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Цена на овој број е 80.— дин. — Прет-
плата за 1960 година изнесува 2.000.—• 
дин., а за странство 3.000.— динари. — 
Редакција: Улица Краљевима Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226.— Телефони: цен-
трала 28-010 и 28-417. Администрација 

26-276. Продавно одделение 22-619. 

607. 

Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од Устав-
ниот закон. Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ БИБЛИОГРАФСКИ 

ИНСТИТУТ 

Член 1 
Библиографскиот институт на ФНРЈ, основа« 

со Уредбата за оснивана и работење на Библио-
графскиот институт на ФНРЈ („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 77/49), продолжува со работата како 
самостојна установа под назив: Југословенски би-
блиографски институт. 

Седиштето на Југословенскиот библиографски 
институт (во натамошниот текст: Институтот) е во 
Белград. 

Член 2 
Југословенскиот библиографски институт: 

ги обработува и ги чува задолжителните при-
мероци на публикации печатени на територијата 
на Југославија, што ги прима во смисла на посебни 
прописи; 

2) изработува и објавува публикации од обла-
ста на библиографијата, првенствено текушти ју-
гословенски библиографии на книги и статии; 

3) води централен каталог на странските кни-
ги и списанија што се наоѓаат во библиотеките во 
Југославија; 

4) собира податоци за публикациите објавени 
во странство, ако се однесуваат на Југославија или 
ако автори на тие публикации се Југословени; 

5) ја организира и ја помага работата за изра-
ботка на библиографии и за библиографски истра-
жувања; 

6) им дава информации од областа на библио-
графијата на органите, установите, организациите 
и заинтересираните лица; 

7) одржува врски со соодветните странски уста-
нови и организации и им дава информации од 
областа на библиографијата; 

8) и доставува библиографски податоци на Ор-
ганизацијата на Обединетите нации за просвета, 
наука и култура (УНЕСКО) и на други издавачи на 
меѓународни библиографии; 

9) организира и врши размена со странство на 
официјални публикации и посредува во меѓународ-
на размена на други публикации; 

10) врши и други работи од областа на библио-
графијата што ќе му се стават во делокруг со по-
себни прописи. 

Член 3 
Институтот има својство на правно лице. 

Член 4 
©о Институтот управуваат совет и директор. 

Член 5 
Советот има петнаесет членови. 
Претседателот и четири члена ги именува Соју-

зниот извршен совет. • 
Другите членови ги избираат, и тоа: шест чле-

нови — Сојузот на друштвата на библиотекарите на 
Југославија, по еден од секоја народна република, 
и три члена — работниот колектив на Институтот 
од редот на своите службеници и работници. 

Директорот на Институтот е член на советот 
по својот положај и не може да биде претседател 
на советот. 

Мандатот на претседателот и другите членови 
на советот трае две години. 

Член на советот на кој му истекол мандатот 
може да биде повторно именуван односно избра«. 

Член 6 
Советот на Институтот: 
1) го утврдува планот и програмата за работа 

на Институтот; 
2) донесува годишен финансиски план и завр-

шна сметка на Институтот; 
3) донесува правила на. Институтот; 
4) ги назначува раководителите на оние органи-

зациони единици за кои е тоа определено со него-
вите правила; 

5) решава по приговорите од службениците и 
работниците против решенијата на директорот на 
Институтот за нивниот работен однос; 

6) расправа за состојбата во Институтот и за из-
вештајот за неговата работа и, по потреба, за тоа 
донесува соодветни заклучоци; 

7) врши и други работи што прави лата на Ин-
ститутот и други прописи ќе му ги стават во над-
лежност. 

Член 7 
Советот полноважно решава само во седмици, 

и тоа ако е на седницата присутно мнозинството на 
неговите членови. 

Заклучоците на советот се донесуваат со мно-
зинство гласови на присутните членови. 

Седниците на советот се одржуваат по потреба, 
а најмалку двапати годишно. 

Член 8 
Директорот на Институтот го назначува Соју-

зниот извршен совет или орган што тој ќе го опре-
дели. 

Директорот: 
1) непосредно раководи со Институтот и ја ор-

ганизира неговата работа; 
2) го претставува Институтот пред државните 

органи и трети лица; 
3) составува и предлага план и програма за ра-

бота на Институтот; 
4) составува предлог на финансиски план, на 

завршна сметка и на извештај за работата на Ин-
ститутот; 
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5} ш подготвува овдешните на советот и се гри-
жи за извршувањето на неговите заклучоци; 

6) донесува решенија за работниот однос на слу-
жбениците к работниците на Институтот; 

7) се грижи за извршувањето на закони и други 
прописи, како и за законитоста на работата на Ин-
ститутот; 

8) врши и други работи што ќе му се стават во 
надлежност со правилата на Институтот. 

Директорот е дисциплински старешина за слу-
жбениците и работниците на Институтот. 

Член 9 
Директорот ќе го запре извршувањето на за-

клучок на советот ако смета дека тој не е во согла-
сност со законот, со други прописи или со прави-
лата на Институтот. Запрениот заклучок дирек-
торот е должен веднаш да му го достави на одлу-
чување на Секретаријатот, на Сојузниот извршен 
совет за просвета и култура, кој донесува конечна 
одвека. 

Член 10 
Правилата на Институтот содржат особено од-

редби за неговата внатрешна организација и рабо-
та, за органите на управувањето, за давањето услу-
ги и за фондовите. 

Правилата на Институтот ги потврдува Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за просвета 
и култура во согласност со сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите и со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. 

Член 11 
Средствата за работа на Институтот се форми-

раат од приходите од неговата дејност, од дотации 
од средствата на федерацијата и од други приходи. 

Наред б одавец за извршување на финансискиот 
план е директорот на Институтот. 

Член 12 
Надзор над законитоста на работата на Инсти-

тутот врши Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за просвета и култура. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за оснивање и ра-
ботење на Библиографскиот институт на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 77/49). 

Член 14 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по обја-

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

Р. п, бр. 215 
8 ноември I960 година 

Белград 
Претседател на Републиката* 

Јосип Броз Тито, е. р. 

608-

Врз основа на чл. 4, 14 и 17 од Законот за управ-
ните училишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 

СТАТИСТИЧКОТО УЧИЛИШТЕ 

Член 1 
Во Уредбата за Статистичкото училиште („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/58) по членот 10 се до-
дава нов член 10а, кој гласи: 

„Статистичкото училиште има редовни и вон-
редни слушатели." 

Член 2 
Во членот 11 првата реченица се менува и гласи; 
„Редовните слушатели по завршетокот ва на-

ставата од прва учебна година, а вонредните слу-
шатели откако ќе ги положат сите испити од прва 
година, се упатуваат »а пракса, која трае од 1 до 
2 месеца." 

Член 3 х 
Во членот 16 ст. 1 и 2 зборот: „Слушател" се 

заменува со зборовите: „Редовен слушател" t 

Член 4 
Членот 23 се брише. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 216 

8 ноември 1960 година 
Белград 

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

609. 

Врз основа на членот 170 став 1 од Царинскиот 
закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/59), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ПРИВРЕ-
МЕНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ЗА УВОЗОТ НА 

ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

Член 1 
Во Уредбата за Привремената царинска тарифа 

за увозот на определени производа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/60) по членот 5 се додаваат два 
нови члена, кои гласат: 

„Член 5а 
За инвестициите што се финансираат со заеми-

те договорени од Општиот инвестиционен фонд до 
1 јули 1960 година, банките за плаќање на разли-
ката настаната ка ј увозната опрема со примена на 
Привремената царинска тарифа за увозот на опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/60) во однос на поранешните важечки увозни ко-
ефициенти, ќе го зголемат износот на договорениот 
заем, и тоа: 

1) за инвестициите што се финансираат од сред-
ствата на овој фонд заради поттикнување стопан-
скиот развој на народните републики Македонија 
и Црна Гора и на Автономната К осов еко - Метохи-
ска Област, согласно со одредбите на главата VJT1 
од Општествениот план на стопанскиот развој на 
Југославија во периодот од 1957 до 1961 година (га-
р антир а ни инвестиции); 

2) за другите инвестиции кои на стопански не-
развиените подрачја наведени под 1 се финанси-
раат од средствата на овој фонд; 

3) за инвестициите кои согласно со одредбите 
на точката 9 став 2 од главата III и точката 6 под 
4 од одделот И на главата XVII од Сојузниот опште-
ствен план за 1960 година се финансираат од сред-
ствата на овој фонд; 

4) за новите крупни објекти чија изградба се 
финансира во целина од средствата на овој фонд, 
вклучувајќи ги тука сите објекти на електростопан-
ството чија изградба се финансира од средствата 
на овој фонд; 

5) за објектите чија изградба се финансира од 
средствата на овој фонд, а износот на заемот од 
овој фонд го преминува износот од 10 милијарди 
динари. 
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Зголемувањето на заем, во смисла ка претход-
ниот став, ќе се одобрува во сразмера со височи-
ната »а заемот од Општиот инвестиционен фонд со 
кој се учествува во изградбата на инвестициониот 
^ ј е к т , под истите услови како и основниот заем. 

Одредбите на претходните ставови согласно ќе 
се применуваат и на инвестициите во цивилниот во-
здушен сообраќај што се финансираат од Општиот 
инвестиционен фонд без обврска за враќање. 

Член 56 
На стопанските организации што договорот за 

набавка во странство на производи предвидени во 
Привремената царинска тарифа за увозот на опре-
делени производи, го склучиле и уредно и го при-
јавиле на овластената банка пред 1 јули 1960 го-
дина. а што ги увезуваат тие производи по тој да-
тум, надлежната царинарница може да им одобри 
одлагана на плаќањето на царината најдоцна до 
31 декември 1962 година, со тоа должниот износ на 
царината да го отплатат во најмногу 8 тримесечни 
рати. 

Одлагање на плаќањето може да се одобри само 
ако стопанската организација (инвеститорот) не 
располага оо потребни финансиски средства за пла-
ќање на царината, а не може да ги добие ниту во 
вид на кредит од овластената банка. 

Одлагање на плаќањето на царината може да се 
одобри оамо за делот од царината кој го премину-
ва износот кој стопанската организација требало да 
го плати според прописите за пресметувањето на 
разликата на цените од работењето со странство 
што за односните производи биле во сила до 30 
јуни I960 година." 

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

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

Р. п. бр. 217 
8 ноември 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз Тито, е. р. 

610. 
Врз основа на членот 238 ст. 2 и 3 од Законот 

за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), Сојузниот извр-
,шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА РАМКИТЕ ЗА УСТАНОВУВАЊЕ НА ПОСЕБ-
НИОТ ДОДАТОК ЗА НАСТАВНИОТ ПЕРСОНАЛ 
ОД ОПРЕДЕЛЕНА СПЕЦИЈАЛНОСТ НА ВИШИ 

ШКОЛИ 

1. Посебниот додаток, во случаите на особена 
потреба од наставен персонал од определена спе-
цијалност, во смисла на оваа одлука, се подразби-
за таквиот персонал со прописи на републичкиот 
извршен совет во рамките пропишани со оваа од-
лука. 

2. Како наставен персонал од определена спе-
цијалност, во смисла на оваа одлука, се подразби-
ра наставниот персонал на виши школи што пре-
дава отручно-теориски предмети, односно што од 
вкупниот број на часовите има повеќе од половина 
часови од стручно-теориските предмети, или што 
изведува практична настава, а кој ја има потреб-
ната школска спрема. 

Како наставен персонал од претходниот став се 
подразбира и наставниот персонал во зваше учител 
по практична настава. 

3. Кано предмети на стр учио -теориска настава, 
во смисла на точката 2 став 1 од оваа одлука, се 
сметаат предметите што ќе ги определи републич-

киот совет за просвета на предлог од советот на 
виша школа. 

Потребната школска спрема, во смисла на точ-
ката 2 став 1 од оваа одлука, ја определува репу-
бличкиот извршен совет. 

