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пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ НА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУ-
КА НА РАБОТА ВО ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА 

СЛУЖБА 
I. Приправнички стаж 

Член 1 ' 
Во хидрометеоролошката струка приправнич-

киот стаж постои за звањето хидролошки односно 
метеоролошки техничар, хидролог односно метео-
ролог и радиотелеграфист. 

Приправничкиот стаж трае три години. 

Член 2 
Приправниците го поминуваат стажот во орга-

низационите единици на хидрометеоролошката 
служба, и тоа: 

1) приправниците за звањето радиотелегра-
фист — на сите работи на собирниот центар на 
метеоролошки извештаи; 

2) приправниците за звањето хидролошки те-
хничар — на ревизија на месечни и годишни изве-
штаи и-на нумеричката обработка на податоците, на 
вршење и обработка на - хидрометеоролошки мере-
ња и пома-гање при подавањето на хидролошки 
станици од сите редови, и тоа најмалу една година 
на реонска хидролошка станица, а остатокот во 
хидролошката служба во републичките управи, 
во сојузната управа, во институтите или во други 
соодветни установи и организации; 

3) приправниците за звањето метеоролошки те-
Жвичар — на сите технички работи на метеороло-
шките гранки на службата и на сите работи во 
метеоролошки станици од повисок ред," и тоа нај-
малу шест месеци во метеоролошките станици, а 
Јгругото време во организационите единици на 
управата на хидрометеоролошката служба, во оп-
серваториите, научно-истражувачките4 станици" или 
институти; 

4) приправниците за звањето хидролог односно 
метеоролог — во управите на хидрометеоролош-
ката служба или ЕО опсѕрваториите- и институтите 
или другите научно истражувачки установи од сите 
гранки на хидролошката односно метеоролошката 
служба. 

Член 3 
Старешината на установата во која е приправ-

никот на работа е должен да се грижи за работата 
на приправникот, да го следи неговиот развиток и 
да му дава. можност сестрано да ги запознае рабо-
тите од звањето за кое се приготвува, за да се при-
готви овој што подобро за вршење на работите 
од определеното звање и, за полагањето на стр?ч-
виот испит, 

Член 4 
За време на стажот приправниците водат днев-

ник за работата во кој накусо внесуваат податоци: 
за видот и обемот на извршените работи. 

Овие дневници одвреме навреме ги прегледува 
и заверува непосредниот старешина, запишувајќи 
ги своите забелешки за работата на приправникот, 
како и совети и упатства за натамошна работа. 

Пред да се полага стручниот испит овие днев-
ници се поднесуваат на увид до испитната коми-
сија. 

II. Стручен испит за приправниците 
Член 5 

Приправниците се здобиваат со правото за по-
лагање на стручниот испит, откога ќе поминат 2 
години приправнички стаж. 

Член в 
Стручниот испит приправниците го полагаат 

пред комисиите што се формираат при Сојузната' 
односно при републичките управи за хидрометео-
ролошка служба. 

Пред испитната комисија, при Сојузната управа 
стручниот испит го полагаат приправниците пре-
работат во сојузната управа и нејзините институти, 
установи и организациони единици, а пред испит-
ните комисии при републичките управи — при-
правниците што работат во нивните организациони 
единици, како и приправниците што работат во ин-
ститутите и заводите на територијата на односната 
република. 

Член 7 
Приправниците можат да го повторат испитот 

двапати, Ако кандидатот не го положи испитот до 
наполнетите 4 години стаж, му се откажува слу-
жбата или службеникот, со негова согласност, се 
распоредува во пониско звање. 

Член 8 
Пријавата за полагање на^ стручниот испит 

приправникот ја поднесува до старешината на ор-
ганизационата единица ЕО која работи, а свој ја 
испраќа до Сојузната односно републичката угтаза 
за хидроме^еоролошка служба. Со пријавата непо-
средниот старешина испраќа потврда за тоа на / кој 
начин приправникот го поминал стажот и со свое 
мислење за тоа со каков успех приправникот ги вр-
шел работите за Бремето на приправничкиот стаж. 
Со пријавата мора да биде приложен и дебзникот за 
работата на приправникот. 

Пријавата за пролетниот испитен срок се под-
несува најдоцна до 1 март, а-за есенскиот — ^ о 1 
октомври. Кандидатине Ј Л Т О треба да работат тл до-
машна работа поднесуваат пријава 2 односно 4 ме-
сеци пред овие срокови. 

Приправниците за звањето метеоролошки те-
хничар и метеоролог ќе го означат во својата при-
јава предметот од кој сакаат да работат домашна 
работа. 
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Член 9 
Сојузната односно републичката управа за хи-

дрометеоролошки служба ја спроведува примената 
пријава за полагањето на стручниот испит со из-
вештајот за движењето во службата на приправ-
ниците до комисијата за полагање на стручниот 
испит. 

Член 10 
Стручниот испит за звањето ради оте л е гр а фист 

опфаќа следни испитни предмети: 
1) Основи на метеорологијата, 
2) Електротехничка и радиотехника, 
3) Служба за врски во метеоролошката слу-

жба, 
4) Телеграфско отчукување и примање на те-

леграми. 
Член 11 

Стручниот испит за звањето хидролошки те-
хничар опфаќа следни испитни предмети: 

1) Основи на нижата геодезија, 
2) Практична хидраулика. 
3) Основи на хидротехниката, 
4) Основи на метеорологијата и климатологи-

ј а ^ , 
5) Основи на хидрологијата со хидролошка ста-

тистика, 
6) Хидролошки инструменти со хидролошки 

мерења и надблјудувања, 
7) Упатства за вршење на хидролошката слу-

жба, 
Член 12 

Стручниот испит за звањето метеоролошки те-
хничар опфаќа следни испитни предмети: 

1) Физика на атмосферата, 
2) Климатологија со климатолошка статистика, 
3) Синоптичка метеорологија, 
4) Метеоролошки и аеролошки мерења, 
5) Метеоролошка пракса во службата, 
6) Метеоролошки упатства и прописи. 
Како Метеоролошка пракса во службата се 

смета техниката на стручните работи во разни сек-
тори на службата. 

Член 13 
Стручниот испит за звањето хидролог опфаќа 

следни испитни предмети: 
1) Основи на метеорологија, ^ 
2) Основи на хидротехниката со геологија. 
3) Хидраулика, 
4) Хидрологија со хидролошки прогнози. 
5) Хидрометри а со водомерни надблјудувања и 

перења, 
6) Катастар на водите со хидролошка стати-

стичка служба, 
7) Упатства за вршење на хидролошката слу-

жба. 
Член 14 

Стручниот испит за звањето метеоролог опфаќа 
следни испитни предмети: 

1) Динамичка метеорологија, 
2) Климатологија, 
3) Синоптичка метеорологија и аерологија, 

/ 4) Метеоролошка статистика, 
5) Метеоролошки мерела и надблјудувања, 
6) Метеоролошка пракса во службата, 
7) Метеоролошки упатства и прописи. 
Кандидатите за овој испит што свршиле земјо-

,делски или шумарски факултет ќе полагаат место 
Динамичка метеорологија Општа метеорологија со 
основите на син оптичката метеорологија, а место 
Ошоптичка метеорологија и Аерологија ќе ја по-
лагаат Растениската екологија со Фенологија. 

