, или ќе го загуби својството 
што му дава право на здравствено осигурување^ 
обврзникот на придонесот, е должен за такво лице 
да поднесе одјава на осигурувањето во срок од 8 
дена од денот на излегувањето од работа односно 
од смртта или губитокот на својството на осигурена 
лице (прилог За). , 

Пријава за измена во осигурувањето 
7. Пријавата за измена во осигурувањето се-

која обврзникот на придонесот ја пријавува /изме-
ната на поднесените податоци во пријавата за оси-
гурување (во срок од 8 дена од денот на станатата 
измена) ја поднесува обврзникот на придонесот кога 
ќе настапи измена: на платата (за лицата што при-
маат плата во постојан месечен износ), на катего-
ријата, квалификацијата — школското образова-
ние, занимањето, односно видот на работата, работ-
ното време, како и кога ќе се измени презимето. 

'— на нагледниот образец прилог 4). 
Личен картон на осигурениците 

8. Врз основа на пријавата за осигурување за-
водите за социјално осигурување воведуваат лични 
картони на осигурениците, според нагледниот обра-
зец (прилог 5). 

9. Во личниот картон на осигурениците се вне-
суваат податоци врз основа на пријавата за осигу-
рување и пријавата за измена во осигурувањето, 
како и податоците за користење на поодделни пра-
ва од здравственото осигурување. Во случај на 
одјава од осигурувањето, во личниот картон на 
осигурениците се забележува, врз основа на одја-
вата на осигурувањето, датумот на престанокот на 
работниот однос односно губитокот на својството 
на осигуреникот и бројот на одјавата. 
Извештај за почетокот или престанокот на време-

ната неспособност (спреченост) за работа 
10. За секој случај на времена, делена или 

наполна неспособност за работа, установите на јав-
ната здравствена служба (амбула,нтите, поликлини-
к и ^ и болниците) како и овластените лекари, му 
ги пријавуваат на заводот за социјално осигуру-
вање и на обврзникот на придонесот податоците за 
времената неспособност за работа. 
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11. Извештајот за времената неспособност за 
работа им служи на осигурениците за реализирање 
на надоместувањето место плата, а на заводите за 
соција-лно осигурување и на обврзниците на при-
донесот — за евиденција на лицата времено неспо-
собни или спречени за работа, како и за пресметка 
на надоместувањето место плата. Овој извештај се 
поднесува на наредниот образец (прилог 6). 

12. Извештаиге за почетокот или престанокот 
на времената неспособност за работа се составаат во 
два примерка, од кои што еден се испраќа до 

обврзникот на придонесот, а вториот до надлежниот 
завод за, социјално осигурување. 

/ХЅ . Кога времената неспособност за работа на 
осигуреникот трае до 7 дена, со извештајот се при-
јавува почетокот, траењето и престанокот на вре-
мената неспособност. Овој извештај се поднесува 
најдоцна идниот ден по престанокот на времената 
наполна или делска неспособност за работа на оси-
гуреникот. Кога времената неспособност за работа 
на осигуреникот трае над 7 дена, почетокот и пре-
станокот на времената неспособност одделно се 
пријавуваат. Во овој случај, почетокот на времената 
неспособност се пријавува осмиот ден на времената 
неспособност, а престанокот најдоцна идниот ден 
по престанокот на времената неспособност. 

По исклучок од горниот став, за лицата на 
работа кај државните органи и установи овие изве-
штаи се испраќаат: 

а) ако времената неспособност за работа пре-
станала во истиот календарски месец во кој започ-
нала — најдоцна идниот ден по престанокот на 
неспособноста; 

б) ако неспособноста преминува во идниот ка-
лендарски месец, извештајот за почетокот на не-
способноста се испраќа првиот ден на идниот месец, 
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а извештајот за престанокот — најдоцна идниот дев 
по престанокот на неспособноста. 

14. Кога се пријавува престанок на времена не-
способност, извештаите мораат да содржат пода-
тоци: за почетокот, вкупното траење и престанокот 
на бремената неспособност, како и податоци за 
дните за кои на осигуреникот треба да му се испла-
ти надоместување место плата. 