4. Посебниот додаток за наставниот персонал 
од определена специјалност на виши школи може 
да изнесува месечно: 

динари 
1) за наставен персонал во звање про-

фесор на виша школа — — — — — до 8.000 
2) за наставен персонал во звање пре-

давач на виша школа — — — — — — до 6.000 
3) за друг наставен персонал: t 
а) со факултетска или на неа рамна 

спрема — — — — — — — — — до 5.000 
б) со спрема што ја даваат виши школи 

односно стручни школи — — — до 4.000 
4) за наставен персонал во звање учи-

тел по практична настава — — — — до 4.000 
5. Одредбите на оваа одлука се однесуваат' и 

ва службениците на положај директор односно шеф 
на отсек на виша школа, ако ги исполнуваат дру-
гите услови предвидени со оваа одлука за настав-
ниот персонал од определена специјалност. 

6. Републичкиот извршен совет може да го 
определи посебниот додаток во фиксен износ, или 
најмалиот и најголемиот износ на овој додаток, со 
тоа што најголемиот износ да не може да го над-
мине износот од точката 4 на оваа одлука. 

Со прописот со кој го установува посебниот до-
даток, републичкиот извршен совет го определува 
и критериумот за доделување на овој додаток, бисо 
истиот го определува во границите на најмалиот и 
најголемиот износ, односно до определениот најго-
лем износ. 

7. Решение за доделување посебен додаток за 
наставен персонал од определена специјалност на 
виши школи донесува органот надлежен за назна-
чување. 

8. Додатокот определен врз основа на оваа од-
лука, му припаѓа на наставниот персонал се додека 
работи во виша школа. 

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

P. п. бр. 218 
8 ноември 1960 година 

Белград . 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

611. 
Врз основа на точ. Г и 2 од главата XXI од 

Сојузниот општествен план за 1960 година, Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА НАЈВИСО-
КИТЕ ПРОДАЖНИ ЦЕНИ ЗА РЕЖАНА ГРАЃА 

ОД БУКА 
1. Во Одлуката за определување на највисо-

ките продажни цени за одделни производи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 3/58) точката IV преста-
нува да важи. 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет ќе се грижи за спроведува-
њето на оваа одлука и ќе донесува, по потреба, 
поблиски прописи за нејзиното спроведуваше. 

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

P. п. бр. 221 
8 ноември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет f 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић, е. p. 
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612. 
Врз основа на точката la ста© 1 и точ. 2 од Од-

луката за пресметување разликата во цените при 
увозот и извозот („Службе« лист на ФНРЈ", бр. 
54/55, 22/56, 6/58, 23/58, 14/59 и 40/60), во согласност 
со сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите и со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет, Комитетот за 
надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА 
РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВО-
ЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 

1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-
тување на разликата во цените при извозот и уво-
зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 
45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58. 11/58, 13/5«, 14/58, 
17/5в, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 
9/59, 12/59, 15/59, 3G/59, 31/59, 34/59, 49/59. 50/59, 51/59, 
2М, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 28/60, 
31/60, 32/60, 36/60 и 43/60) во точката I оддел Б во 
гранката 117 — 'Металопреработувачка индустрија, 
по текстот на редниот број 75 се додаваат, нови тек-
стови под редни броеви 76 и 77, кои гласат: 

„76. Делови од машини, уреди и апарати 
наменети за потребите на домаќинството (од 
шивачки машини, апарати за користеле на 
пропан-бутан гас, радио-апарати, термички 
апарати, фрижидери и ел.), ако ги набаву-
ваат производни претпријатија на металопре-
работувачката индустрија и на електроинду-
стријата како репродукционен материјал за 
сопствено производство на тие машини, уре-
ди и апарати *******) — — — — — — ^50 

77. Машини, уреди и апарати наменети 
за потребите на домаќинството — во делови, 
како и одделни делови на тие производи, 
ако едните или другите делови врз основа 
на лиценца ги набавуваат производни прет-
пријатија на металопреработувачката инду-
стрија и на електроиндустријата за сопствено 
производство на тие машини, уреди и апа-
рати *******) — — — — — — — — — 1,50". 

На крајот од оваа гранка се додава фуснота, 
која гласи: 

„*******) На овие делови не се применува Забе-
лешката под 1 од Привремената царинска тарифа 
за увозот на определени производи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 25/60), зашто машините, уредите и 
апаратите за чие производство се наменети не се 
опфатени во редниот број 127 од таа тарифа." 

2. Во точката I оддел В во гранката 119 — Елек-
троиндустрија, по текстот на редниот број 48 се 
додаваат нови текстови под редни броеви 49 и 50, 
кои гласат: 

„49. Делови од машини, уреди и апарати 
наменети за потребите на домаќинството (од 
радио-апарати, термички апарати, фрижиде-
ри и ел.), ако ги набавуваат производни прет-
пријатија на металопреработувачката инду-
стрија и на електроиндустријата како репро-
дукционен материјал за сопствено производ-
ство на тие машини, уреди и апарати****) , 1,50 

50. Машини, уреди и апарати наменети 
за потребите на домаќинството — во делови, 
како и одделни делови на тие производи, ако 
едните или другите делови врз основа на ли-
ценца ги набавуваат производни претприја-
тија на металопреработувачката индустрија 
и на електроиндустријата за сопствено про-
изводство на тие машини, уреди и апа-
рати****) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1,50'*. 

На крајот од оваа гранка се додава фуснота, 
која гласи; 

„****) На овие делови не се применува Забеле-
шката под 1 од Привремената царинска тарифа за 
увозот на определени производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 25/60), зашто машините, уредите и апа-

ратите за чие производство се наменети не се оп-
фатени во редниот број 127 од таа тарифа." 

3. Во точката I оддел Б во гранката 127 — Пре 
хранбена индустрија, текстот на редниот број 3 се 
менува и гласи: 

„3. Кафе — — — — — — — — 1,80". 
4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", и ќе се 
применува на увозот на производи од точ. 1 и 2 
на оваа наредба што ќе се изврши од 1 јули 1960 
година, како ден на влегувањето во сила на Уред-
бата за Привремената царинска тарифа за увозот 
на определени производи, без оглед на денот кога 

односните работи на увоз се склучени, а на увозот 
на производи од точката 3 на оваа наредба што ќе 
се изврши од денот на влегувањето во сила на оваа 
наредба. 

П. бр. 1959 
18 ноември 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Сергеј Крајгер, е. р. 

613. 
Врз основа на членот 287 од Законот за инва-

лидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 49/58 и 27/59), Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за трудот пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНОТО ОСПОСОБУВАЊЕ НА ИНВАЛИ-
ДИТЕ ПО ПАТ НА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИ-

ЛИТАЦИЈА 

Член 1 
Инвалидите на трудот што имаат право на про-

фесионална рехабилитација во смисла на чл. 94 и 
95 од Законот за инвалидското осигурување, а кои 
со практична работа се оспособуваат за вршење 
на определени работи на определено работно место 
односно за вршење на определени занимања, се здо-
биваат со способноста за вршење на работите на 
определеното работно место (стручната спрема) и 
со соодветниот степен на стручното образование на 
начинот, под условите и во сроковите што се опре-
делени во овој правилник. 

Одредбите на овој правилник ќе се примену-
ваат на согласен начин и во поглед на стручното 
оспособување по пат на професионална рехабили-
тација на воените инвалиди од војните, на мирно-
времените воени и со нив изедначените инвалиди 
и на децата на лица загинати, умрени и исчезнати 
во војната, .што имаат право на рехабилитација спо-
ред Законот за воените инвалиди од војните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/59 и 
48/59), како и на дефектните лица што органите на 
управата надлежни за работите на социјалната за-
штита ги упатуваат на рехабилитација. 

Член 2 
Кога лицата од членот 1 на овој правилник (во 

натамошниот текст: инвалидите) се оспособуваат за 
вршење на работите на кои им одговара степенот 
»а стручното образование на приучени (специја-
лизирани) работници и на нив соодветни струч-
ни кадри, способноста за вршење на тие работи ја 
стекнува инвалидот со успешно завршување на 
професионалната • рехабилитација, без оглед колку 
таа траела. 

Дека е професионалната рехабилитација во слу-
чаите од претходниот став успешно завршена се 
утврдува со проверување на стручното знаење на 
^ехабилитараниот инвалид од страна на посебна 

I 



Среда, 23 ноември 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 47 — Страна btil 

комисија што ја формира органот на управ ув а њего 
»а организацијата односно старешината на устано-
вата во која е вршена рехабилитацијата. 

За успешно завршената професионална реха-
билитација за определени работи, организ аци јата 
односно установата му издава на инвалидот писме-
на потврда, а на органот што го упатил инвалидот 
на рехабилитација му поднесува извештај согласно 
со прописите за инвалидското осигурување. 

Член 3 
Кога инвалидот се оспособува за вршење на ра-

ботите на кои им одговара степенот на стручното 
образование на квалификувани работници, техни-
чари или на нив соодветни стручни кадри или 
степенот на стручното образование повисок од овој, 
успешното завршување на професионалната реха-
билитација е основ и услов за полагање на струч-
ниот испит заради стекнување соодветен степен на 
стручното образование односно таквиот инвалид да 
биде распореден на работното место на кое се вршат 
работите за кои тој се оспособувал со рехабилита-
цијата. 

Дека е професионалната рехабилитација во 
случаите од претходниот став успешно завршена 
утврдува комисијата од членот 2 став 2 на овој 
правилник: 

1) без оглед на траењето на рехабилитацијата 
— ако инвалидот пред настапувањето на инвалид-
носта веќе имал на пропишан начин стечен ист 
степен на стручното образование како што е сте-
пенот на стручното образование што им одговара 
на работите за кои се оспособувал инвалидот со 
рехабил итаци ј ата; 

2) по истекот најмалку шест месеци поминати 
на рехабилитација — ако инвалидот пред настапу-
вањето на инвалидноста немал на пропишан начин 
стечен соодветен степен на стручното образование, 
а се оспособува за вршење на определена работа на 
определено работно место; 

3) по истекот најмалку една година помината 
на рехабилитација — ако инвалидот пред настапу-
вањето на инвалидноста немал на пропишан начин 
стечен соодветен степен на'стручното образование, 
а се оспособува за вршење на сите работи на опре-
делено занимање. 

За успешното завршување на професионалната 
рехабилитација органот на управувањето односно 
старешината на установата во која е завршена ре-
хабилитацијата му поднесува на органот што го 
упатил инвалидот на рехабилитација извештај со-
гласно со прописите за инвалидското осигурување. 

Член 4 
Кога е инвалидот заради професионална реха-

билитација упатен на работно место кај приватен 
работодавец, успешното завршување на рехабили-
тацијата во случаите од чл. 2 и 3 на овој правил-
ник го утврдува комисијата што ја формира. соод-
ведната околиска комора. 

Член 5 
Инвалидите што со професионална рехабилита-

ција се оспособени за полагање на стручниот испит 
заради здобивање со соодветен степен на стручното 
образование во смисла на членот 3 од овој правил-
ник, се упатуваат, ако тоа самите го бараат, вед-
наш по успешно завршената рехабилитација, да 
полагаат соодветен стручен испит во установите во 
кои се подготвуваат такви стручни кадри односно 
кај органот при кој се полагаат стручните испити. 
Во тој случај, до полагањето на стручниот испит 
инвалидот останува и понатаму на рехабилитација 
заради усовршување еа стручното знаење на ра-
ботите за кои се остгособувал. 

Член 6 
Пријавата за полагање на стручниот испит во 

случаите од членот 5 на овој правилник ја подне-
сува за инвалидот органот на управувањето однос-

но старешината на организацијата односно на ус-
тановата во која е завршена рехабилитацијата, и 
за тоа го известува органот што го упатил инвали-
дот на рехабилитација. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит 
(став 1) се доставува и документацијата што се од-
несува на рехабилитацијата на инвалидот, а осо-
бено: решението за упатување на професионална 
рехабилитација; податоците за порано признаената 
стручна спрема и за стручната спрема што се барала 
за вршење на работите на кои инвалидот работел 
пред настапувањето на инвалидноста, а опрема 
која, при решавањето за правото на рехабилита-
ција, се определени работите за кои се оспособувал 
инвалидот; податоците за причините, природата и 
тежината на инвалидноста; податоците за траењето 
на рехабилитацијата и за работното место односно 
работите на кои инвалидот работел за време на ре-
хабилитацијата; извештајот на комисијата за из-
вршеното проверување на стручното знаење сте-
чено со рехабилитацијата. Во стучаите предвидени 
во членот 9 на овој правилник кон пријавата се 
доставува и мислење на организацијата односно 
установата за потребата од посебно приспособува-
ње на стручниот испит кон особен остите на одделен 
случај. 