На испитот од Метеоролошката пракса кандида-
тот треба да покаже и знаење од онаа гранка на 
применетата метеорологија врз која се засновува 
работата во организационата единица на службата 
во која е на работа. 

Член 15 
Со решението на директорот на Сојузната упр-а-

ва за хидрометеоролошка служба ќе се пропише 
планот и програмата на испитот според испитните 
предмети цитирани во чл. 10—14. 

Член 16 
Покрај предметите предвидени во чл. 10—14 

службениците ги полагаат уште и следниве пред-
мети: Државно устројство на ФНРЈ, Основни прин-
ципи на управувањето со стопанските претприја-
тија, Организација на хидрометеоролошката слу-
жба, Прописи за службениците на државните ор-
гани и Прописи за социјалното осигурување. 

Член 17 
Стручниот испит за звањето хидролошки одно-

сно метеоролошки техничар, хидролог и метеоро-
лог се состои од изработка на домашна работа, п и - ' 
смен и устен испит. Стручниот испит за звањето 
радиотелеграфист е само устен. 

Член 18 
Домашната работа се состои од самостојна из-

работка на практична задача или теориска обра-
ботка на некој проблем од стручните предмети оп-
фатени со програмата на стручниот испит. 

Изработката на домашната работа за хидроло-
шки и метеоролошки техничари може да трае до 
2 месеци, а за хидролози и метеоролози — до 4 ме-
сеци. 

Спрема резултатот на дом-ашната работа и 
усната одбрана на истата, испитната комисија ре-
шава дали ќе се пушти кандидатот натаму да го 
полага стручниот испит во пријавениот испитен 
срок. 

Член 19 
Писмениот дел од испитот за звањето хидроло-

шки и метеоролошки техничар се состои од една 
задача од стручните предмети предвидени со про-
грамата на стручниот испит. 

Писмениот дел на испитот за звањето хидролоѓ 
и метеоролог се состои од обработка на една или 
повеќе теми од предметите опфатени со програмата 
на стручниот испит. 

Изработката на писмената задача за хидроло-
шки или метеоролошки техничар трае до 4 часа, а 
за хидролог или метеоролог до 6 часа. 

Успехот на писмениот испит се оценува заедно 
со успехот на усниот испит. 

Член 20 
На усниот дел од испитот кандидатот се испи-

тува од предметите содржани во програмата нб 
испитот. 

Доколку приправникот не ќе положи еден или 
два предмети, испитната комисија решава во кој 
срок ќе ги полага дополнително, вклучувајќи го и 
писмениот испит. 

Ако приправникот ни тогаш не ќе положи 
еден од предметите или во определениот срок не 
се пријави за полагање на овие предмети, ќе се 
смета дека не го положил стручниот испит. 

Ш. Стручен испит за другите звања 
Член 2Г 

На службениците што во хидрометеоролошката 
струка во звањето хидролошки односно метеоро-
лошки надблјудувач ќе поминат најмалу 6 години, 
може да им се одобри полагање на стручниот испит 
за звањето хидролошки односно метеоролошки над-
зорник. 

Член 22 
Стручниот испит за звањето хидролошки над-

зорник се полага од следниве предмети: 
1) Основни знаења од хидрологијата и метео-

рологијата со климатологија, . .. . 
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2) Поставање водомерни и дождомерни ста-
НИЦЛ, 

3) Основни хидролошки калкулантски работи, 
4) Познавање на хидролошките инструменти и 

работа со НИЕ, 
5) Познавање на техниката на поодделни хи-

дролошки работи, 
6) Познавање на упатствата за работа на хи-

дролошките и дождомерните станици. 

Член 23 
Стручниот испит за звањето метеоролошки над-

зорник се полага од ,следниве предмети: 
1) Основни знаења од хидрологијата со позна-

вана на службата на хидролошка станица од Ш 
ред. 

2) Основи на метеорологијата со климатологија, 
3) Метеоролошко-климатолошки калкулантски 

работи, 
4) Метеоролошки мерења и надблјудувања, 
5) Пилот-б алонски мерења и определување на 

височинските ветрови, 
6) Техника на помошните метеоролошки работа, 
Ђ Познавање на упатствата за работата на ме-

теоролошките и хидролошките станици. 
Член 24 

Покрај предметите по програмата од чл. 22 од-
носно 23, службениците ги полагаат во ограничен 
обем и предметите предвидени во чл. 16 од овој 
правилник. 

Член 25 
Одредбите од чл. 6—9 на овој правилник пред-

видени за приправниците, се применуваат и до 
службениците на кои им е одобрено полагање на 
испитот за звањето хидролошки односно метеоро-
лошки надзорник. 

Член 26 
Стручниот испит за звањето хидролошки одно-

сно метеоролошки надзорник се состои од практи-
чен и устен дел. 

Практичниот дел на испитот се состои од само-
стојна изработка на практична задача од стручните 
предмети опфатени со програмата од чл. 22 односно 
23 на овој правилник. 

Практичната задача се работи до 30 дена под 
контрола на непосредниот старешина. 

Ако комисијата за полагање на стручниот ис-
пит за звањето надзорник оцени дека кандидатот 
со успех ја изработил и одбранил практичната за-
дача, го пушта да го полага усниот испит, во спро-
тивно службеникот се одбива од полагањето на 
усниот црлит во пријавениот срок. 

Член 27" 
На усниот дел од испитот се испитуваат пред-

метите опфатени во чл. 22 односно 23 и во чл. 24 од 
овој правилник. 

Доколку кандидатот на усниот испит не ќе 
положи еден или два предмети, испитната коми-
сија може да реши дополнително да ги полага во 
срок од 3 месеци. 

Ако кандидатот ни тогаш не ќе положи еден 
од предметите или во определениот срок не се при-
ј а в и в полагање на овие предмети, се смета дека 
не го положил стручниот испит. 

IV. Одделни стручни испити 
Член 28 

Службениците со средно стручно образование 
што имаат звање хидролошки односно метеороло-
шки техничар, можат да го полагаат одделниот ис-
пит за унапредување од XII во XI платен разред, 
еко поминале две години во ХП платен разред. 

Полагањето на одделниот испит за унапреду-
вање во XI платен разред може по исклучок да се 
одобри и порано, ако се истакнува службеникот со 
стручна способност и ако има на јмалу 8 години 
служба признаена за напредување. 

Предлогот да ее одобри полагањето на оддел-
ниот испит според горниот став, треба да биде по-
дробно образложен и поткрепен со податоци од кои 
може да се оцени стручната способност на канди-
датот (работните места на коишто кандидатот ра-
ботел, кои задачи во текот на својата служба из-
вршил и со каков успех итн.). 

Пријавите за полагање на одделниот испит ка-
ко и податоците од горниот став се поднесуваат на 
одобрување до испитната комисија од чл. 29 на 
овој правилник 

Член 29 
Одделниот стручен испит се полага пред испит-

ната комисија што ја определува директорот на 
управата за хидрометеоролоигка служба во со-
гласност со државниот секретар за работи на оп-
штата управа и за буџет. 

Член 30 
Одделниот стручен испит за унапредување на 

хидролошкиот односно метеброло-шкиот техничар 
во XI платен разред, опфаќа следни испитни пред-
мети: 

а) з а х и д р о л о ш к и т е Ч е х н и ч а р и : 
1) Методика на хидролошките мерења и над-

блјудувања, 
2) Техника на обработката на хидролошките ав-

тографски дијаграм^ ' 
3) Методика на обработката на долгорочни низи 

хидролошки надблјудувања и обработеа на општиот 
катастар на водите. 