15. Постапката за испраќање извештај за вре-
мената неспособност за работа ќе ја утврдат заво-
дите за социјално осигурување во согласност со 
установите на јавната здравствена служба, земајќи 
го во обѕир територијалниот распоред на мрежата , 
на амбулантно-поликлиничките установи и органите 
на околиските (градските) заводи за социјално оси-
гурување. 

Извештај за траењето на времената неспособност 
(спреченост) за работа 

16. Ако Бремената неспособност трае над 7 дена,, 
а не престанала, установата на јавната здравствена 
служба (амбулантата, поликлиниката и болницата^ 
или овластениот лекар го пријавува, за да се реа-
лизира надоместувањето место плата, траењето на. 
времената неспособност за работа на наследниот 
образец (прилог 7). 

17. Извештајот за траењето на времената не-
способност ги опфаќа податоците за дните за кол 
на осигуреникот треба да му се исплати надоместу-
вање место плата. Извештајот за траење на време--
ната нспособност му го предаваат установите на 
јавната здравствена служба или овластениот лекар) 
на лицето неспособно за работа, со тоа-што ова лице 
му го предава извештајот на заводот за социјално 
осигурување заради реализирање надоместувањето. 
место плата. По исклучок, за осигурениците на ра-
бота кај државните органи и установи, кога времен 
нат^ неспособност трае до крајот на месецот во кој 
неспособноста започнала, извештајот му се предава 
на државниот орган односно на установата во која 
е на работа осигуреникот. 

II 
18. Јавните здравствени установи, овластените 

лекари, апотекиге и претпријатијата за продажба : 

на ортопедски направи и помагала должни се во 
смисла на чл. 73 од Уредбата за спроведување на 
Законот за здравственото осигурување на работни-
ците и службениците да испраќаат до надлежниот 
завод за социјално осигурување со сметките и по-
требни статистички податоци, и тоа: 

амбулантно-поликлиничките установи: 
а) вкупен број на лекарските прегледи, 
б) вкупен број на медицинските услуги, 
забните амбуланти и поликлиники: 
а) вкупен број на лекарските прегледи, 
б) вкупен број на медицинските услуги и тоа 

одделно за ледената забна нега, а одделно за даде-
ната заботехничка помош и забопротетички сред-
ства ; 

болниците: 
а) вкупен број на случаите на лекување, 
б) вкупен број на болничките дни; 
природните лекувалишта: 
а) вкупен број на случаите на лекување оддел-

но со исхрана, а одделно без исхрана, 
б) вкупен број на дните за лекување одделно 

^о исхрана, а одделно без исхрана; 
апотеките: вкупен број на издадените лекови и 

санитетски материјали; 
претпријатијата за продажба на ортопедски на-

прави и помагала: вкупен број на издадените орто-
педски направи и помагала. 

19. Статистичките податоци цитирани во горна-
та точка се пргшажуваат средени на следниве гру-
пи корисници: 
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а) работници и службеници; 
б) членови на фамилијата на работници и слу-

жбеници; 
в) уживатели на пензии и инвалиднини и чле-

нови на нивните фамилии; 
г) осигурени лица според одделните прописи и 

членови на нивните фамилии. 
„ Природните лекувалишта ги прикажуваат по-

датоците на групата а) средени одделно за работни-
ците а одделно за службениците. 

20. Статистичките податоци (точ. 18) се (доставаат 
врз денова на податоците од работните книги и еви-
денциите-на установата на јавната здравствена слу-
жба и овластените лекари, односно евиднциите на 
а по трките и претпријатијата за продажба на орто-
педски направи и помагала. 

Заводите за социјално осигурување имаат пра-
во и должност по потреба да извршат проверка на 
документацијата врз основа на која се составени 
сметките и статистичките прегледи. 

21. Установите на јавната здравствена служба, 
овластените лекари и претпријатијата, освен општи-
,те амбулантно-поликлинички установи и апотеки, 
се должни кон пресметката и статистичкиот пре-
глед да приложат и поединечни сметки за прегле-
дите, услугите, лекувањата, направите односно по-
магалата, што им се укажани или дадени на оси-
гурените лица. 