Член 7 
Инвалидите што по завршената профес**онална 

рехабилитација полагаат соодветен стручен испит 
заради здобивање со некој од степен ите на струч-
ното образование за вршење на работите во зани-
ма$*>ата на работниците, го полагаат тој стручен 
испит на начинот и според програмите што се 
определени согласно со прописите за образованието 
на стручните кадри и со одредбите од овој правил-
ник, според видот на работите за кои се оспособени 
со рехабилитацијата во занимањата во индустри-
јата, градежништвото, земјоделството, шумарството 
или занаетчиството. 

Инвалидите од претходниот став што порано 
на пропишаниот начин се здобиле со ист степен на 
стручното образование како што е степенот на 
стручното образование што им одговара на рабо-
тите за кои се оспособиле тие со рехабилитацијата, 
не се должни да го полагаат општиот (општообра-
зовниот) дел од стручниот испит, како и оние пред-
мети на посебниот (стр у ч н о -теорискиот) дел од 
стручниот испит што се составен дел од програмата 
на стручниот испит за степенот на стручното обра-
зование што им е признаен порано. 

Инвалидите од ставот 1 на овој член што пора« 
но не се здобиле со ист степен на стручното обра-
зование како што-е степенот на стручното образо-
вание што им одговара на работите за кои се 
оспособиле со рехабилитацијата, се должни да по-
лагаат посебен (стручно-теориски) дел од стручни-
от испит во целина според програмите определени 
согласно со прописите за образованието на струч-
ните кадри, а општиот (•општообразовниот) дел од 
стручниот испит — според скратената програма, 
што ја утврдува установата за стручно образование 
на кадрите во согласност со републичките органи 
надлежни за работите на стручното образование на 
кадрите. 

Член 8 
До донесувањето на прописите од членот 158 

односно членот 410 на Законот за работните односи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 26/58 
и 1/59), инвалидите што се оспособуваат со профе-
сионална рехабилитација за работите на опреде-
лени занимања во стопанството- на кои им одговара 
степенот на стручното образование на техничари 
и на нив соодветни стручни кадри или степенот 
на стручно образование повисок од овој, можат да 
се здобиваат со соодветни степени на стручно обра-
зование со полагање на стручни испити според про-
грамите пропишани за јавните службеници. 

Инвалидите што се оспособуваат со професио-
нална рехабилитација за работа во јавни служби 
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на работи за кои се бара определен степен на 
стручно образование, се здобиваат со соодветниот 
степен на стручното образование на начинот и под 
условите што се предвидени со прописите за слу-
жбениците ва определена јавна служба. 

Испитите од ст. 1 и 2 на овој член се полагаат 
пред комисиите од членот 174 на Законот за јавни-
те службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59, 52/59 и 27/60). 

Член 9 
Кога стручен испит во случаите од членот 7 на 

овој правилник полагаат инвалиди на кои поради 
природата или тежината на инвалидитетот им се 
намалени психичките способности, до донесувањето 
на посебни програми за такви лица, ќе се земаат 
предвид и индивидуалните можности на секој одде-
лен кандидат за совладување на градивото на оп-
штиот дел од стручниот испит, како и на она те-
ориско градиво од посебниот дел на стручниот испит 
што не е од суштествено влијание врз способноста 
на инвалидот да ги врши стручно работите за кои 
се оспособил со рехабилитацијата. 

За примената на одредбата од претходниот став 
во секој одделен случај одлучува комисијата пред 
која се полага испитот, врз основа на документаци-
јата што се поднесува заедно со пријавата за испит, 
а особено врз основа на мислењата и податоците да-
дени кон пријавата за испит од страна на органи-
зацијата односно установата кај која е извршена 
професионалната рехабилитација (член 6 став 2). Во 
такви случаи комисијата ќе го приспособи начинот 
на испитувањето во поглед на обемот на потребното 
знаење од наведеното градиво, со цел за олеснува-
ње на полагањето на стручниот испит на таквите 
инвалиди што инаку доволно се оспособени за прак-
тично вршење на работите за кои се оспособувале 
со рехабилитацијата. 

Член 10 
На инвалидите што ќе положат стручен испит 

во смисла на одредбите од овој правилник, им се 
издава исправа за положениот испит на начинот 
определен со прописите со кои се регулираат пра-
шањата од областа на стручното оспособување. Овие 
прописи се применуваат на инвалидите и во поглед 
на сето друго што е во врска со стручниот испиту 
како и во поглед на полагањето на поправителните 
и повторните испити. 

Овие прописи ќе се применуваат и во поглед 
на сроковите за полагање на поправите дните и пов-
торните испити, со тоа што органот што го упатил 
инвалидот на стручно оспособување може за одде-
лен случај да определи и посебен срок. 

Член 11 
Инвалидите што пред влегувањето во сила на 

овој правилник завршиле професионална рехаби-
литација на која биле упатени од надлежниот ор-
ган, а на кои не им е признаена стручна опрема за 
работите односно во занимањето за кое се оспособи-
ле со рехабилитацијата, можат да се здобијат со 
соодветен cfenen на стручното образование според 
одредбите од овој правилник. 

Проверувањето на стручното знаење во смисла 
на членот 2 став 2 и членот 3 став 2 на овој пра-
вилник. во случаите од претходниот став, го врши 
комисијата во организацијата односно установата 
во која е запослен таков инвалид, односно комиси-
јата во организацијата или установата во која е вр-
шена рехабилитацијата — ако инвалидот не е за-
послен. 

Член 12 
Лицата кај кои е утврдена инвалидност, но кои 

пе се здобиле со правото на професионална реха-
билитација или го изгубиле односно не го кори-
стеле тоа право како лицата од членот 1 на овој 
правилник, а што се оспособиле самите за вршење 
»а определена работа односно занимање, можат да 
се здобијат со соодветен степен на стручното обра-

зование со полагање »а стручниот испит во смисла 
на членот 7 од овој правилник. 

Проверувањето на стручното знаење во смисла 
на членот 3 став 2 на овој правилник, во случаите 
од претходниот став, го врши комисијата на која 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на социјалната заштита ќе го 
упати лицето од претходниот став, по претходна 
спогодба со организацијата односно установата во 
која е формирана комисијата. 

По исклучок од членот 3, на овој правилник, 
лицата од ставот 1 на овој член можат да полагаат 
стручен испит (член 7) ако по настапувањето на 
инвалидноста поминале најмалку една година вр-
шејќи ги работите што му одговараат на степенот 
на стручното образование за кој треба да го пола-
гаат испитот. 

Член 13 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Упатството за полагање 
стручни испити на оспособените инвалиди („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр, 41/53). 

Член 14 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 62 

21 октомври 1960 година 
Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

614. 
Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60) и членот 1 точка 7 
и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за опреде-
лување на сојузните матични управни органи за 
прашањата на стручното оспособување на кадрите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И СТРУЧНИТЕ ИСПИ-
ТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РАДИО-ТЕЛЕГРАФ-

СКАТА СЛУЖБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

службениците на кои им се определуваат звањата 
според Правилникот за звањата на службениците 
на радио-те ле гр афеката служба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/58). 

Член 2 
Како стручна спрема за звањата определени со, 

членот 1 од Правилникот за звањата на службе-
ниците на радио-телеграфеката служба се подра-
збира, и тоа: 

1) како нижа стручна спрема за звањето ра-
дио-оператер — завршено основно училиште (чл. 
6 и 28 од Општиот закон за школството — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/58) или на него рамна 
спрема, завршен радио-телеграфски курс во тра-
ење од 6 до 12 месеци, пропишан стаж и положен 
стручен испит; 

2) како средна стручна спрема за звањето ра-
дио-телеграфист од И класа — завршена гимна-
зија или друго на неа соодветно стручно училиште 
(чл. 35 и 54 на Општиот закон за школството), за-
вршен ра ди о-телегра фски курс во траење од 6 до 
12 месеци, пропишан стаж и положен стручен 
испит, или спрема "на радио-оп ер ат ер и положен 
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посебен испит за признавање на средна стручна 
спрема според одредбите од овој оравшншк; 

3) како вдолж сиручна екрема за звањето ра-
дио-гелегр афист од I класа — спрема на радио' 
телеграфист од II класа и положен посебен испит 
за признавање на водна стручна спрема според од-
редбите од овој правилник. 

Член 3 
ПрЈшравнмчки стаж постои за звањата радио-

оператер и радно-тедеирафист од П класа. 
Приправничкиот стаж трае дае години. По 

истекот на приправнички от стаж приправникот па-
лата стручен иовзит. 

За £ривд»авник се назначува лице што нема по-
требна пракса и положен стручен испит. 

IL Стручна обука на приправниците 

Член 4 
За време на приправничкиот стаж приправни-

кот се наоѓа на стручна (практична) обука. 
Целта на стручната обука е приправникот во 

текот на стажот со практична работа и со учење 
под надзор и според определена програма, да ги 
запознае работите на одделни работни места за кои 
се предвидени службеници со соодветно звање. 

Член 5 
Програмата на стручната обука за приправни-

ците ја определува старешината на органот, уста-
новата* односно организацијата Сво натамошниот 
текст: органот) во кои е запослен приправникот. 

Ако стручната обука на приправникот се врши 
во друг орган, а не во оној во кој е запослен при-
правникот, програмата н а стручната обука се со-
ставува во спогодба со старешината на тој орган. 

Програмата на стручната обука ги опфаќа осо-
бено: работите што приправникот треба да ги за-
познае на одделни работни места, траењето на 
стручната обука на тие работи во одделни органи-
зациони единици и начинот на изведување на обу-
ката. Програмата на стручната обука опфаќа и 
обука ка ј други органи, ако е таа предвидена, како 
и надзор над таа обука. 

Член 6 
Старешината на органот во кој се изведува • 

стручната обука на приправникот е должен на 
приправникот за време на обуката да му овозможи 
да се запознае со сите работи според програмата 
на стручната обука. 

Пред почетокот на изведувањето на стручната 
обука, приправникот треба да биде запознаен со 
одредбите од овој правилник, со програмата на 
стручниот испит што треба да го полата и со про-
грамата на стручната обука. 

За правилно и потполно спроведување на струч-
ната обука е одговорен старешината на органот. 

Старешината на органот може да определи 
службеник што ќе се грижи за стручната обука на 
'приправникот. 

Член 7 
Ако нема можност да се запознае приправни-

кот во органот во кој е запослен со сите работи на 
звањето за кое се подготвува и да се здобие со по-
требна пракса за полагање на стручниот испит ста-
решината на органот е должен да му го овозможи 
тоа на друг го ден начин (со повремено упатување 
во други органи или на соодветни курсеви, семи-
нари и слично). 

Член 8 
Со цел што подобро да се подготви за пола-

гање на стручниот испит, на приправникот за вре-
ме на стручната обука мора во текот на работното 
време да му се остави време потребно за запозна-
вање на прописите и на соодветната стручна лите-
ратура. 

Член Ф 
За време на стручната обука приправникот 

води дневник на стручната обука. 

Во дневникот на стручната обука приправни-
кот ги запишува: работните места односно работите 
на кои се обучува, времето на траењето на обуката 
на одделни работни места односно работи на орга-
низационата единица во која се изведува обуката 
и начинот на изведувањето на обуката. 

Увид во дневникот на стручната обука и заве-
рување на изведувањето на таа обука врши старе-
шината на организационата единица во која при-
правникот го поминува определеното време заради 
обука. Заверување на дневникот на стручната обу-
ка се врши најмалку еднаш месечно. На крајот на 
обуката старешината дава мислење за успехот што 
го постигнал приправникот во текот на обуката. 