4) Прогноза на водите според движењето на 
водните бранови и со помош на единичниот хидро-
граф. 

б) з а м е т е о р о л о ш к и т е т е х н и ч а р и : 
1) Методика на метеоролошките мерења и над-

блјудувања со познавање на меѓународните мете-
оролошки клучеви, 

2) Техника на обработката на метеоролошките 
автографски дијаграми, 

3) Методика на обработката на долгогодишни 
низи метеоролошки надблјудувања и вишите ста-
тистички обработки на климатолошките податоци, 

4) Методика на графичкото и картографското 
прикажување на резултатите на статистичките 
обработки на метеоролошките и климатолошките 
податоци, 

5) Методика на анализата и прогнозата на в-ре-
мето со техниката за изработка на разни синоп-
тички карти приземни и висински и вертикални 
пресеци, 

б) Методика на аеролошките мерења со технич-
ка обработка на аеролошките дијаграми. 

Член 31 
Одделниот испит за унапредување на технича-

рите во XI платен разред се состои од практична 
работа и нејзина усна одбрана и од устен испит, 

Практичната работа опфаќа обработка на една 
' или повеќе практични задачи од испитните пред-

мети предвидени во чл. 30 од овој правилник. 
При давањето на задачите на кандидатите 

испитната комисија го определува срокот за нивна 
изработка, кој не може да биде подолг од 4 месеци. 

Спрема резултатот на домашната работа и усната 
одбрана на истата, испитната комисија решава дали 
ќе се пушти кандидатот натаму да го полага оддел-
ниот стручен испит веднаш или во следниот испи-
тен срок. 
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Член 32 
Кандидатот што не ќе го положи одделниот 

испит, може да го повтори полагањето уште двапати, 
во раздели од две години. 

Член 33 
Плановите и програмите за стручните испити 

според предметите цитирани во одредбите од ОВОЈ 
правилник ги пропишува директорот на Сојузната 
управа за хидрометеоролошка служба. 

V. Стручни курсеви 
Член 34 

За звањето хидролошки односно метеоролошки 
надблјудувач како и за звањето хидролошки од-
носно метеоролошки техничар можат да се осно-
ваат стручни курсеви. 

За прием на курсот на хидролошки односно 
метеоролошки надблјудувач потребна е неполна 
средна школа, а за прием на курсот на хидроло-
шки односно метеоролошки техничар — средна 
стручна школа и едногодишна пракса на работите 
од овие звања. 

Решението за оснивање на курсот го донесува 
-директорот на Сојузната односно началникот на 
'републичката управа за хидрометеоролошка слу-
ж б а ако за таа цел се предвидени средства во прет-
1 сметката и ако има вистинска потреба од тоа. 

Член 35 
Наставните планови и програмите на курсевите 

\Ги пропишува директорот на Сојузната управа за 
хидрометеоролошка служба. 

Член 36 
Стручниот дел на завршниот испит за хидро-

лошки надблјудувачи опфаќа следни предмети: 
1) Основни знаења од хидрологијата, 
2) Водомерни надбл јудувања и нивна обработка, 
3) Хидролошки инструменти и хидролошки ме-

рења, 
4) Геодетски инструменти и геодетски мерења. 
Стручниот дел на завршниот испит за метео-

ролошките надблјуд^вачи ги опфаќа следниве 
предмети: 

1) Основни знаења од метеорологијата. 
2) Метеоролошки мерења и надблјудувања, 
3) Пилот-балонски мерења и определување на 

височинските ветрови, 
4) Составање на месечни извештаи, 
5) Составање на шифрирани извештаи. 

Член 37 
Комисијата за завршниот испит на надблјудува-

чите ја определува началникот на управата за хи-
дрометеоролошка служба што го основала курсот. 

По завршениот испит комисијата им издава 
уверенија на кандидатите што го свршиле курсот 
со успех. 

Завршниот испит се полага само еднаш, а кан-
дидатите што ќе добијат слаби оценки најмногу од 
два предмети можат да го повторат полагањето на 
испитот од предметот од кој имаат слаба оценка во 
срокот што ќе го определи комисијата. 

Член 38 
Надблјудувачите што не го завршиле курсот 

за хидролошки односно метеоролошки надблјуду-
вачи, а имаат шестмесечна пракса на работите на 
надблјудувачи полагаат стручен испит според про-
грамата од чл. 36 на овој правилник. 

VI. Испитни комисии и заеднички одредби за по-
лагањето на испитот 

Член 39 
Испитните комисии од чл. 6 на овој правилник 

с,е состојат од претседател, два члена и секретар. 
Испитните комисии можат да се пополнуваат со 
потребен број испитувачи за поодделни предмети. 

Комисиите ги именува директорот на Сојузната 
управа односно началникот на републичката упра-
ва за хидрометеоролошка служба. 

Член 40 
Членовите на комисијата се, по правило, слу-

жбеници на управата гГГго ја формира комисијата, 
а можат да бидат и стручњаци на работа во други 
установи. 

На членовите на испитните комисии и на секре-
тарот, како и на испитувачите им припаѓа хонорар 
кога учествуваат во работата на комисијата. 

Член 41 
На стручниот испит за приправниците и над-

зсрниците и на испитот за надблјудувачи комиси-
јата ги оценува кандидатите од секој предмет со 
оценките: одличен (5), многу добар (4), добар (3) 
или слаб (2). 

На одделниот стручен испит (чл. 30) кандида-
тот се оценува со „положил" или „не положил". 

Конечната оценка на испитот се дава врз осно-
ва на постигнатиот успех на домашната работа, на 
писмениот и усниот испит. 

За положениот испит испитната комисија му 
издава на кандидатот уверение. 

Член 42 
Кандидатот што ќе се пријави за полагање на 

испитот, и не го полага испитот или во текот на 
испитот се откаже од полагањето од неоправдани 
разлози, се смета дека не го положил испитот. 

Ако до откажувањето од испитот дојде од 
оправдани разлози, ќе се смета дека кандидатот не 
го ни пријавил испитот. 

Член 43 
Приправниците за звање техничар хидролог и 

метеоролог што работат во републичките управи, 
заводи или други институти, можат со одобрение 
од директорот на Сојузната управа за хидрометео-
ролошка служба, да го полагаат стручниот испит, 
пред испитната комисија при Сојузната управа за 
хидрометеоролошка служба. 

Член 44 
Испитите определени со овој правилник се одр-

жуваат секоја година во пролетниот (април—мај) 
и есенскиот (ноември—декември) испитен срок. 

Член 45 
Кандидатите што го полагаат испитот надвор 

,од местото на службување^ имаат право на надо-
местување на патните трошоци. Ова надоместување 
се дава само за првото полагање на испитот. 

Патните трошоци паѓаат на товар на организа-
ционата единица во која работи ггнтгичатот. Ако 
кандидатот без оправдан разлог не го полага испи-4 
тот или се откаже од веќе започнатото полагање, 
нема право на надоместување на патните трошоци. 

VII. Преодни одредби 
Член 46 

Службениците на хидромгт е ср влошката струка 
што не го положиле стручниот испит според Уред-
бата за обврската на полагање на стручните испити 
на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 68/50) ќе ги /полагаат испитите според 
одредбите од овој правилник. 