22. Како еден лекарски преглед за статистичко-
финансиски цели се сметаат: 

а) сите дејствија што ќе ги изврши лекарот на 
општата пракса или лекарот специјалист со цел да 
За утврди здрав-ствената состојба на некое лице, 
служејќи се при тоа со своите сетила и во меди-
цината усвоените помошни физикални средства и 
инструменти при прегледот на поодделни делови од 
чове-чкото тело; 

б) сите рентгенски, радиоскопски и радиограф-
ски прегледи. Радиографските прегледи се сметаат 
како лекарски прегледи без обѕир дали ги извршил 
лекар или помошен медицински персонал; 

в) електрокардиографските и електроенцефало-
графските прегледи; 

г) прегледите изврше,ни со апарати за утврду-
вање на базалниот метаболизам; 

д) сите стоматолошки прегледи извршени од 
заболекарите и забарите (дентистите) со цел да се 
утврди здравствената Состојба на устата и забите;; 

ѓ) самостојно извршените прегледи на трудница 
од страна на бабици во советувалишта за трудница 
како и на трудници и родилни дома — од патрона-
жни бабини. 

23. За статистичко-финансиските цели како една 
медицинска услуга се сметат: 

а) сите хемиски, бактериолошки, серолошки, ми-
кроскопски, биохемиски, биолошки, хематолошки -и 
цистолошки прегледи; 

б) сите манипулации на човечкото тело што се 
вршат со цел на лекување и медицинска рехабили-
тација на болните, и тоа: сите инјекции, завои, ве-
непункции, цункции на телесни шуплини, пункции 
на грбникот, пункции на апсцесите, сите зафаќана 
со електрофизикална терапија, рентгеНтерапија, ра-
диумтерапија, механотерапија, сите видови заболе-
карски зафаќана, сите видови заботехнички рабо-
ти, сите видови оперативни зафаќања, апликации 
на зхнеуматоракс итн.; 

в) издавање лекарски уверенија за состојбата 
на здравјето и за работната способност; 

г) давање писмени предлози за бањски и кли-
матски лекувања на осигурениците, како и предло-
зи за утврдување на инвалиднината. 

24. Апотеките приложуваат кон сметката такси-
рани рецепти со списокот на рецептите средени по 
трупите на корисниците. 

25. За статистичко-финансиските цели, секој 
неодделен лек и вид санитетски материјал, треба 
да е препишан врз одделен образец на рецептот. 

III 
26. Обврзниците на придонесот ги поднесуваат 

пријавите цитирани во одделот I од ова упатство 
до околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување, односно до неговиот орган на чие подрачје 
ја вршат својата дејност од која произлегува об-
врската за плаќање на придонесот за социјално 
осигурување. 

27. Извештаите за времена неспособност и спре-
ченост за работа и извештаите за траењето на вре-
мената неспособност за работа споменати во одделот 
I од ова упатство, ги поднесуваат установите на 
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јавната здравствена служба и овластените лекари 
,до околискиот (градскиот) завод за социјално оси-
гурување, односно до неговиот орган при кого е 
пријавен осигуреникот на осигурување и до обвр-
зникот на придонесот при кого е осигуреникот на 
работа. 

28. Установите на јавната здравствена служба, 
овластените лекари, апотеките и претпријатијата за 
продажба на ортопедски направи и помагала ги под-
несуваат сметките со статистичките податоци ци-
тирани во одделот П од ова упатство до околискиот 
(градскиот) завод за социјално осигурување односно 
до неговиот орган при кого е осигуреникот пријавен 
за осигурување 

IV 
29. Околиските (градските) заводи за социјално 

осигурување се должни врз основа на примените 
пријави за осигурувањето и одјавите на осигурува-
њето да водат дневна евиденција за состојбата и 
движењето на осигурениците, според полот и сто-
панските дејности, и секој месец да испраќаат зби-
рен преглед на состојбата и движењето на осигуре-
ниците до републичкиот завод за социјално осигу-
рување. 

30. Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување се должни врз основа на примените 
извештаи за почетокот и престанокот на времената 
неспособност или спреченост на осигуреникот за ра-
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бота секој -месец да составаат и испраќаат до репу-
бличкиот завод за социјално осигурување збирен 
преглед за случаите и дните на времената неспосо-
бност или спреченост за работа според полот и при-

, чината на спреченоста, одделно за случа,ите и дните 
на товар на обврзникот на придонесот, а одделно на 
товар на фондот на здравственото осигурување. 

31. Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување се должни врз основа на сметките при-
мени од здравствените установи, од овластените ле-
кари, од апотеките и од претпријатијата за прода-
жба на ортопедски направи и помагала, да составаат 
секој месец збирни прегледи за бројот на извр-
шените лекарски прегледи и дадените медицински 
услуги, за бројот на лекувањата и бројот на болнич-
ките дни во стационарните здравствени установи, 
како и за бројот на издадените лекови и санитарни 
направи. Свие податоци се средуваат по групите 
корисници на здравствената заштита. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравну-
вање со изворниот текст, утврди дека во текстот 
на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата 
за вкупниот приход на стопанската организација и 
неговата расподелба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/54) се потерала долу цитираната грешка, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ВКУПНИОТ ПРИХОД НА 
СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА И НЕГОВАТА 

РАСПОДЕЛБА 

Во членот 118 ст. 2 место зборовите „Додека не 
се донесат" треба да стои „Откога ќе се донесат". 

Од Сојузниот извршен совет, 5 јануари 1955 
родина, Белград. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, утврди дека во текстот? 
на Решението за определување опасните растени-
ски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. -54/54) се поткрале долу цитираните грешки, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ОПАС-
НИТЕ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ 

Во тон. I 
Под бр. 2: место зборот „Аѕр1ѕш1;иѕ" треба да 

стои „Аѕр1сНо1;иѕ". 
Под бр. 4: место зборот „ . . . Т о л ^ в ѕ ћ е с ! . . т р е б а 

да СТОИ „ . . . Тошпѕепс!.. 
Под бр. 10: место зборот „ . , . Ѕ а о с " треба/ ца 

СТОИ „Ѕасс". 
Под бр. 15: место зборот „Огоћапске" треба да 

СТОИ „Огоћапсће". 
Под бр. 20: на крајот треба да се додаде „(рак 

ка ј компирот)". 
Во точ. II 

Под бр. 2: место зборот „Огашпапп" треба да 
стои „ѕашпапи". 

32. Околиските (градските) заводи за социјално 
осигурување должни се секоја година на 30 јуни да 
извршат избројување на осигурениците. 

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

Бр. 5230 
31 декември 1954 година 

Белград 
Секретар 

на Секретаријатот за социјално осигурување 
на Сојузниот извршен совет, 

Зденко Хас, с. р. 
Согласен: 

Претседател 
на Одборот за социјална политика 

и народно здравје на 
Сојузниот извршен совет, 

Мома Марковиќ, с. р. 
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Под бр. 8: место зборот „Арће1епѕћо1с1еѕ" треба 
да стои „Арће1епећоМеѕ". 

Под бр. 12: на крајот треба да се додаде зборот 
„ТгеУ1ѕап". 

Под бр. 13: место зборот „(НапШотопаѕ)" треба 
да. стои: „ХапШотопаѕ". 

Под бр. 17: треба да се наведат цифри и јасно 
да се отпечати „СаИоѕовгисћиѕ". 

Под бр. 19: место зборот „Ѕћгуѕоѕрегта" треба 
да стои „сћгуѕоѕрегта." 

Под бр. 2ф: место зборот „(Зиегста" треба да 
СТОИ ,^иегста." 

Под бр. 23: место зборот „аѕћт." треба да СТОИ 
„Аѕћт.". 

Под бр. 41: место зборот „Рћ1ус1аапа" треба да 
СТОИ „Рћ1ус1аепа." 

Под бр. 43: место зборот „сИпѕагра" треба да 
СТОИ „сМпсагра." 

Под бр. 67: место зборот „НапШотопаѕ" треба да 
СТОИ „ХапШотопаѕ." 

Под бр. 68: место зборот „НапШотопаѕ" треба 
да СТОИ „ХапШотопаѕ." 