Член 10 
На приправникот можат му се даваат во 

работа, ао согласност со програмата на стручната 
обука, определени работи на одделни работни ме-
ста предвидени за звањето за кое се подготвува 
тој. Таквата работа се ж е г а како дел од стручната 
обука и се врши под надзор. 

Приправник не може да се назначи на рако-
водно место односно положај, ниту може да заме-
нува службеник на такво место односно положај. 

Ако стручната обука не се изведува според 
утврдената програма идаи се постапува противно на 
одредбите од овој правилник за стручната обука, 
приправникот е должен да го извести за тоа орга-
нот на управата при кој постои служба на адми-
нистративната инспекција. 

Член 11 
Старешината од членот 7 на4 овој правилник 

односно службеникот што ќе го определи тој може 
со проголтување на приправникот да проверува 
дали и во која мера е подготвен приправникот за 
полагање на испитот. 

Ако со прогонувањето се утврди дека приправ-
никот не е доволно подготвен за полагање на 
испитот, треба да му се укаже на тоа и да се упати 
кое градиво и во која мера треба уште да совлада. 

Во рамките на пропатувањето од претходните 
ставови на приправникот треба да му се даваат и 
пробе«? писмени задачи според програмата на стру-
чниот испит. 

ПЗ. Стручен испит 

Член И 
Програмата на стручниот испит се состои од 

општ и посебен дел. 

Член 13 
Градивото за програмата на општиот дел од 

стручниот испит за звањето радио -оператер оп-
фаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија — основно знаење; 

2) самоуправување во стопанските организации -
и управување во општествените служби — основно 
знаење; 

3) Законот за јавните службеници и делот прв 
од Законот за работните односи — основно знаење; 

4) основни права од социјалното осигурување; 
5) канцелариско работење — основно знаење; 
6) познавање на организацијата на службата 

во која е запослен приправникот. 
Градивото за програмата на општиот дел од 

стручниот испит за звањето радио -тел еграфист од П 
класа и радио-телеграфист од I класа опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

2) самоуправување во стопанските организации; 
3) управување во општествените служби; 
4) Законот за јавните службеници и делот прв 

од Законот за работните односи; 
5) основни права од социјалното осигурување; 
6) канцелариско. работење — основно знаење; 
7) познавање на организации ата ва службата 

»о која е запослен приправникот. 
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Член 14 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето радио-оператер оп-
фаќа: N 

1) основно знаење од електр»техниката; 
2) основно знаење од радио-техвиката; 
3) основно познавање на правилата за радио-

сообраќајот. 
Член 15 

Градивото за програмата на посебниот дел од 
стручниот испит за звањето радио-телеграфист од 
II класа опфаќа: 

1) основни поими и основни закони на електро-
техниката; 

2) радио-техника; 
3) радио-уреди; 
4) прописи за радио-сообраќајот; 
5) примање и отлраќање на Морзеови знаци; 
6) основно знаење од метеорологијата; 
7) основи на сообраќајната географија; 
8) превод на текст од 200 зборови од англиски 

или француски на српскохрватски јазик со употре-
ба на речник, составување на три различни слу-
жбени известувања и познавање на стручната тер-
минологија во радио-телеграфоката и радио-теле-
фонската служба. 

Член 16 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето радио-телеграфист од 
I класа опфаќа: 

1) теориски основи на електротехниката; 
2) радио-техника; 
3) радио-уреди; 
4) прописи од радио-сообракајот; 
5) примање и отпраќање на Морзеови знаци-; 
6) метеорологија; 
7) основи на сообраќајната географија; 
8) англиски или француски јазик. 

Член 17 
Програмите на општиот и посебниот дел од 

стручниот испит за звање од чл. 14, 15 и 16 на овој 
правилник ги пропишува, според градивото опре-
делено во овој правилник, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

IV. Полагање tia стручниот испит 
Член 18 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот му ја поднесува на органот во 
кој е запослен, а овој ја доставува до органот ка ј 
кој е формирана испитната комисија. Приправни-
кот може да поднесе пријава за полагање на струч-
ниот испит најрано на еден месец пред истекот на 
приправничкиот стаж. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓа-
њето на кандидатот (околија, општина, народна 
република), за неговата стручна спрема (школи, 
курсеви, испити), звањето, платниот разред и ра-
ботите што ги вршел, се доставува и заверен пре-
пис од решението за назначување, а за приправ-
ниците — и програмата и дневникот на стручната 
обука со мислење за успехот што го постигнал кан-
дидатот во текот на обуката 

За службеникот кој, во смисла на членот 197 
став 2 и членот 198 став 3 од Законот за јавните 
службеници, треба да полага дополнителен испит, 
во пријавата за п о л а г а њ а в а испитот треба да се 
наведе кој испит службеникот положил порано и 
градивото од кое ќе полага дополнителен испит. 

Член 19 
Ако срокот за полагање на стручниот испит не 

е определен во решението за назначување, а не е 
донесено решение за ослободување од полагање на 
испитот, службеникот е должен да го положи со-
одветниот испит под условите и во сроковите од 
членот 197 став 2, членот 198 став 3 и членот 199 
став 1 на Законот за јавните службеници. 

Член 20 
Органот при кој е формирана испитната коми-

сија му одобрува на пријавениот кандидат полага-
ње на испитот. ако утврди дека тој ги исполнува 
пропишаните услови за полагање на испитот. За 
даденото одобрение се известува кандидатот преку 
органот во кој е запослен. На ист начин се изве-
стува и кандидатот на кој не му е одобрено пола-
гање на испитот. 

Ако органот при кој е формирана испитната 
комисија утврди дека стручната обука не е спрове-
дена според програмата, може да одобри полагање 
на стручниот испит ако за неепроведувањето на 
обуката нема вина ка ј службеникот. 

Органот ка ј кој е формирана испитната коми-
сија го утврдува распоредот и ги определува сро-
ковите и времето за полагање на стручниот испит, 
водејќи при тоа сметка да не доаѓа до зешир во 
полагањето на испитот, како и за желбите и инте-
ресите на кандидатите. 

Кандидатот на кој му е одобрено полагање на 
испитот мора да биде известен за денот на полага-
њето на испитот најдоцна 15 дена пред денот опре-
делен за полагање на испитот. 

Член 21 
Приправниците и службениците во з^чња од ра-

диотелеграфска струка полагаат стручен испит пред 
испитната комисија што ја определува Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и 
врски, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа. 

Во решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и местото во кое ќе биде се-
диштето на комисијата. 

Член 22 
Испитната комисија се состои од претседател 

и четири члена, што во исто време се и испитувачи. 
Во случај на потреба, комисијата може да се допол-
ни и со потребен број испитувачи за определен дел 
од испитното градиво. 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определува ист број заменици и за-
писничар. Со тоа решение се определува и од кое 
градиво ќе испитува одделен член на комисијата 
односно испитувач. 

Претседателот, членовите на комисијата, нив-
ните заменици, како и испитувачите се определуваат 
од редовите на истакнати стручњаци. 

За член на-испитната комисија не може да биде 
именувано лице што има опрема од пониска група 
од опремата на звањето за кое се полага испитот. 

Член 23 
Целокупната администрација во врска со струч-

ниот испит ја врши, по правило, организационата 
единица на органот при кој е формирана испитната 
комисија, во чија надлежност спаѓа школството и 
стручното издигање на кадрите. Ако таква органи-
зациона единица не постои, старешината на органот 
определува која организациона единица односно 
служба ќе ги врши тие работи. 

Член 24 
За текот на стручниот испит се води записник. 
Записникот се води според образецот пропишан 

во Упатството за обрасците на пријавата на испитот, 
на записник на испитните комисии и на уверение за 
положените испити (,. Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/59). 

Член 25 
Стручниот испит кандидатот го полага писмено, 

усно и практично. 
Задачите за писмениот испит ги составува член 

на комисијата односно испитувач што ќе биде опре-
делен од страна на испитната комисија и и ги пред-
лага на комисијата која што ја определува зада-
чата. Задачата може да опфати едно или повеќе 
прашања од градивото за програмата на посебниот 
дел на стручниот иопит кое најмногу и одговара на 
праксата, на службата во која е запослен приправ-
никот. 
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Задачата треба да се состави така што од неј-
зината обработка да може да се види во која мера 
овладеал кандидатот со прописите и со другите зна-
ења потребни за вршење на работите на звањето за 
кое се подготвува. 

Член 26 
Пјретеедателот или член на испитната комисија 

што ќе го определи тој му ја предава на кандидатот 
задачата непосредно пред почетокот на писмениот 
испит. При предавањето на задачата на кандидатот 
му cfe соопштува со кои помошни средства може 
да се случки при изработката на писмената задача. 
Употреба на други помошни средства, како и препи-
шување на задачата, повлекува отстранување од 
испитот. 

При изработката на задачата присуствуваат 
претседателот или член на комисијата што ќе го 
определи тој, членот на комисијата односно испи-
тувачот што ја составил задачата и записничарот. 

Член 27 
Изработката на писмената задача трае четири 

часа. Времето определено за изработка на задачата 
се смета од моментот на предавањето задачата на 
кандидатот. 

Задачата (оригинал и концепт) се работи на 
хартија обележена со печат од органот при кој е 
формирана испитната комисија. 

Кандидатот го потпишува секој лист хартија на 
кој ја работел писмената задача. Присутниот член 
на испитната комисија го забележува на предаде-
ната задача времето на предавањето и тоа го за-
верува со свој потпис. 

Член 28 
Кон устен испит се пристапува по изработката 

на писмената задача. 
На усниот испит кандидатот се испитува од це -̂

лото пропишано испитно градиво. Испитувањето се 
врши, по правило, во текот на еден ден. 

Начинот на усното испитување го утврдува 
испитната комисија, при што треба да се има пред-
вид практичниот карактер на испитот. 

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот. Ако на коми-
сијата и е придодаден испитувач, тој присуствува 
на испитот додека го врши испитувањето. 

Секој член на испитната комисија има право да 
му поставува прашања на кандидатот. 

Траењето на усното испитување не е времен-
ски ограничено. Кандидатот треба да се испитува 
додека членот на испитната комисија (испитувачот) 
односно комисијата не се здобие со уверение за 
степенот на Знаењето на кандидатот. За траењето 
на усното испитување одлучува секој член на ко-
мисијата односно испитувач поединечно, а прет-
седателот на комисијата може во тој поглед да ин-
тервенира во текот на целиот испит. 

Член 29 
Кон практичен испит се пристапува по завр-

шениот устен испит. 
Практичниот испит се состои од една или по-

веќе едноставни работни операции на приемни и 
отпратни радио-уреди. 

Член 30 
Оценувањето се врши комисиски. Комисијата го 

оценува целокупниот успех на кандидатот пока-
жан на стручниот испит, имајќи ја" предвид писме-
ната задача, како и одговорите на усниот и прак-
тичниот испит.' 

Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со многу 
добар успех", „положил со добар успех" и „не по-
ложил"^ 

Оценката се дава со мнозинство гласови. Во 
случај аа рамномерна поделба на гласовите, одлу-
чува страната на која е гласот на претседателот на 
комисијата. 

Член 31 
Полагањето на стручниот испит кандидатот мо-

же да го повтори двапати. Времето меѓу едното и 
другото полагање не; може; да биде пократко од 
шест месеци. 

Кандидатот што не ќе положи еден дел од испит-
ното градиво (еден до два предмети), може од тој 
дел на градивото да полага поправителен испит во 
срокот што ќе го определи испитната комисија и 
кој не може да биде пократок од еден месец. Со-
општувањето за срокот за полагање на поправи-
телниот испит кандидатот го прима на потпис на 
записникот на испитната комисија. На поправител-
ниот испит се дава писмена задача само ако кан-
дидатот го повторува испитот од градивото од кое 
ја работел писмената задача и ако задачата не е 
поволно оценета. 