Член 47 
Службеникот што во текот на службување^ ќе 

се здобие со повисоко школск,о образование, може 
да го полага стручниот испит потем шестмесечниот 
стаж, ако се наоѓахво платниот разред повисок од 
почетниот платен разред на новото звање, а по една 
година — ако се назначува за приправник. 

Член 48 
При преминот од друга струка во хидрстлегео-

ролошката струка потребно е службеникот да го 
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з) парична вредност на овошните сокови на по-
садите на бродовите што пловат во тропските 
области; 

и) награди на персоналот на претпријатието 
„Бродоспас" кој со особено заложување се истакнал 
при спасувањето на постраданите бродови, а во из-
носот што ќе го определи работничкиот совет на 
претпријатието во согласност со народниот одбор 
надлежен за седиштето на претпријатието." 

2) Во точ. 1, во одделот под ,,Г) Железничките 
претпријатија за одржување (пруги и возни сред-
ства" се додава нов став, кој гласи: 

„— издатоци за службена облека на персоналот 
на претпријатијата за одржување линии и тоа само 
во поглед на персоналот што е должен да носи слу-
жбена облека за време на вршењето на службата 
врз основа на одлуката од управнит одбор на Ге-
нералната дирекција на Југословенските желе-
зници;" 

И. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од I јануари 1954 година. 

Бр. 13038 
27 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

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

16. 

има школското образование пропишано во чл. 2 од 
Правилникот за звањата и платите на службени-
ците на хидрометеоролошката струка. 

На приправникот може да му се признае пора-
нешната приправничка служба ако работел на ра-
боти слични со работите во хидрометеоролошката 
струка. Решение за ова донесува старешината над-
лежен за назначување, 

Ако лицето што се презема во хидрометеороло-
шка служба веќе положило стручен испит во друга 
струка, ќе полага дополнителен испит од предме-
тите што ќе ги определи старешината надлежен за 
назначување, 

Член 49 
Службениците што се пријавиле за полагање 

на стручниот испит пред влегувањето во сила на 
овој правилник можат да го полагаат испитот спо-
ред досегашните прописи заклучно до крајот на 
месеА март 1955 година. 

Член 50 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
во хидрометеоролошката струка („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 50/48). 

Член 51 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 29578 

30 декември 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата управа 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, с. р. 

15. 
Врз основа на чл. 5 ст. 5 од Уредбата за.измени 

и дополненија на Уредбата за платите на работни-
ците и, службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/54) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА СЕ 
ВНЕСАТ ВО ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН ФОНД 
НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РЕЧНИОТ 
И ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ, НА 
МОРСКОТО СТОПАНСТВО И СООБРАКАЈ, НА 
ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ОДРЖУ-

. „ ВАЊЕ ЛИШИ? И ВОЗНИ СРЕДСТВА И ПРЕТПРИ-
ЈАТИЕТО НА КОЛИТЕ ЗА СПИЊЕ И РУЧАЊЕ 

I. Во Решението за одделните издатоци што 
можат да се внесат во пресметковниот платен фонд 
на стопанските организации на речниот и цивилни-
от воздушгн сообраќај, на морското стопанство и 
сообраќај, на железничките претпријатија за одр-
жување линии и возни средства и претпријатието на 
колите за спиење и ручање („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/54) се вршат следни измени и допол-
ненија: 

1) Во точ. 1, во одделот под ,,В) Стопанските ор-
ганизации на морското стопанство и сообраќај 
(освен бродоградба)", во ставот под ѓ) место: „наго-
лемување од,20%" се става: „наголемување од 30%"; 
а по ставот под ѓ), се додаваат следни нови ставови: 

,,е) одделни додатоци од 100 динари дневно на 
член на посадата на бродовите што оревозат опасни 
товари; 

ж) наголемување од 10% од тарифните ставови 
на посадите на бродовите што пловат на Далечниот 
Исток; ' 

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 
16 од Законот за здруженијата, собирите и другите 
јавни собранија а врз основа на чл. 13 точ. г) од1 

истиот закон донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА' 
НА СОЈУЗОТ НА ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ЛЕАЧИТЕ 

НА ФНРЈ 
Се одобрува според поднесените правила осгодо 

вањето и работата на Сојузот на здруженијата на! 
леачите на Федеративна Народна Република Југо-
славија, со седиште во Белград, а со дејност на! р 

целата територија на Југославија. 

П/3 бр. 22990 
17 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

17. 
По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 
НА СОЈУЗОТ НА ДРУШТВАТА ЗА БОРБА ПРО-

ТИВ АЛКОХОЛИЗМОТ 
Се одобрува според поднесениот статут и про-

грама на работата оснивањето и работата на Сојузот 
на друштвата за борба против алкохолизмот во 
ФНРЈ, со седиште во Белград, а со дејност на це-
лата територија на Југославија. 

П/З бр. 24423 
24 декември 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 
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18. 
Врз основа на чл. 65 и 81 од Уредбата за спро-

ведување на Законот за здравственото осигурување 
на работниците и службениците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 55/54), Секретаријатот за социјално 
осигурување на Сојузниот извршен совет, по доби-
вена согласност од Одборот за социјална политика 
и народно здравје на Сојузниот извршен совет, 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

1. Околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување го организира пополнувањето и изда-
вањето на здравствените легитимации. За таа цел 
околискиот (градскиот) завод за социјално осигу-
рување ќе ги определи стопанските организации, 
државните органи, установите и општествените ор-
ганизации кои ќе го извршат пополнувањето на 
ѕдравствените легитимации за сите лица на работа 
ка ј нив, како и за членовите на нивните фамилии. 
Пополнувањето на здравствените легитимации за 
уживателите на пензии како и за членовите на 
нивните фамилии го врши здружението на пензи-
онерите. Пополнувањето на здравствените легити-
мации за лицата што се наоѓаат времено вон рабо-
тен однос, како и за членовите на нивните фами-
лии го врши надлежното биро за посредување на 
трудот. За сите други лица пополнувањето го врши 
надлежниот околиски (градски) завод за социјално 
осигурување. 

2. Околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување ќе го определи срокот за пополнување 
на здравствените легитимации на поодделни орга-
низации од тон. 1 со тоа што сите лица кои имаат 
право на здравствена заштита да бидат снабдени 
со здпавствена легитимација најдоцна до 31 декем-
ври 1955 година. 

3. Организациите од точ. 1 на ова упатство го 
вршат пополнувањето на здравствените легитима-
ции врз основа на јавни исправи со кои се дока-
жува дека осигурените лица ги исполнуваат усло-
вите од чл. 9 до 14 на Законот за здравственото 
осигурување на работниците и службениците, а со 
кои располагаат овие организации (извод од матич-
ната книга на родените, извод од матичната книга 
на венчаните, уверение за издршка односно уве-ре-
ние за висината на приходите, уверение од лекар-
ска комисија за работната способност за родите-
лите и децата постари од пропишаните години, до-
каз за усвојување на детето, доказ дека детето е 
без родители и сл.). Доколку организациите од ст. 1 
не располагаат со потребните јавни исправи, дол-
жни се" да ги побараат од осигуреникот. Ако оси-
гуреникот не располага со потребните јавни испра-
ви (лична карта и друго) е должен да ги прибави 
јавните исправи со кои ќе даде докази во в р с п со 
правата на здравствената заштита. 