Од Сојузниот извршен совет, 5 јануари 1955 го-
дина, Белград. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Србије" 
во бројот 66 од 31 декември 1954 годино објавува: 

Одлука за измени и дополненија на Општестве-
ниот план на НР Србија за 1954 година; 

Одлука за потврда на Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Извршниот совет; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за утврдување бројот на членовите на Универзи-
тетскиот совет и факултетските совети на Универ-
зитетот во Белград што ги избира Народната скуп-
штина на НР Србија и за изборот на тие членови; 

Одлука за одобрување Правилата на Здру-
жението на графичките претпријатија на НРС; 

Одлука за одобрување Правилата на Здру-
жението на мелничката индустрија на НРС; 

Препорака на Народната скупштина на НРС 
за мерките за унапредување на занаетчиството; 

Одлука за плаќањето на хонорарната настава и 
воспитната служба во школите и другите воспитни 
установи; 

Решение за измена на составот на Републички-
от совет за просвета и култура; 

Правилник за задолжителниот лекарски преглед 
и забрана на работата на лицата поболени од за-
разни болести и ба-цилоносците на работа во а п -
теките; 

Исправка на Одлуката за оснивање Трговска 
комора на НРС; 

Исправка на Законот за измени и дополненија 
на Законот за буџетот на НРС за 1954 година; 

Исправка на Законот за школите на селско-
стопанските производители; 

Исправка за Законот за контрола на производ-
ството на овошниот и лозовиот посадочен материјал; 

Исправка на Одлуката за измени и дополне-
нија на Општествениот план на НРС за 1954 година; 

Исправка на Законот за мерките за штедење 
дрва; 

Исправка на Законот за органите и постапката 
за росправување самовласни заземања на земји-
штето од општонародниот имот; 

Исправка на Законот за заштита на земјиштата 
од ерозија и за уредување на бундите; 

Исправка на Законот за апотеките. 
Во бројот 1 од 8 јануари 1955 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

поделба на територијата на НР Србија на општини, 
градови и околии; 

Закон за фондот за социјалните установи на 
НР Србија; 

Упатство за примопредавање на работите на 
укинатите народни одбори; 

Одлука за измена називот на Градската општи-
на Ранковиќево во Градска општина Краљево. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА 

ХРВАТСКА 
„Цародне новине" службени лист Народне Ре-

публико Хрватско во бројот 59 од 29 декември 1954 
година објавуваат: 

Закон за измени и дополненија на Законот за 
буџетот на НР Хрватска (републичкиот буџет) за 
1954 година; 

Измени и дополненија на Општествениот план 
на НР Хрватска за 1954 година; 

Закон за измени на Законот за поделба на НР 
Хрватска на околии, градови и општини; 

Одлука за временото финансирање потребите 
по Буџетот на НР Хрватска (републичкиот буџет) 
за периодот јануари и февруари 1955 година; 

Одлука за потврда на актите на Извршиме ? 
совет на Саборот на НР Хрватска со коишто Изг.у.-
шниот совет на Саборот дал гаранција на НР Хр-
ватска за инвестиционите заеми; 

Одлука за одобрување статутот на Трговската 
комора на НРХ; 

Одлука за одобрување статутот на Угостител-
ската комора на НРХ; 

Одлука за одобрување статутот на Селско-сто-
панската комора на НРХ; 

Одлука за одобрување статутот на Занаетчи-
ската комора на НРХ; 

Одлука за уважување оставка и за определу-
вање дополнителни избори за упразнетото место 
на народниот пратеник на Соборот на производи-
телите на Саборот на НР Хрватска; 

Одлука за определување дополнителни избоди 
за упразнетото место на народниот пратеник на Со-
борот на производителите на Саборот на НРХ; 

Решение за Установата за приготвување серу-
ми и вакцини на Централниот хигиенски завод во 
Загреб како установа со самостојно финансирање. 