Член 32 
Ако кандидатот од неоправдани причини не 

пристапи на определениот ден кон полагање на 
испитот, се смета дека не го положил стручниот 
испит. Се смета дека кандидатот не го положил 
стручниот испит ниту тогаш ако неоправдано се 
откаже од започнатото полагање на испитот. За 
тоа се внесува забелешка во записникот на испи-
тната комисија и писмено се известува органот во 
кој е запослен службеникот. 

V. Посебен испит за унапредување во повисок 
платен разред 

Член 33 
Посебен испит за унапредување во повисок пла-

тен разред можат да бараат да полагаат службе-
ници што поминале три години во XII платен ра-
зред на звањето радио-телеграфист од II класа или 
во X п л а ^ н разред на звањето радио-телеграфист 
од I класа, и кои за тие три години добивале по-
волна оценка (член 188 ст. 1 и 2 на Законот за јав-
ните службеници во врска со членот 4 од Правил-
никот за звањата на службениците на радио-теле-
графската служба). 

На посебниот испит за унапредување во пови-
сок платен разред се утврдува способноста на слу-
жбеникот за вршење на посложени работи на зва-
њето во кое се наоѓа. 

Член 34 
Посебниот испит за унапредување во повисок 

платен разред кандидатот го полага писмено, усно 
и практично. 

Задачата за писмениот испит опфаќа едно или 
повеќе прашања од радио-телеграфската служба 
во која е запослен кандидатот. 

На усниот испит на кандидатот му се поста-
вуваат прашања во врска со писмената задача, ка-
ко и прашања од материјата во областа на слу-
жбата во која е запослен тој. 

На усниот испит на кандидатот му се поста-
вуваат и прашања во врска со практичната работа 
во областа на службата во која е запослен тој. 

Член 35 
Посебниот испит за унапредување, во повисок 

платен разред се полага пред испитната комисија 
што ја формира Сојузната управа за радио-соо-
браќај. 

Испитната комисија за испитот од претходниот 
став се состои од претседател и два члена. Члено-
вите на оваа комисија не можат да имаат звање 
од пониска група од групата на звањето на слу-
жбеникот што го полага испитот. 

Член 36 
Кандидатот се оценува според успехот пока-

жан на писмениот и усниот испит. 
Оценката на општиот успех на кандидатот е: 

„положил" или „не положил". 
Член 37 

Кандидатот што не ќе го положи посебниот 
испит за унапредување во повисок платен разред, 
може да се пријави да го полага повторно овој 
испит по истекот на една година од секое прет-
ходно полагање« 
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VI. Посебен испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен 

Член 38 
Службениците во звање радио-оператер и ра-

дио-телеграфист од II класа на кои според членот 
177 од Законот за јавните службеници им е одо-
брено полагање посебен испит за признавање на 
стручна спрема од повисок степен, го полагаат тој 
испит според одредбите од овој правилник. 

Член 39 
Посебен испит за признавање на стручна спре-

ма од повисок степен може да полага само службе- ^ 
ник што го положил стручниот испит за своето 
звање. 

Посебниот испит од претходниот став службе-
никот може да го полага само за признавање на 
стручна спрема од непосредно повисока група од 
онаа што ја има. 

Член 40 
Посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен опфаќа теориски и прак-
тични знаења. 

Програмата на овој испит се состои од општ 
и посебен дел. 

Член 41 
Градивото за програмата на општиот дел од 

посебниот испит за признавање на средна стручна 
спрема за звање радио-телеграфист од II класа 
опфаќа: 

1) народен јазик; 
2) географија на Југославија; 
3) математика; 
4) државно и политичко уредување на Југо-

славија; 
5) самоуправување во стопанските организации; 
6) управување во општествените служби; 
7) Законот за јавните службеници и делот прв 

од Законот за работните односи. 
Градивото за програмата на општиот дел од 

посебниот испит за признавање на виша стручна • 
спрема за звање радио-телеграфист од I класа 
опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југо-
славија; 

2) самоуправување во стопанските организации; 
3) управување во општествените служби; 
4) Законот за јавните службеници и делот прв 

од Законот за работните односи. 
Член 42 

Градивото за програмата на посебниот дел од 
посебниот испит за признавање на средна стручна 
спрема за звање радиотелеграфист од II класа оп-
фаќа: 

1) основно знаење од електротехниката; 
2) радио-техника; 
3) радио-уреди; 
4) прописи за радио-сообраќајот; 
5) примање и отпраќање на Морзеови знаци; 
6) основно знаење од метеорологијата; 
7) основи на сообраќајната географија; 
8) превод на текст од 200 зборови од англиски 

или француски на српскохрватски јазик со употре-
ба на речник, составување на три различни слу-
жбени известувања, како и познавање на струч-
ната терминологија во радио-телег£афската и ра-
дио-телефонската служба. 

Градивото за програмата на посебниот дел од 
посебниот испит за признавање на виша стручна 
спрема за звање радио-телеграфист од I класа 
опфаќа: 

1) теориски основи на електротехниката; 
2) радио-техника; 
3) радио-уреди; 
4) прописи за радио-сообраќајот; 
5) примање и отпраќање на Морзеови знаци; 
6) метеорологија; 
7) основи на сообраќајната географија; 
8) англиски или француски јазик. 

Член 43 
Програмата на општиот и посебниот дел од по-

себниот испит за признавање на стручна спрема од 
повисок степен ја пропишува Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет з а сообраќај и врски, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

Член 44 
Службеник на кој му е одобрено полагање на 

посебен испит за признавање на стручна спрема од 
повисок степен поднесува пријава за полагање на 
испитот заедно со одобрението до органот во кој 
е запослен. Старешината на овој орган ја доставува 
пријавата до органот при кој е формирана испит-
ната комисија. Со пријавата се доставува одобре-
нието за полагање на испитот и персоналниот лист. 

Органот при кој е формирана испитната коми-
сија го определува денот и часот за полагање на 
испитот и за тоа го известува кандидатот преку ор-
ганот во кој е запослен тој. 

Член 45 
Комисијата за полагање на посебниот испит за 

признавање на стручна спрема од повисок степен 
ја определува по предлог од Секретари]атот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. Со решението за формирање на испитната 
комисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 46 
Во поглед на водењето на администрацијата и 

записникот на испитната комисија важат одредбите 
на чл. 23 и 24 од овој правилник. 

Член 47 
Посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен се состои од писмено, 
усно и практично полагање на градивото пропишано 
за овој испит. 

Член 48 
На посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен кандидатот прво го по-
лага усно градивото од општиот дел на испитот. 

Кандидатот што не ќе го положи општиот дел 
на испитот, не може да го полага посебниот дел на 
испитот. 

На кандидатот што не покажал задоволителен 
успех од еден дел на општиот дел на испитот (од 
еден или два предмети), испитната комисија може 
да му определи да полага поправителен испит од 
тоа градиво. Срокот во кој кандидатот ќе го полага 
поправителниот испит го определува испитната ко-
мисија и тој не може да'биде пократок од два ниту 
подолг од дванаесет месеци од претходното пола-
гање. Ако кандидатот од неоправдани причини не 
пристапи кон полагање на поправителниот испит во 
определениот срок, се смета дека не го положил 
испитот. 

Кандидатот што ќе го положи општиот дел од 
испитот, следниот ден полага писмен испит во рам-
ките на градивото на посебниот дел од испитот. За 
писмениот испит на кандидатот му се дава да реши 
некое посложено прашање од гранката на радио-
сообраќајната служба во која е запослен. 

Органот во кој е запослен службеникот е дол-
жен за секој кандидат да предложи најмалку три 
вида прашања од радио-телеграфската служба од 
кои би можела да се определи темата за писмената 
задача. Испитната комисија не е должна да опре-
дели тема од ниеден од предложените видови пра-
шања, но при определувањето на темата ќе води 
сметка за работите на кои е запослен кандидатот. 

Изработката на писмената задача трае четири 
часа, а може да се продолжи најмногу уште за два 
часа. 
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На изработката на писмената задача присуству-
ваат претседателот, членот на комисијата што тој 
ќе го определи и записничарот. 

Во поглед на начинот на полагањето на писме-
ната задача важат одредбите на членот 26 од овој 
правилник. 

Член 49 
По изработката на писмената задача кандида-

тот го полага усниот и практичниот испит од гра-
дивото на посебниот дел од посебниот испит за при-
знавање на стручна спрема од повисок степен. 

Усното испитување опфаќа дискусија за темата, 
што ја обработил кандидатот на писмениот испит и 
испитување од градивото што го содржи овој испит. 

На усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат и прашања во врска со практичната работа во 
областа на службата во која е запослен тој. 

Член 50 
Усното испитување и оценувањето на кандида-

тите се врши на начинот предвиден во чл. 28 и 30 
од овој правилник. 

Член 51 
Кандидатот што на посебниот испит за призна-

вање на стручна спрема од повисок степен не ќе 
покаже задоволителен успех од градивото на оп-
штиот дел од овој испит може само еднаш да го 
повтори полагањето од тој дел на испитот, и тоа во 
срок кој не може да биде пократок од една година 
ниту подолг од две години. 

Повторување на испитот од градивото на посеб-
ниот дел од овој испит не е дозволено. 

УП. Заеднички одредби 

Член 52 
Службеник што е должен да положи стручен 

испит не може да биде унапреден во повисок пла-
тен разред ниту во повисоко звање додека не го 
положи тој испит. 

На службениците на кои при назначувањето во 
звање според одредбите на членот 193 став 3 и чле-
нот 198 од Законот за јавните службеници со реше-
нието за назначување им е определено полагање 
на стручен испит, одредбата на претходниот став се 
применува по истекот на срокот во кој биле должни 
да го положат стручниот испит. 

Член 53 
(Службениците унапредени во повисоко звање 

според членот 193 став 1 од Законот за јавните слу-
жбеници, не полагаат стручен испит предвиден за 
звањето во кое се унапредуваат. 

Член 54 
По завршениот испит на кандидатот му го со-

општува успехот претседателот на испитната коми-
сија во присуство на сите членови на комисијата. 

Член 55 
На кандидатот што го положил испитот му се 

издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот испит го издава ор-

ганот при кој е формирана испитната комисија. 
Уверението за положениот испит го потпишува 

старешината на органот при кој е формирана 
испитната комисија односно службеникот што тој 
ќе го определи, и претседателот на испитната ко-
мисија. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден примерок му се врачува на службеникот, а дру-
гиот се вложува во неговиот персонален лист. 

Уверението се издава, според образецот пропи-
шан во Упатството за обрасците на пријава на 
испитот, на записник на испитните комисии и на 
уверение за положените испити. 

За резултатот на полагањето на испитот, се из-
вестува органот во кој е запослен кандидатот. 

Член 56 
Кандидат што го полага испитот надвор од ме-

стото на службување^ има право на надоместок 
на патните трошоци според прописите за надоме-
стоците на патните и други трошоци на јавните слу-
жбеници, и тоа кога првпат го полага испитот или 
кога полага поправителен испит по првото полагање 
на стручниот испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе 
пристапи кон полагање на испитот или неоправдано 
ќе се откаже од започнатото полагање нема право 
на надоместок на патните трошоци. 

Патните трошоци од ставот 1 на овој член па-
ѓаат на товар на органот во кој е запослен службе-
никот. 

Член 57 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако испитот се полага во друго место, во отсу-

ството според претходниот став се засметува и вре-
мето потребно за одење ћо местово на полагањето на 
испитот и за враќање во местото на живеењето. 

Отсуството според претходните ставови не се 
засметува во годишен одмор ниту во отсуство според 
членот 87 став 1 од Законот за јавните службеници. 

Член 58 
Службеникот на кој му е признаена стручна 

спрема од повисок степен во радио-телеграфската 
служба (струка), па таа служба ја напушти и пре-
мине во друга служба (струка), го губи правото на 
звањето со кое се здобил по овој основ. 