4. Организациите односно установите се должни 
да состават список на пополнетите здравствени ле-
гитимации во дупликат/ Овој список треба да со-
држи: презиме и име на осигуреното лице, роднин-
ство со осигуреникот а^о е во прашање член на 
фамилијата, број на здравствената легитимација и 
место за. потврда на заводот за социјално осигу-
рување. 

Службеникот на заводот за. социјално осигуру-
вање Што го контролира пополнувањето на здрав-
ствените легитимации и ги заверува истите, ,откако 
утврдил дека е во прашање лице што има право 
на здравствена заштита, ја заверува здравствената 
легитимација на местото предвидено за тоа и по-
тврдува на списокот дека на такво лице може да 
му се издаде здравствена легитимација, 

Во случај на групно издавање на здравстве-
ните легитимации кај поголеми организации одно-
сно установи заверката ќе јш изврши органот на 

/ 

(Страна X) 
Види упатство на страни 63 

Срески-градски завод за социјално осигурана 

ЗДРАВСТВЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

Број 

Датум издавања легитимација 

Потпис службеника 
завод 

М. П. 

ВАЖИ САМО УЗ ЛИЧНУ КАРТУ! 

(Страна 2) 

( Ова страна се Попуњава само за 
- осигураника. 

ПОДАДИ О ОСИГУРАНИКУ 

Презиме   

Име ..... .. 

Занимање    

Година ронења . 

Рег. бр. личне карте 

Адреса стана (место, улица и бр.) ........ 

заводот за социјално осигурување во самата орга^ 
низација (установа), а ка ј другите во заводот. 

Кога здравствените легитимации се издаваат 
поединечно, службеникот на организацијата или 
установата е должен да дојде со потребните доку-
менти, пополнетите легитимации и со продолжени-
ето на копијата од списокот на издадените здрава 
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(Страна 3) (Страна 8—17) 

Ова страна се попушва само за 
плана породи%е, 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ПОРОДИЛЕ 
ОСИ ГУ Р АНИКА 

Презиме 

Име 

Година рођења 

Рег. бр. личне карте 

Адреса стана 'место, улица и бр.) ^ 

Сродство са осигуранином 
През иле 

осигуренана 

Име осигураника 
Занимање ' 
осигураника 

(Страна 4) 

ОСНОВНИ ПОДАДИ О ПРВОМ ПРЕГЛЕДА? 

Анамнеза (лична и породична) 

епљење и серуми.. 

Крвна 
тргна 

(Страна 5—7) 

ПОДАДИ О ПРИВРЕДНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈА 
ДРЖАВНОМ ОРГАНУ, УСТАНОВИ, ДРУ-

ШТВЕНОј ОРГАНИЗАЦИЈА ИЛИ 
ПРИВАТНОМ ПОСЛОДАВЦУ ^ ^ 

Назив 
Место „ . . „ „ . . „ „ . . . . „ . . . - - . 

Улица 

Катастралаи број 

Шифра приврзе д не делатиостж 

При вредни сектор 

бр 

П О Д А Д И О 8 А П О С Л Е Њ У 

Д а т у м Овера по датана о 
запослен.? 

стунања 
на посао 

иступа 
са посла 

Овера по датана о 
запослен.? 

стунања 
на посао 

иступа 
са посла датум 1 потпис и печат 

-

(Страва 18) 

ПРОВЕРИ ПОДАТЌЕ О УПОСЛЕЊУ 

ПАЖЊА 

Податке о лечењу у амбулантно-по-
ликлиничким установама уписуЈе лекар 
на страни 20—58 

Нодатке о лечењу у Стацнонарџим 
установама уписује стационарна уста-
нова на страни 54—59 

Податке о издатом налогу за орто-
педске справе и помагала уаисује Завод 
за социјално осигурана на страни 

60—62 

(Страна 19) 

Подади о лечењу осигурана лида и 
коришћењу ортопедски^ справа 

и помагала 

(Страна 54—59) 
Лечење V стационар нил установила 

(Страна С0—62) 
Изо ате ортопедске с прав е и помагала 

НАВИВ УС ГАНОВИ В л е ч е њ е јј Пеган! 
И МЕСТО 1 од ( до 1 ' печат 

Ч 1 
В р С 4 А 

Датум 
издавања 

надоѓа 
11 отпис 

службеника 
завода 
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(Страна 20, 22. . . 52) 
Лечење р амбулантно-

1 ЗДРАВСТВЕНА 
УСТАНОВА 

Број 
здравственог 

картона 

НАПОМЕНЕ: 

(Страна 21, 23 . . . 53) 
поликлинички^к установила 

Ја
вн

о 
се

 
на

 
пр

е-
гл

ед
 д

ав
а 

Да
 с

ем
ав

и 
на

 п
ре

-
гл

ед
 д

ан
а 

Неспособан 
за рад 

од 1 до 

Дознака 
за наплату 

накнаде 
издата 

дана 

Потпис 
лекара 

(Страна 63) 
УПУТСТВО 

за имаоце здравствен легитимације 
ѕ- 1) Ималац здравствене легитимације оба-

/ везан је да чува легитимацију јер само на 
/ основу исте може користити здравствену за-

( 1 штиту. У случају губитка здравствене леги-
I \ тимације ималаа исте сноси трошкове издавања 
, % но^е. 

^ 2 ) Приликом коришћења здравствен^ за-
штите ималац здравствене легитимације дужан 
је да овери податке о свом запослен^, уко-
лико је ранија овера стерија од 80 дана. 

Оверу података о запослен^ за запослена 
лица и чланове њихове породице врши пре-
дузеће, надлештво, установа, или приватни 
послодавац код кога \е осигуреник запослен. 

Имаоци легитимације - лица привремено 
ван радног 01Ш0са и чланови њихових поро-
дица - уместо овере података о запослен^ 
оверавају код надлежног бироа за посредо-
вање рада да су пријављени бироу ради тра-
жења запослења. 

Имаоци легитимације - уживаоци инва-
лиднине или пензије и чланови њихових поро-
дица - уместо овере података о запослен^, 
доказују право на здравствену заштиту по-

итрана 64) 
следњим одреском чека о примљеноЈ инва-
лиднини или пензији. 

л) На основу оверених понатака о упо-
- слењу ималац здравствен^ легитимације има 

право да користи здравствену заштиту у року 
од месец дана од дана овере. Уколико је 
лечење у току ималац здравствено легитима-
ције не оверава поново податке о запослен^ 
еве до краја започетог лечења. 

4) Изузетно, у случају да ималац здрав-
ствено легитимаците не борави у истом месту 
где је седиште организације или устанозе где 
ради, а потребна му је здравствена заштита, 
може исту користити и на основу потврде о 

чупослењу коју прилаже уз здравствену легн-
тимацију. 

5) У случају промеае запослена, ималац 
здравствено легитимације дужан 1е да обез-
беди упис података о новом предузећу, над-
лештву или установи г,о е ради осигуран!, к. 

в) Неовлашћено уписивање или поп^ав-
љање података, коришћење легитимације од 
страче друтог лица, као и доуге злоупотребе 
са здравственом легитимацијом казну ће се 
по закону, 

ствени легитимации во заводот за социјално осигу-
рување заради контрола и заверка на здравстве-
ните легитимации, без обѕир на големината на ор-
ганизацијата или установата. 

Копијата од списокот според кој се издадени 
здравствените легитимации ја задржува организа-
цијата односно установата, а оригиналот заводот 
за социјално осигурување што ј;а извршил завер-
ката. 