Во бројот 60 од 30 декември 1954 година обја-
вуваат: 

Закон за завршната сметка на НР Хрватска за 
1953 година; 

Закон за комасација на земјиштата; 
Закон за забрана да се држат кози. 
Во бројот 61 од 31 декември 1954 година обја-

вуваат: 
Покана за поднесување даночни пријави за 1955 

година од оние даночни обврзници на коишто одна-
пред им се утврдува паушалната даночна основа; 

Покана за поднесување даночни пријави за 1955 
година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 40 од 31 декември 1954 година 
објавува: 

Упатство за организацијата на службата јавни 
патишта, патен и езерсЈШ сообраќај на народните 
одбори; 
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Одлука за помилување на осудени лица; 
Решение за оснивањето и работата на Автомо- -

би л ек о - м оторцик л и сти чки от сојуз на Македонија; 
Решение за оснивањето и работата на Друштво-

то за забоздравствените работници од НР Маке-
донија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКА ЦРНЕ 
ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 23-24 од 27 декември 1954 година објавува: 

Одлука за одделниот додаток на наставниот и 
воспитниот персонал во специјалните школи и 
установи; 

Одлука за помилување на осудени лица; 
Решение за престанок на работата на Ансамблот 

за народни игри на НР Црна Гора; 
Ценовник за надоместување на шумските штети. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

1. Уредба за изземање на задругите на ли-
ковните уметници од примената на Уред-
бата за занаетчиските дуќани и занает-
чиските претпријатија и Уредбата за тр-
говската дејност и трговските претприја-
тија и дуќани - 1 

2. Одлука за службената облека во помор-
ството и во внатрешната пловидба 1 

Страна 
3. Одлука за дополнение на Одлуката за 

измена на Тарифата за превозење стоки 
на Југословенските железници 2 

4. Решение за измена на Решението за из-
мени и дополненија на Списокот за ви-
довите стоки и коефициентите за пре-
сметување разликата во цените при из-
возот 2 

5. Решение за дополнение на Тарифата за 
превезеше стоки на Југословенските же-
лезници 2 

6. Правилник за стручното образование на 
службениците на статистичката служба 2 

7. Наредба за исплатување надоместувањето 
на трошоците за користење на годишниот 
одмор на носителите на „Партизанска спо-
меница 1941" б 

8. Упатство за средствата за водење евиден-
ција на здравственото осигурување' 7 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за вкупниот приход на 
стопанската организација и неговата ра-
споделба н 

Исправка на Решението за определување опа-
сните растениски болести и штетници — 14 

ПОЗИВ НА ПРЕТПЛАТИ НА „СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ" 
за 1 9 5 5 годину 

Претплата на „Службени лист ФНРЈ" за 1955 годину износи 1.200 дин. за један 
примерак. 

I Претплата се уплаћује унапред за целу годину чековном уплатницом која је 
I приложена 49 броју „Службеног листа ФНРЈ"; текући рачун бр. 1032-Т-220 код На-

редив банке ФНРЈ — Централа за НР Србију Београд. 
Претплатници који примају нише примерака наћи ће чековну уплатницу у 

, броју на козме је адреса. 
Уколико претплата није ооновљена, отпремање листа обустављено је од 1 јану-

ара 1955 године. 
Моле се сви претплатници да се придржавају напомена на полеђини чековне 

уплатнице и да своју адресу испиту читко и јасно (по могућности машином) без икаквих 
скраћеница. Са непотпуном адресом лист вам неће уредно долазити. 

Ако претплату достављате вирманским налогом, потребно је да на налог ставите 
еве податке^са наше чековне уплатнице. 

Уколико је за вас за 1954 годину претплату положио надређени орган, он је 
о томе посебно обавештен, па зато за такве претплатник чековна уплатница није ни 
приложена. 

Ако се има шта да примети или јави, довољно је то напис ати на полеђини чека. 
Стари претплатници увек треба да се позову на свој претплатен број, 

АДМИНИСТРАЦИЈА „СЛУЖБЕНОГ ЛИСТА ФНРЈ" 
Београд, поштенски фах 226, тел. 26-276 

Издавач: ^Службен лис? на ФНРЈ ' - новинско"издавачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ 
Марка бр. 9. - Директор е одговорев уредник Слободан М, Пешовиќ, Улица Краљевска Марка бр. 

Печат на Југословенското оттампарсжо претпријатие, Белград 