Член 59 
Службеникот што преминува од некоја друга 

служба во радио-телеграфската служба а има спре-
ма која се бара за соодветното зван»е на радио-теле-
графската служба и го положил стручниот испит 
во службата од кој^ преминува, ќе полага дополни-
телен испит од градивото што не е содржано во гра-
дивото на стручниот испит што го положил. 

Градивото за полагање на дополнителниот испит 
според претходниот став го определува органот што 
ја формирал испитната комисија. 

VIII. Преодна и завршна одредба 

Член 60 
Според одредбите на овој правилник ќе пола-

гаат стручен испит и службениците што не поло-
жиле стручен испит а биле должни да го положат 
според прописите што важеле пред влегувањето во 
сила на овој правилник. 

Член 61 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1809 
30 септември 1960 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. р. 
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Брз основа на членот 175 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), членот 1 точка 7 и 
членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за определу-
вање на сојузните матични управни органи за пра-
шањата на стручното оспособување на кадрите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, Секретаријатот на Сојуз-
ниот извршен совет за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ВО ОРГАНИТЕ НА УПРАВАТА ЗА ЦИВИЛНО 

ВОЗДУХОПЛОВСТВО 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

службениците на кои им се определуваат звањата 
според Правилникот за звањата на службениците 
во органите на Управата за цивилно воздухоплов-
ство („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58 и 26/59>. 

Член 2 
Како стручна спрема за звањата определени со 

членот 1 на Правилникот за звањата на службени-
ците во органите на Управата за цивилно воздухо-
пловство се подразбира, и тоа: 

1) како средна стручна спрема за звањето кон-
тролор на летањето од III класа — завршена гим-
назија или друго на неа соодветно стручно учили-
ште (чл. 36 и 54 од Општиот закон за школството 
— „Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58), завршено 
воздухопловно училиште со положен испит за пи-
лот (навигатор), пропишан стаж и положен стру-
чен испит; или неполна средна спрема, завршено 
воздухопловно училиште во траење од една година 
со положен испит за пилот (навигатор) и најмалку 
100 часови самостојно летање од кои најмалку 10 
часови инструментално летање, пропишан стаж и 
положен стручен испит; 

2) како виша стручна опрема за звањето кон-
тролор на летањето од II класа — спрема на кон-
тролор на летањето од ITI класа и положен посебен 
испит за здобивање со виша стручна опрема според 
одредбите на овој правилник; или полна средна 
спрема, завршено воздухопловно училиште во тра-
ење од една година со положен испит за пилот (на-
вигатор), завршена обука на инструмента лио лета-
ње и најмалку 100 часови самостојно летање и за-
вршено училиште (курс) за контролор на летање-
то, пропишан стаж и положен стручен испит; . 

3) како висока стручна спрема за звањето кон-
тролор на летањето од I класа — завршена возду-
хопловна академија или воздухопловна школа, што 
имаат ранг на факултет; или технички факултет 
— аеронаутичен отсек, пропишан стаж и положен 
стручен испит. 

Член 3 
Лице што од стопанството, од Воздухопловниот 

сојуз на Југославија или од военото воздухоплов-
ство преминува на работи на контрола на летањето 
во органите на управата за цивилно воздухоплов-
ство, може. со претходно мислење на конкурсната 
комисија, да се прими во служба и да се назначи 
во звање: 

1) контролор на летањето од III класа — ако 
има опрема и дозвола з<а летање на професионален 
пилот или воен пилот (навигатор) од III класа од-
носно соодветна воена дозвола од ист ранг, или до-
звола на р а диоте ле граф ист — летач со најмалку 
1.000 часови летање; 

2) контролор на летањето од II класа — ако има 
т р е м а и дозвола за летање на професионален пи-
лот од I класа или воен пилот (навигатор) од II 

класа односно соодветна воена дозвола од ист ранг, 
или дозвола на навигатор — летач со најмалку 1.000 
часови летање; 

3) контролор на летањето од I класа — ако има 
спрема и дозвола за летање на сообраќаен пилот 
или воен пилот (навигатор) од I класа односно со-
одветна воена дозвола од ист ранг. 

Службениците од претходниот став полагаат 
стручен испит во срок од една година од денот на 
приемот во службата. 

Член 4 
Приправнички стаж постои за звањата контро-

лор на летањето од III класа, контролор на лета-
њето од II класа и контролор на летањето од I 
класа. 

Приправничкиот стаж трае две години. По исте-
кот на приправничкиот стаж приправникот полага 
стручен испит. 

За приправник се назначува лице што нема по-
требна пракса и положен стручен испит. 

II. Стручна обука на приправникот 

Член 5 
За време на приправничкиот стаж приправни-

кот се наоѓа на стручна (практична) обука. 
Целта на стручната обука е приправникот во 

текот на стажот со практична работа и учење под 
надзор и според определена програма да ги запо-
знае работите на одделни работни места за кои се 
предвидени службеници со соодветно звање. 

Член 6 
Стручната обука на приправникот се врши на 

соодветните работни места во службите за обезбе-
дување воздушна пловидба на сообраќајните аеро-
дроми. 

Во текот на приправничкиот стаж приправни-
кот треба да се обучи во сите служби за обезбеду-
вање воздушна пловидба на аеродромот на кој при-
правникот го поминува приправничкиот стаж. 

За времето што приправникот треба да го по-
мине на аеродромот на одделни работни места во 
службите од претходниот став одлучува шефот на 
обласниот центар односно службеникот кого тој ќе 
го определи, во зависност од конкретните околно-
сти и од индивидуалните способности на приправ-
никот, како и од потребата приправникот да се 
специјализира за одделни работни места. 

Ако не постои можност приправникот во ор-
ганизационата единица во која е на стручна обука, 
да се запознае со сите работи на звањето за кое се 
подготвува, и да се здобие со праксата потребна за 
полагање на стручниот испит, шефот на обласниот 
центар е должен да му го овозможи тоа на друг 
гаден начин (со повремено упатување на соодветни 
курсеви, семинари и слично). 

Член 7 
Старешината на организационата единица во 

која се изведува стручната обука на приправникот 
е должен на приправникот за време на обуката да 
му овозможи да се запознае со сите работи според 
програмата на стручната обука. 

Пред почетокот на изведувањето на стручната 
обука, приправникот треба да биде запознаен со 
одредбите на овој правилник, со програмата на 
стручниот испит што треба да го полага и со про-
грамата на стручната обука. 

За правилното и полно спроведување на струч-
ната обука е одговорен шефот на обласниот центар. 

Шефот на обласниот центар може да определи 
друг службеник што ќе се грижи за стручната обу-
ка на приправникот. 

Член 8 
Програмата на стручната обука за приправни-

ците од определено звање ја определува директо-
рот на Управата за цивилно воздухопловство. 
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Програмата на стручната обука ги опфаќа осо-
бено: работите што приправникот треба да ги за-
познае на 'одделни работни места, траењето на 
стручната обука на тие работи во одделни орга-
низациони единици и начинот на изведувањето на 
обуката (запознавање со работите на одделни ра-
ботни места, запознавање на прописите и органи-
зацијата, присуствување на работните состаноци во 
одделни организациони единици и обработка на 
одделни предмети под надзор). 

За време на стручната обука приправникот тре-
ба да се запознае и со други работи во цивилното 
воздухопловство што се во врска со службата на 
контролата на летањето. 

Член 9 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

на стручниот испит, на приправникот за време на 
стручната обука мора во текот на работното време 
да му се остави време потребно за запознавање на 
техничките и други прописи и на соодветната 
стручна литература. 

Член 10 
За време на стручната обука приправникот 

води дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправни-

кот ги запишува: работните места односно работите 
на кои се обучува, времето на траењето на обуката 
на одделни работни места односно работи, органи-
зационите единици во кои се изведува обуката и 
начинот на изведувањето на обуката. 

Увид во дневникот на стручната обука и заве-
рување на изведувањето на таа обука врши шефот 
на аеродромскиот центар во кој приправникот го 
поминува определеното време заради обука. Заве-
рување на дневникот на стручната обука се врши 
најмалку еднаш месечно. На крајот на обуката ше-
фот дава мислење за успехот што го постигнал.. 
приправникот во текот на обуката. 

Член 11 
. Во согласност со програмата на стручната обу-

ка на приправникот можат да му се доделуваат во 
работа определени работи од одделни работни ме-
ста предвидени за звањето за кое се подготвува 
тој. Таквата работа се смета како дел од стручната 
обука и се врши под надзор. 

Приправник не може да се назначи на рако-
водно место односно положај, ниту може да .заме-
нува службеник на такво место односно положај. 

Ако стручната обука не се изведува според 
.утврдената програма или таа се изведува противно 
на одредбите на овој правилник, приправникот е 
должен да и го соопшти тоа на Управата за ци-
вилно воздухопловство. 

Член 12 
Шефот на обласниот центар односно службе-

никот кого тој ќе го определи може со пропитува-
ње на приправникот да проверува дали' и во која 
мера приправникот е подготвен за полагање на 
испитот. 

Ако со проодувањето се утврди дека приправ-
никот не е доволно подготвен за полагање на испи-
тот, треба да му се укаже на тоа и да биде упатен 
кое градиво и во која мера треба уште да совлада. 

Во рамките на проголтувањето од претходните 
ставови на приправникот треба да му се даваат и 
пробни писмени задачи според програмата на стру-
чната обука за звањето за кое се подготвува. 

III. Стручен испит 

Член 13 
Програмата на стручниот испит се состои од 

општ и посебен дел. 

Член 14 
Градивото за програмата на општиот дел од 

стручниот испит за звањето контролор на летањето 
од III класа, контролор на летањето од И класа и 
контролор на летањето од I класа опфаќа; 

1) државно и политичко уредување, на Југо-
славија; 

2) управување во општествените служби; 
3) основи на стопанскиот систем на Југославија; 
4) прописи за општата управна постапка и 

прописи за управните спорови; 
5) Законот за јавните службеници и делот пр® 

од Законот за работните односи; 
6) основни права од социјалното осигурување; 
7) канцелариско работење. 
Со програмата на општиот дел од стручниот 

испит за звањата од претходниот став ќе се опре-
дели обемот на познавањето на градивото според 
звањето за кое се полага стручниот испит. 

Член 15 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето контролор на летањето 
од III класа, контролор на летањето од II класа и 
контролор на летањето од I класа опфаќа: 

а) раководење со воздушната пловидба: 
1) организација на Управата за цивилно возду-

хопловство и служба за обезбедување воздушна 
пловидба; 

2) меѓународни и домашни прописи од областа 
на цивилното воздухон ловство; 

3) контрола на летањето; 
4) средства за врска; 
5) оперативна служба за врска; 
б) познавање на воздухопловите; 
7) метеорологија; 
8) навигација- и радио-навигација; 
9) странски јазик и постапки во областа на во-

здушната пловидба на странски јазик; 
6) аеродромска служба: 
1) организација на управата на аеродромот; 
2) одржување на п о лети у в ач ко- слетну в а ч ки па-

теки; 
3) противпожарна служба; 
4) здравствено-санитетска служба;* 
5) царинско-насошка служба; 
в) воздухопловни организации: 
1) воздухопловни претпријатија и погони; 
2)- Воздухопловниот сој зе? на Југославија. 
Со програмата на посебниот дел од^ стручниот 

испит за звањата од претходниот став ќе се опре-
дели обемот на познавањето на градивото според 
звањето за кое се полага стручниот испит. 

Член 16 
Покрај градивото од претходниот член, гради-

вото за програмата на посебниот дел од стручниот 
испит опфаќа и прописи што се однесуваат на вр-
шењето на службата на контролата на летањето и 
на организацијата на таа служба. 

Член 17 
Програмите на општиот и посебниот дел од 

стручниот испит за звањата од чл. 14 и 15 на овој 
правилник ја пропишува, според 1радивото опре-
делено во овој правилник, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

IV. Полагање на стручниот испит 
* Член 18 

Писмена пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот може да поднесе најрано на еден 
месец пред истекот на приправничкиот стаж. 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот му ја поднесува на обласниот 
центар за раководење со воздушната- пловидба во 
кој е запослен, а овој му ја доставува на органот 
при кој е формирана испитната комисија. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓа-
њето на кандидатот (општина, околија, народна ре-
публика), за неговата стручна спрема (школи, кур-
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ееви, испити), за звањето, платниот разред и рабо-
тите на кои работел кандидатот, се доставува и за-
верен препис од решението за назначување, а за 
припраениците — и програмата на стручната обука 
и дневникот на стручната обука со мислење за 
успехот Што го постигнал кандидатот во текот на 
обуката. 