5. Имателот на здравствената легитимација е 
должен-да ја чува легитимацијата заради докажу-
вање своето право на здравствена заштита што 
може да ја користи само врз основа на таа леги-
тимација. Ако се загуби здравствената,^ легитима-
ција трошоците за издавање 'на нова легитимација 
ги плаќа лицето на кое му се издава таа. 

6. При издавањето на здравствената легити-
мација во неа се внесуваат сите податоци, освен 
податоците за лекување на осигуреното доце. 

7. При секој преглед амбулантно-поликлинич-
ките установи се должни да го запишуваат во 
здравствената легитимација називот на установата, 
бројот на здравствениот картон, датумот на извр-
шениот преглед, датумот кога осигуреното лице 
треба повторно да се јави на преглед, а во случај 

на времена неспособност за работа и времето на 
траењето на оваа неспособност, 

Стационарните установи се должни да го запи-
шат во здравствената легитимација називот на 
установата и времето поминато на лекување. 

8. Здравствените установи се должни да про-
верат дали се заверени податоците за запослува-
њето на осигуреникот. 

9. Околискиот (градскиот) завод за социјално 
осигурување ги запишува во здравствената леги-
тимација податоците за издадениот налог1 за орто-
педски направи, помагала и очила. 

- 10. При користењето на здравствената заштита 
имателот на здравствената легитимација е должен 
да ги завери податоците за своето запослување до-
колку поранешната заверка е постара од 30 дена. 

Податоците за запослувањето на лицата на ра-
бота и на членовите на нивните фамилии ги зава-
рува претпријатието, надлештвото, установата или: 
приватниот работодавец при кој е осигуреникот на 
работа,,. 

Имателите на легитимацијата — лица што се 
наоѓаат врем,ено вон работен однос и членовите на 
нивните фамилии — место заверката на податоците 
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за запослувањето, заверуваат при надлежното биро 
за посредување на трудот дека му се пријавени на 
бирото заради барање работа. 

Имателите на легитимацијата — уживателите 
На инвалиднина или пензија и членовите на нив-
ните фамилии — место заверка на податоците за 
запослувањето, го докажуваат правото на здрав-
ствена заштита со последниот талон од чекот за 
примената инвалиднина односно пензија. 

Врз основа на заверените податоци за запослу-
вањето имателот на здравствената легитимација 
има право да ја користи здравствената заштита во 
срок од еден месец од денот на заверувањето. Ако 
лекувањето е во тек, имателот на^ здравствената 
легитимација не ги заверува повторно податоциве 
за запослувањето се' до крајот на започнатото ле-
кување. 

По исклучок, кога имателот на здравствената 
легитимација не престојува во истото место" каде 
што се наоѓа седиштето -^а организацијата или 
установата во која работи, а му е потребна здрав-
ствена заштита, истата може да ја користи и врз 
основа на одделна потврда за запослувањето што 
ја приложува кон здравствената легитимација. 

11. Ако го измени запослувањето, имателот на 
здравствената легитимација е должен самиот да 
бара да се запишат податоците за новото стапу-
вање на хзабота. 

12. Во случај на неовластено запишување или 
преправање на податоците, на користење легити-
мацијата од некое друго лице, како и други зло-
употреби со здравствената легитимација, органот 
што ќе ја утврди злоупотребата е должен да под-
несе пријава против одговорното лице до надле-
жниот орган заради казнување и надоместување 
на штетата. 

13. Образецот на здравствената легитимација е 
составен дел од ова упатство. 

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

Бр. 5229 
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. 

19. 
Врз основ-а на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за леко-

вите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/53), а во со-
гласност со Сојузниот извршен совет, Комисијата 
(за лекови при Сојузниот завод за народно здравје 
про-пишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИСПИТУВАЊЕ И КОНТРОЛА НА ЛЕКОВИТЕ 

И ЛЕКОВИТИТЕ СУПСТАНЦИИ 
1. Пред да ги пуштат во промет своите произ-

води, претпријатијата и установите што произведу-
ваат лекови и лековити супстанции, ја испитуваат 
секоја серија производи на начинот што е за тоа 
пропишан, и тоа во поглед на: 

идентитетот, 
чистотата, 
составот — според декларацијата, 
стерилноста (ако е можно и во поглед на не-

иггетноста и на пирогеното тесто), доколку лековите 
се предоттре д ел ени за парентерална примена. 

пјропишо из,работената фармацеутска форма 
според општите одредби на Фармакопејата на 
ФНРЈ или другите одобрени прописи, и 

исправноста на пакувањето што го пази лекот 
од расипување и губење на лековитата вредност. 

2. Претпријатијата и установите што се зани-
маваат со промет на лекови на едро, пред да го 
пуштат во промет лекот односно лековитата суп-
станција, ја испитуваат секоја серија лек односно 
лековита супстанција во поглед на: 

идентитетот, 
чистотата, 
составот — според декларацијата, и 
исправноста на пакувањето. 
Претпријатијата и установите од претходниот? 

став не се должни повторно да ја испитаат сери-
јата на лек односно лековита супстанција што е 
веќе испитана од производителите во Југославија, 
а се пушта во промет во оригинално пакување на 
производителот. 

3. При увозот на секоја поодделна серија лек 
односно лековита супстанција, увозниците на гото-
вите лекови и лековитите супстанции односно за-
стапништвата на странските претпријатија бес-
платно и' предаваат на установата овластена за/ 
испитување потребен број примероци лек односно 
лековити супстанции за да ги испита. 

По добивениот атест за исправноста, увезените 
серии можат да се пуштат во промет на целата те-
риторија на Југославија. 

4. Лековите што ги изработуваат сами или на-
бавуваат непосредно од пооизв оди тел от што нема' 
организираш контролна служба, како и лековитите 
супстанции чијшто состав со стоење се менува, 
аптеките ги испитуваат според одредбите на Фар-
м а к о в јата на ФНРЈ и другите прописи што ги до-
несува Комисијата за декови. 

Ако лековитата супстанција чијшто состав со 
стоење не се менува е испитана кај производите-
лот или во претпријатието за промет со лекови п 
носи ознака дека е испитана односно број на кон-
тролата, апотеките ја испитуваат само во поглед 
на идентитетот. 

За извршените испитувања апотеките водат 
контролна книга или картотека. 

Апотеките не ги испитуваат лековите што му 
ги издаваат на потрошувачот во оригинална обвив-
ка од производителот, доколку со одделни прописи 
не е определено поинаку. 

5. Ако лекот односно лековитата супстанција 
е одобрена" според одредбите од Уредбата за леко-
вите, испитана во смисла на точ. 1, 2 и 3 од ова 
упатство и пропи"чо г--^чет-та и опремена, контрол-
ната служба на претпријатието односно установата 
што се занимава со производство односно промет 
со лекови на едро го одобрува пуштањето во про-
мет на таков лек односно лековита супстанција. 
Одобрението, чијшто број се става на обвивката од 
таквиот лек односно лековита супстанција, го пот-
пишува шефот на контролната служба. 

Решение за тоа дали опре делената серија лек 
односно лековита супстанција ќе се пушти во про-
мет врз основа на извршените испитувања и со-
гласно прописите што постојат, самостојно донесува 
шефот на контролната служба. 

Шефот на контролната служба е фармацеут 
или лекар. 

6. За извршените испитувања контролната слу-
жба на претпријатието односно установата што се 
занимава со производство односно промет со ле-
кови води заверени контролни книги или карто-
тека. ОЕие книги односно" картотека на почетокот 
на секоја година односно при започнувањето со 
работа на новооснсвано претпријатие или установа 
ги заверува надлежниот републички орган за на-
роден) здравје и социјална политика. 
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Книгите и картотеките од претходниот етан се 
чуваат дај малу 5 години од запишувањето на по-
следното испитување. 

Од секоја испитана серија на готов лек одно-
сно лековита супстанција контролната служба од 
ст. 1 на оваа точка чува најмалу три години по две 
пакувања односно мостри. 

7. Евиденцијата за примените серии на увезе-
ните готови лекови и лековити супстанции ја водат 
увозниците, кои при тоа проверуваат дали е извр-
шена контрола на секоја поодделна серија и ги 
чуваат атестите на установите за испитување и 
контрола на лековите. Увозниците имаат опреде-
лено стручно лице кое е одговорно за спроведува-
ње на одредбите од Уредбата за лековите и ова 
упатство. 

8. Право да вршат испитување на готовите ле-
кови што се увозат, како и на лековите што ќе би-х 
дат со посебни прописи поименично определени, 
имаат само овластените установи за испитување и 
контрола на лековите. Овие установи можат да ги 
испитуваат и другите лекови на домашното произ-
водство, лековите од апотеките, како и лековите 
што ќе им ги испратат други установи, пззетприја-
тија односно граѓани за,ради испитување. 

Како овластени установи за испитување и кон-
трола на лековите во смисла на чл. 5, 10 и 22 од 
Уредбата за лековите и во смисла на ова упатство, 
се сметаат републичките заводи и лаборатории за 
испитување на -лековите, односно установите што 
ќе ги определи за тоа републичкиот орган за на-
родно здравје и социјална политика, 

9. Испитувањето на лековите се врши според 
одредбите од Фарма копеј ата на ФНРЈ и-прописите 
што ги донесува Комисијата за лекови. 

Установите за испитување и контрола на ле-
кови вршат испитување со хемиски, биолошки и 
други методи, односно со неколку или со еите ме-
тоди едновремено, според природата на лекот. Кли-
ничките испитувања ги вршат клиниките или дру-
гите здравствени установи што ќе ги определи ре-
публичкиот орган за на,родно здравје и социјална 
политика. За извршеното испитување овие уста-
нови издаваат атест. 

10. Во атестот за извршеното лабораториско и-
спитување треба "да биде цитирана методата по 
која е извршено испитувањето, со назначување на 
прирачникот, списанието или другите извори на 
литературата во кои е опишана методата. 

Атестот за извршеното лабораториско испиту-
вање, каде што е тоа можно треба да ги содржи 
резултатите: 

на испитувањето на идентитетот, 
на испитувањето на чистотата, 
на квантитативните испитувања, 
на другите испитувања, според природата на 

препаратот, л 
на испитувањето на испр-авноста на фармаце-

втската форма на лекот според одредбите на Фар-
машдаејата на ФНРЈ или на другите прописи што 
важат. 

Атестот за извршеното клиничко испитување 
треба да содржи: 

назив на установата во која е вршено испи-
тувањето, 

број на испитаните случаи, 
број на амбулантниот, клиничкиот односно бол-

ничкиот протокол под кој е евидентирано лицето 
на кое е вршено испитувањето, -

дијагноза на болеста, 
податоци за дозирањето, 
податоци за споредните појави при давањето 

ма лекот, 

елементи врз основа на мои се заклучува за 
ефикасноста на лекот, успехот на лекувањето и; 
дава мислење. 

11. При изработката на секоја серија лекови чиј-
што состав не може да се определи по прописите 
што постојат, предавањето на лековити компоненти 
кои претходно мораат да бидат испитани, претпри-
јатијата и установите за производство на лекови 
го вршат во присуство на комисија од 3 члена, во 
чијшто состав влегува претставник на контрол-
а т а служба на производителите. За својата работа 
комисијата состава записник кој контролната слу-
жба на производителите го чува кајмалу 5 години. 

За кои лекови ќе се примени постапката од 
претходниот став определува Комисијата за лекови. 

12/Републичките органи за народно здравје и 
социјална политика контролираат, преку устано-
вите за жшитување и контрола на лековите или 
преку стручните лица што ќе ги определат за тоа: 

дали во претпријатијата и установите што се 
занимаваат со производство и промет со лекови е 
уредена контролната служба на пропишаниот на-
чин, и дали постојат уреди за. испитување на ле-
ковите, 

дали се вршат потребни испитувања на секоја 
серија произведени лекови односно лекови што се 
пуштаат во промет, 

дали се водат пропишаните контролни книги 
односно картотека 

дали се извршуваат и другите одредби од Уред-
бата за лековите и ова упатство. 

13. Органите од претходната точка земаат бес-
платно со цел за испитување потребен број при-
мероци од секој готов лек односно лековита суп-
станција во т^кот на производството односно про-
метот. За ова земање се состава записник. Земе-
ните мостри се испраќаат на анализа до овласте-
ните установи за испитување и контрола на леко-
вите, доколку испитувањето не може да се изврши 
на самото место. ^ 

Ако со испитувањето се утврди дека лекот од-
носно лековита супстанција не е исправна, а не 
може да се преработи или употреби за други цели, 
ќе се побара пиштење на таков лек односно леко-
вита супстанција во присуство на комисија. Тро-
шоците на анализата во овој случај паѓаат на товар 
на претпријатието односно установата што неисправ-
ниот лек односно лековита супстанција ја произве-
ла односно пуштила во промет. 

14. Оценката за тоа дали уредите за испиту-
вање во претпријатијата и установите од точ. 1 и 2 ^ 
на ова упатство овозможуваат потребни испитува-
ња, даваат републичките совети за народно здрав-
је и социјална политика врз основа на мислењето 
на стручната комисија. Оваа комисија треба д а! 
биде составена од стручњаци за испитување на ле-
ковите, во која влегува и еден стручњак од овла-
стената установа за испитување и контрола со ле-
ковите. 

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

Бр. 1305 
15 октомври" 1954 година 

Белград 
Комисија за лекови при 'Сојузниот 

завод за народно здравје 

Претседател, 
проф. др Војислав Ристиќ, с. р. 

Секретар, 
Венцеслав Павлов, с. р. 
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20. 
Врз основа на чл. 43 ст, 2 тон. 3 од Уредбата 

за организации ата, иселувањето и управување! о со 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НОВИ ДОПИСНИ 

КАРТИЧКИ - РАЗГЛЕДНИЦИ 
На 1 февруари 1955 година ќе се пуштат во про-

мет нови дописни картички — разгледници со слики 
од разни мотиви на туристичките места и градовите 
на ФНР Југославија. 

На десниот дел од предната страна на дописната 
картичка — разгледница, во горниот агол, е отпеча-
тена марка од 10 динари со мотив од овоштарството, 
а на левиот дел во просторот за писмени соопште-
нија, отпечатена е слика на туристичко место или 
град. 

Продажна дена на дописната картичка - раз-
гледница е 12 динари. 