За службеник што во смисла на членот 197 ста« 
2 и членот 198 став 3 од Законот за јавните слу-
жбеници треба да полага дополнителен испит, во 
пријавата за полагање на испитот треба да се на-
веде кој испит го положил порано службеникот и 
градивото од кој го полага дополнителниот испит. 

Член 19 
Ако срокот за полагање на стручниот испит не 

е определен во решението за назначување, а не е 
донесено решение за ослободување од полагањето 
на испитот, службеникот е должен да го положи 
соодветниот испит под условите и во сроковите од 
членот 197 став 2 и членот 198 став 3 од Законот 
за јавните службеници. 

Член 20 
Органот при кој е формирана испитната коми-

сија му одобрува полагање на испитот на пријаве-
ниот кандидат ако утврди дека тој ги исполнува 
пропишаните услови за полагање на испитот. За 
даденото одобрение се известува кандидатот преку 
обласниот центар за раководење со воздушната 
пловидба во мој е запослен. На ист начин се изве-
стува и кандидатот на кој не му е одобре«« пола-
гање на испитот. 

Ако органот при кој е формирана испитната 
комисија утврди дека стручната обука не е спро-
ведена според програмата, може да одобри полага-
ње на стручниот испит ако за неспроведување!1© на 
обук°"1 нема кривица ка ј службеникот. 

Управата за цивилно воздухопловство го утвр-
дува распоредот и ги определува сроковите и вре-
мето за полагање на стручниот испит, водејќи при 
тоа сметка во полагањето на испитот да не доага 
до застој, како и за желбите и интересите на кан-
дидатите. 

Кандидатот на кој му е одобрено полагање на 
испитот мора да биде известен за денот на полага-
гањего на испитот најдоцна петнаесет дена пред де-
нот определен за полагање на испитот. 

Член 21 
Приправниците и службениците во звања на 

службата на контролата на летањето го полагаат 
стручниот испит пред испитна комисија што ја 
определува Управата за цивилно воздухопловство, 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски. 

Во решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 22 
Испитната комисија се состои од претседател 

и четири члена, кои во исто време се и испитувачи. 
Во случај на потреба, комисијата може да се до-
полни и со потребен број испитувачи за определен 
дел од испитното градиво. 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определува исто толкав број заме-
ници и записничарот. Со тоа решение се опреде-
лува и кое градиво ќе испитува одделен член на 
комисијата односно испитувач. 

Претседателот, членовите на комисијата, нив-
ните заменици и испитувачите се определуваат од 
редовите на истакнати стручњаци. 

За член на испитна комисија не може да биде 
именувано лице што има спрема од пониска група 
од опремата на звањето за кое се полага испитот. 

Член 23 
Целокупната администрација во врска со струч-

ните испити ја врши ^Одделението за раководење 
со воздушната пловидба на Управата за цивилно 
воздухопловство преку својот референт за школ-
ство и стручно издигање на кадрите. 

Член 24 
За текот на стручниот испит се води записник. 
Записникот се вода според образецот пропишан 

во Упатството за обрасците на пријава на испитот, 
на записник на испитните комисии и на уверение 
за положените испити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/50). 

Член 25 
Стручниот испит кандидатот го полага писмено, 

усно и практично. 
Практичниот испит се полага писмено и усно. 

Член 26 
Задачите за писмениот испит ги составува член 

на комисијата односно испитувач што ќе биде опре-
делен од страна на испитната комисија и ги пред-
лага на комисијата која ја определува задачата. 
Задачата можела опфати едио или повеќе прашања 
од градивото за програмата на посебниот дел од 
стручниот н а ш т кое најмногу и одговара на прак-
сата на службата во која е запослен приправникот-

Задачата треба да се состави така што од неј-
зината обработка да може да се види во која мера 
кандидатот овладеал со прописите и со други зна-
ења потребни за вршење на работите на звањето за 
кое се подготвува. 

Член 27 
Претседателот или член на испитната комисија 

што тој ќе го определи му ја предава на кандидатот 
задачата непосредно пред почетокот на писмениот 
испит. При предавањето на задачата на кандида-
тот му се соопштува со кои помошни средства може 
да се служи при изработката на писмената задача. 
Употреба на .други помошни средства, како и пре-
пишување на задачата, повлекува отстранување од 
испитот. 

На изработката на задачата присуствуваат прет-
седателот или член на комисијата што тој ќе го 
определи, членот на комисијата односно испитува-
чот што ја составил задачата и записничарот. 

Член 28 
Изработката на писмената задача трае четири 

часа. Времето определено за изработка на писме-
ната задача се смета од моментот на предавањето 
на задачата на кандидатот. 

Задачата (оригиналот и концептот) се работи на 
хартија обележена со печат на органот при кој е 
формирана испитната комисија. 

Кандидатот го потпишува секој лист хартија 
на кој го работел концептот или оригиналот на пи-
смената задача. Присутниот член на испитната ко-
мисија го забележува на оригиналот времето на 
предавањето на задачата и тоа го заверува со сво-
јот'потпис. 

Испитната комисија може, наместо писмената 
задача од членот 26 на овој правилник, на канди-
датот да му даде да изработи практична работа 
која се подготвува во подолг временски срок. 

Испитната комисија го определува и срокот во 
кој практичната работа треба да биде завршена и 
предадена. 

Член 29 
Кон усниот испит се пристапува по изработката 

на писмената задача односно на практичната ра-
бота. 

На усниот испит кандидатот се испитува од це-
лото пропишано испитно градиво. Испитувањето 
се врши, по правило, во текот на еден ден. 
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Начинот на усното испитување го утврдува 
испитната комисија, при што треба да се има пред-
вид практичниот карактер на испитот. 

На усниот испит присуствуваат членовите на ис-
питната комисија и записничарот. Ако на комиси-
јата и е придодаден испитувач, тој на испитот 
присуствува додека Го врши испитувањето. 

Секој член на испитната комисија има право 
да му постава прашања на кандидатот. 

Траењето на усното испитување не е временски 
ограничено. Кандидатот треба да се испитува до-
дека членот на испитната комисија (испитувачот) 
односно комисијата не се здобие со уверение за 
степенот на знаењето на кандидатот. За траењето 
на усното испитување одлучува секој член на ис-
питната комисија односно испитувач поединечно, 
а претседателот на испитната комисија може во тој 
поглед да интервенира во текот на целиот испит. 

Член 30 
Кон усниот дел од практичниот испит се при-

стапува по завршениот устен испит. 
Усниот дел од практичниот испит се состои од 

една сложена или повеќе едноставни работни опе-
рации на уредите што служат за обезбедување на 
воздушна пловидба. 

Член 31 
Оценувањето се врши комисиски. 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

кандидатот на стручниот испит, имајќи ја предвид 
писмената задача односно практичната работа, како 
и одговорите на усниот испит и на усниот дел од 
практичниот испит. 

Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со Ј^ногу 
добар успех", „положил со добар успех" и „не 
положил". 

Оценката се дава со мнозинство гласови. Во 
случај на рамномерна поделба на гласовите, одлу-
чува страната на која е гласот на претседателот 
на комисијата. 

Член 32 
Полагањето на стручниот испит кандидатот мо-

же да го повтори двапати. Времето меѓу едното и 
другото полагање не може да биде пократко од 
шест месеци. 

Кандидатот што не ќе положи еден дел од ис-
питното градиво (еден или два предмета), може од 
тој дел на градивото да полага поправителен испит 
во срокот што ќе го определи испитната комисија 
и кој не може да биде пократок од еден месец. Со-
општувањето за срокот за полагање на поправител-
ниот испит кандидатот го прима на потпис на за-
писникот на испитната комисија. На поправител-
ниот испит се дава писмена задача само ако кан-
дидатот повторува испит од градивото од кое ра-
ботел писмена задача и ако задачата не е поволно 
оценета. 

Член 33 
Ако кандидатот од неоправдани причини не 

пристапи на определениот ден кон полагање на 
поправителниот испит, се смета дека не го поло-
жил стручниот испит. Се смета дека стручниот 
испит не го положил ниту кандидатот кој неоправ-
дано ќе се откаже од започнатото полагање на испи-
тот. Кандидатот што во определениот срок од нео-
правдани причини не ја предаде практичната ра-
бота, се смета дека се откажал од полагањето на 
стручниот испит. За тоа се внесува забелешка во 
записникот на испитната комисија и по писмен пат 
се известува органот во кој е запослен службеникот. 

V. Посебен испит за унапредување во повисок 
платен разред 

Член 34 
Посебен испит за унапредување во повисок 

платен разред можат да бараат да полагаат слу-
жбеници што поминале три години во XII платен 
разред на звањето контролор на летањето од III 
класа,-во X платен разред на звањето контролор 
на летањето од I I класа или во IX платен разред 
на звањето контролор на летањето од I класа, и 
кои за тие три години добивале поволна оценка 
(член 188 ст. 1 и 2 од Законот за јавните службе-
ници во врска со членот 3 од Правилникот за зва-
њата на службениците во органите на Управата за 
цивилно воздухопловство). 

На посебниот испит за унапредување во пови-
сок платен разред се утврдува способноста на 
службеникот за вршење на посложени работи на 
звањето во кое се наоѓа. 

Член 35 
Посебниот испит за унапредување во повисок 

платен разред кандидатот го полага писмено и 
усно. 

На писмениот испит, наместо писмена задача, 
на кандидатот може да му се даде да изработи 
практична работа. 

Писмената задача односно практичната работа 
на писмениот испит опфаќа едно или повеќе пра-
шања од службата контрола на летањето во која е 
запослен кандидатот. 

На усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат прашања во врска со писмената задача одно-
сно со практичната работа, како и прашања од 
материјата во областа на службата во која е запо-
слен тој. 

Член 36 
Посебниот испит за унапредување во повисок 

платен разред се полага пред испитната комисија 
што ја формира Управата за цивилно воздухоплов-
ство. 

Испитната комисија од претходниот став се 
состои од претседател и два члена. Членовите на 
оваа комисија не можат да имаат звање од пониска 
група од групата на звањето на службеникот што 
го полага испитот. 

На службеникот ќе му се одобри, ако го бара 
тоа, овој испит да го полага пред испитната коми-
сија пред која се полага стручниот испит. 

Член 37 
Кандидатот се оценува според, успехот пока-

жан на писмениот и усниот испит. 
Оценката на општиот успех на кандидатот е: 

„положил" или „не положил". 
Член 38 

Кандидатот што не ќе го положи посебниот 
испит за унапредување во повисок платен разред, 
може да се пријави да го полага повторно овој 
Испит по истекот на една година од секое претход-
но полагање. 

VI. Посебен испит за унапредување во 
повисоко звање 

Член 39 
На посебниот испит за унапредување во зва-

њето виши контролор на летањето (член 4 став 2 
од Правилникот за звањата на службениците во 
органите на Управата за цивилно воздухопловство), 
се утврдува способноста на службеникот за врше-
ње на работите од повисокото звање. 

Посебниот испит за унапредување во пови-
соко звање кандидатот го полага писмено и усно. 

Писмената задача односно практичната работа 
на писмениот испит опфаќа едно или повеќе пра-
шања од областа на службата контрола на лета-
њето во која е запослен кандидатот. 
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На усниот испит на кандидатот му се поста-
вуваат прашања во врска со писмената задача 
односно со практичната работа, како и прашања од 
материјата во областа на службата во која е за-
послен тој. На овој испит особено се бара позна-
вање на прописите што се применуваат во служ-
бата. 

Член 40 
Посебниот испит за унапредување во повисоко 

звање се полага пред испитната комисија што се 
формира при Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски. 