Бр. 510 
13 јануари 195'5 година 

Белград 
Генерален директор 

на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони, 

Никола Милановиќ, с. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното сравну-
вање на текстот на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата, за платите на работниците и слу-
жбениците на стопанските организации („Службен 
лист на% ФНРЈ", бр. 54/54), со изворниот текст, 
утврди дека во објавениот текст се дотирале долу 
цитираните грешки, и дава следна ѓ 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Во чл. 46 ст. 3 во првиот и вториот ред место 
зборовите „го пропише начинот" треба да стои 
„пропише кои податоци треба да содржи евиден-
цијата како и начин". 

Во чл. 77 ст. 2 во Четвртиот ред место бројот 
„72" треба да стои „75". 

Од Сојузниот извршен совет, 10 јануари 1955 
година, Белград. , 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 3 од Уредбата за оснивање 

Државна комисија за верски прашања („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 63/45) и чл. 25 ст. 2 од Уредбата 
за организацијата и работењето на Сојузниот извр-
шен совет, а во врска со Решението за назначување 
претседател и членови на Сојузната комисија за 
верски прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/53) Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА СО-

ЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ВЕРСКИ ПРАШАЊА 
- 1. Се ослободува од работа во Сојузната коми-

сија за верски прашања досегашниот член на Ко-
мисијата Маријан Вивода. 

% За нови членови на Комисијата се назначу-
ваат: Антон Вратуша, шеф НА кабинетот на пот-
претседателот на Сојузниот извршен совет и Мато 
Радуловиќ, советник во Државниот секретаријат за 
внатрешни работи на ФНРЈ. 

Б. бр. 1308 
14 јануари 1955 година 

Белград 
Сојузен извршеа совет 

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

Врз основа на чл. 12 од Уредбата за измени и 
дополненија на Уредбата за платите на работни-
ците и службениците на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр, 54/54) Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА 

ПЛАТИ ВО СТОПАНСТВОТО 
I. Во Сојузната комисија за плати во стопанство 

се именуваат: 
за претседател на Комисијата: 
Минчев Никола, член на Сојузниот извршеа 

совет: 

за членови: 
Балог др Никола, државен советник во Сојузни^ 

от извршен совет, 
Боснар Јосип, претседател на Централниот од-

бор на Синдикатот на деводелските работници и 
службеници, 

Вебер Норберт, секретар на Централното веко 
на Сојузот на синдикатите на Југославија, 

инж. Влајиќ Александар, член на управниот од-
бор на секцијата за машиноградба на Сојузната ин-
дустриска комора, 

Мужевиќ Драго, член на управниот одбор на 
Здружението на градежните претпријатија на 
ФНРЈ, 

Фајфар Тоне, народен пратеник на Сојузната 
на-родна скупштина, 

инж. Хан Стјепан, директор на Институтот за 
проучување продуктивноста на трудот; 

за секретар: 
Томиќ Теодор, советник во Сојузниот извршеа 

совет. 
XI. Ова решение влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
В. бр. 1402 , / 

18 јануари 1955 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар,, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Светозар Вукмановхќ, е. р, 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕДУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ г 

„Урадни лист Народно Републико Словенијеа 

во бројот 51 од 29 .декември 1954 година објавува: 
Одлука за помилување на осудени лица; 
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКА БОСНЕ 
И ХЕРЦЕГОВЦИ 

„Службени лист Народне Републико Босне и 
Херцеговине" во бројот 27 од 27 декември 1954 го-
дина објавува: 

Одлука за преземање социјалните установи во 
буџетот на НР Б и Х ; 

Решение за оснивање Центар за медицинска ре-
хабилитација на физички дефектни лица во Бања 
Лука; 

Решенија за прогласувањ,е: Економскиот инсти-
тут во Сараево, Институтот за научни шумарски 
истражувања во Сараево, Институтот за рударство 
во Сараево, Тутунскиот институт во Мостар, Инсти-
тутот за рибарство во Сараево, Заводот за земјодел-
ски истражувања во Сараево, Сточарскиот завод во 
Сараево, Селско-стопанскиот завод во Мостар, Др-
жавниот ветеринарен завод во-Сараево, Балнеоло-

,нжиот завод во Сараево, Реонската овоштарско-ло-
зарска стаиица во Тузла, Детското поправилнине 
зво Лозница кај Дубровник и Детското поправилн-
ине во Цавтат — за установи со самостојно финан-
сирање; 

Наредба за ЕИДОТ и минималната техничка опре-
ма на претпријатијата што се занимаваат со при-
собирана и промет со отпадоци; 

Решение за назначување потсекретар во Др-
жавниот секретаријат за работи на стопанството 
на НР Б и Х ; 

Измени во списокот на постојаните судски тол-
кувачи. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

14. Правилник за стручното образование на 
службениците на хидрометеор влошката 
струка на работа во хидроме теоролошкат а 
служба 21 

15. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за одделните издатоци што можат 
да се внесат во пресметковниот платен фонд 
на стопанските организации на речниот и 
цивилниот воздушен сообраќај, на морското 

1 стопанство и сообраќај на железничките 
претпријатија за одржување линии и возни 
средства и претпријатието на колите за 
спиење и ручање 25 

16. Решение за одобрување оснивањето и ра-
ботата на Сојузот на здруженијата на леа-
чите на ФНРЈ 25 

17. Решение за оснивањето и работата на Со-
јузот на друштвата за борба против алко-
холизмот 25 

18. Упатство за здравствената легитимација — 26 
19. Упатство за испитување и контрола на ле-

ковите и лековитите супстанции 29 
20. Решение за пуштање во промет нови до-

писни картички — разгледници 31 
Исправка на Уредбата за измени и дополнени-

ја на Уредбата за платите на работниците и 
службениците на стопанските организации 31 

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ" за 1955 година изнесува 1,200 динари 
за еден примерок. 

Претплатата се уплатува однапред за цела година со чековната уплатила што е 
приложена кон „Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/54; текушта сметка бр. 1032-Т-220 при I 
Народната банка на ФНРЈ — Централа за НР Србија, Белград. I 

Претплатниците што примаат повеќе примероци ќе ја најдат чековната уплатница 
во бројот врз кој е адресата. Ј 

Доколку претплатата не е обновена, испраќањето на весникот е запрено од 1 јану-
ари 1955 година. 

Се молат сите претплатници да се придржуваат кон забелешките врз грбот на 
чековната уплатница и својата адреса да ја напишат читливо и јасно (по можност со 
машина) без никакви скусувања. Со н е п о т п о л н а адреса весникот нема редно да ви доаѓа. 

Ако ја испраќате претплатата со вир м а н с к и налог, потребно е врз налогот да се 
стават сите податоци од нашата чековна уплатница. 

Доколку за 1954 година ја положил прети латата за вас повисокиот орган, тој за 
тоа е одделно известен, па затоа на такви претплатници не им е приложена чековна 
уплатница. 

Ако има нешто да се забележи или јави, достаточно е тоа да се напише врз 
грбот на чекот. Старите претплатници секогаш треба др се повикуваат на својот претпла-
тен бро!. 

АДМИНИСТРАЦИЈАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" 
' - Белград, поштенски фах 226, тел. 28-276 

Покана за претплата на „Службен лист на ФНРЈ" 
за 1955 година 

Издавач: „Службен лист па ФНРЈ" - вовивгко из давачко претпријатие - Белград, Улица Краљевиќ^ 
Парка бр. 9. - Директор п наговорев уредиве Слободан Ш. Пешовиќ, Улипа К палевина Марка бр. % 

Печат еа Југословенското отта тепа реко претпријатие, Белград " " 