Испитната. комисија од претходниот став се 
состои од претседател и два члена. Членовите на 
оваа комисија не можат да имаат звање од пониска 
група од групата на звањето на службеникот што 
го полага испитот. 

Член 41 
Кандидатот се оценува според успехот пока-

жан на писмениот и усниот испит. 
-Оценката на општиот успех на кандидатот е: 

„положил" или ,.не положил". 
Член 42 

Кандидатот што не ќе го положи посебниот 
испит за унапредување во повисоко звање може 
да се пријави да го полага повторно овој испит по 
истекот на една година од секое претходно пола-
гање. 

VII. Посебен испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен 

Член 43 
Службениците во звање контролор на летање-

то од III класа и контролор на летањето од II 
класа на кои според членот 177 од Законот за јав-
ните службеници им е одобрено полагање на по-
себен испит за признавање на стручна спрема од 
повисок степен, го полагаат тој испит според од-
редбите од овој правилник. 

Член 44 
Посебен испит за признавање на стручна спрема 

од повисок степен може да полага само службеник 
што го положил стручниот испит за своето звање 
или е ослободен од полагањето на овој испит. 

Посебниот испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен службеникот може да го 
полага само за признавање на стручната спрема 
непосредно од повисока група од онаа што ја има. 

Член 45 
Посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен опфаќа теориски и прак-
тични знаења. 

Програмата на овој испит се состои од општ 
и посебен дел. 

Член 46 
Градивото за програмата на општиот дел од по-

себниот испит за признавање на виша стручна спре-
ма за звањето контролор на летањето од II класа 
опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

2) самоуправување во стопанските организации; 
3) управување во општествените служби; 
4) Законот за јавните службеници и првиот дел 

од Законот за работните односи; 
5) основни права од социјалното осигурување. 
Градивото за програмата на општиот дел од по-

себниот испит за признавање на висока стручна 
спрема за звањето контролор на летањето од I класа 
опфаќа: 

' 1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

2) самоуправување во стопанските организации; 
3) управување во општествените служби; 
4) Законот за јавните службеници и првиот дел 

од Законот за работните односи; 
5) основни права од социјалното осигурување. 

Член 47 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

посебниот испит за признавање на виша стручна 
спрема за звањето контролор на летањето од II кла-
са опфаќа: 

1) раководење со воздушната пловидба; 
2) метеорологија; 
3) навигација и радио-наеигација; 
4) опис и експлоатација на средствата за врска 

во воздухон ловството; 
5) воздухопловни прописи и меѓународни кон-

венции; 
6) локација на радио-навигационите средства и 

користи што ги даваат овие уреди; 
7) организација нах воздухопловните пристани-

шта; 0 
8) изградба и одржување на аеродроми; 
9) експлоатација на воздушниот сообраќај; 

10) служба на телекомуникацијата; 
11) радио-телефонски постапки на српскохрват-

ски, англиски и руски јазик. 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

посебниот испит за признавање на висока стручна 
опрема за звањето контролор на летањето од I кла-
са опфаќа: 

1) раководење со воздушната пловидба; 
2) метеорологија; 
3) навигација и радио-навигација; 
4) опис и експлоатација на средствата за врска 

во воздухон ловството; 
5) воздухопловни прописи и меѓународни кон-

венции; 
6) локација на радио-навигационите средства и 

користи што ги даваат овие уреди; 
7) организација на воздухопловните пристани-

шта; 
8) изградба и одржување на аеродромите; 
9) експлоатација на воздушниот сообраќај; 

10) служба на телекомуникацијата; 
11) основи на воздухопловната медицина; 
12) радио-телефонски постапки на српскохрват-

ски, англиски и руски јазик. 

Член 48 
Програмата на општиот и посебниот дел од по-

себниот испит за признавање на стручна спрема од 
повисок степен ја пропишува Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски, во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
^овет за општа управа. 

Член 49 
Службеникот на кој му е одобрено полагање на 

посебен испит за признавање на стручна спрема од 
повисок степен поднесува пријава- за полагање на 
испитот заедно со одобрението до органот во кој 
е запослен. Старешината на овој орган ја доставува 
пријавата до органот при кој е формирана испит-
ната комисија. Кон пријавата се доставува одобре-
нието за полагање на испитот и персоналниот лист. 

Органот при кој е формирана испитната коми-
сија го определува денот и часот за полагање на и -
спитот и за тоа го известува кандидатот преку орга-
нот во кој е запослен тој. 

Член 50 
Комисијата за полагање на посебниот иогтит за 

признавање на стручна спрема од повисок степен, 
по предлог од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за сообраќај и врски, ја определува Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа у-
права. Со решението за формирање на испитната 
комисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 51 
Во поглед на водењето на администрацијата и 

записникот на испитната комисија важат одредбите 
од чл. 23 и 24 на овој правилник. 
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Член 52 
Посебниот испит за признавање на стручна спре-

ма од повисок степен кандидатот го полага писмено, 
усно и практично. 

Член 53 
На писмениот испит на кандидатот му се дава 

да реши некое посложено прашање од областа на 
службата во која е запослен тој. 

Управата за цивилно воздухопловство е должна 
за секој кандидат да предложи најмалку три вида 
прашања од службата контрола на летањето од кои 
би можела да се определи темата за писмената за-
дача. Испитната комисија не е должна да ја опре-
дели темата ниту од една од предложените видови 
прашања, но. при определувањето на темата ќе води 
сметка за работите што ги врши кандидатот. 

Изработката на писмената задача трае четири 
часа. Времето за изработка на задачата може да се 
продолжи најмногу уште за два часа. 

При изработката на писмената задача присуству-
ваат претседателот, членот на комисијата што ќе 
го определи тој и записничарот. 

Во поглед на начинот на полагањето на писме-
ниот испит важат одредбите од членот 26 на овој 
правилник. 

Член 54 
На посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен кандидатот прво го полага 
усно градивото на општиот дел од испитот. 

Кандидатот што не ќе го положи општиот дел, 
не може да го полага посебниот дел од испитот. 

На кандидатот што не покажал задоволителен 
успех од еден дел на општиот дел од испитот (од 
еден или два предмета), испитната комисија може 
да му определи да полага поправителен испит од 
тоа градиво. 

Срокот во кој кандидатаот ќе го полата попра-
вителниот испит го определува испитната комисија 
и тој не може да биде пократок од два ниту по-
долг од дванаесет месеци од претходното полагање. 
Ако кандидатот од неоправдани причини не при-
стапи кон полагање на поправителниот испит во о-
пределениот срок или се откаже од започнатото по-
лагање на поправителниот испит, се смета дека не 
го положил испитот. 

Кандидатот што ќеv го положи општиот дел од 
испитот следниот ден полага писмен испит во рам-
ките на градивото на посебниот дел од испитот. 

Член 55 
По завршениот писмен испит кандидатот полага 

устен и практичен испит од градивото на посебниот 
дел од посебниот испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен. 

Усното испитување опфаќа дискусија за темата 
што ја обработил кандидатот на писмениот испит и 
испитување од градивото што го содржи овој испит. 

Член 56 
Усното испитување и оценувањето на кандида-

тот се врши на начинот предвиден во чл. 29 и 31 
на овој правилник. 

Член 57 
Кандидатот што на посебниот испит за при-

знавање на стручна спрема од повисок степен не 
ќе покаже задоволителен успех од општиот дел на 
испитот, може само еднаш да го повтори полага-
њето на испитот од тој дел на градивото во срокот 
кој не може да биде пократок од една ниту подолг 
од две години. 

Повторување на полагањето на испитот од гра-
дивото на* посебниот дел од овој испит не е дозво-
лено. 

VIII. Заеднички одредби 
Член 58 

Службеникот што е должен да положи стручен 
испит не може да биде унапреден во повисок пла-
тен разред ниту во повисоко звање додека не го 
положи тој испит. 

На службениците на кои при назначувањето во 
звање според одредбите од членот 193 став 3 и чле-
нот 198 на Законот за јавните службеници со реше-
нието за назначување им е определено полагање на 
стручен испит, одредбата на претходниот став се 
применува по истекот на срокот во кој биле дол-
жни да го положат стручниот испит. 

Член 59 
По завршениот испит на кандидатот му го со-

општува успехот претседателот на испитната ко-
мисија во присуство на сите членови на комисијата. 

Член 60 
На кандидатот што го положил испитот му се 

издава уверение за положениот испит. 
Уверението за положениот испит га издава ор-

ганот при кој е формирана испитната комисија. 
Уверението за положениот испит го потпишу-

ваат старешината на органот при кој е формирана 
комисијата односно службеникот што ќе го овласти 
тој и претседателот на испитната комисија. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден примерок му се врачува на службеникот, а 
другиот се вложува во неговиот персонален лист. 

Уверението се издава според образецот пропи-
шан во Упатството за обрасците на пријава на испи-
тот, на записник на испитните комисии и на уве-
рение за положените испити. 

За резултатот на полагањето на испитот се из-
вестува Управата за цивилно воздухопловство 

Член 61 
Кандидатот што полага испит надвор од местото 

на службување^, има право на надоместок на пат-
ните трошоци според прописите за надоместоците 
на патните и други трошоци на јавните службеници, 
и тоа кога првпат полага испит или кога полага по-
правителеќ испит по првото полагање на стручниот 
испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не 
пристапи кон полагање на испитот или неоправдано 
се откаже од започнатото полагање нема право на 
надоместок на патните трошоци. 

Патните трошоци паѓаат на товар на Управата 
за цивилно воздухопловство. 

Член 62 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако испитот се полага во друго место, во отсу-

ството според претходниот став се засметува и вре-
мето потребно за одење во местото на полагањето 
на испи тот и за враќање во местото на живеењето. 

Отсуството според претходните ставови не се 
засметува во годишниот одмор ниту во отсуството 
според членот 87 став 1 од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Член 63 
Службеникот што од некоја друга служба пре-

минува во службата контрола на летањето во орган 
на Управата за цивилно воздухопловство а има 
спрема што се бара за соодветно звање ћа контро-
лор на летањето и положил стручен испит во слу-
жбата од која преминува, ќе полага дополнителен 
испит од градивото што не е содржано во градивото 
на стручниот испит што го положил. 

Градивото за полагање на дополнителниот испит 
според претходниот став го определува органот што 
ја формирал испитната комисија. 

Член 64 
Службеник на кој му е признаена стручна спре-

ма од повисок степен за службата контрола на ле-
тањето во органите на Управата за цивилно возду-
хопловство, како и службеник од членот 3 на овој 
правилник, што ќе ја напушти службата и ќе пре-
мине во друга служба (струка) надвор од Управата 
за цивилно воздухопловство и нејзините органи, го 
губи правото на звањето со кое се здобил по овој 
основ. 
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IX. Преодни и завршни одредби 
Член 65 

Стручниот испит положен за звањето аеродром-
ски контролор на летањето се признава како стру-
чен испит за звањето контролор на летањето од 
II класа. 

Стручниот испит положен за звањето овластен 
контролор на летањето се признава како стручен 
испит' за звањето контролор на летањето од I класа. 

Член 66 
Според одредбите од овој правилник ќе полагаат 

стручен испит и службениците што на положиле 
стручен испит а биле должни да го положат според 
прописите што важеле пред влегувањето во сила на 
овој правилник. 

Член 67 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 1863 

30 септември 1960 година 
Белград 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви^ е. р. 

616. 

Врз основа н.а членот 8 став 2 од Уредбата за 
увозот на патнички автомобили и моторцикли 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5?/58) и членот 1 
точка 2 од Уредбата за измени и дополненија на 
Тарифата за данокот на промет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/59), во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите, Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за соци-
јална политика и комунални прашања издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИТЕ ШТО 
ИМААТ ПРАВО НА КОРИСТЕЊЕ НА ОЛЕСНЕ-
НИЈАТА ПРИ УВОЗОТ НА ПАТНИЧКИ АВТО-

МОБИЛИ И МОТОРЦИКЛИ 

1. Во Наредбата за определување на инвали-
дите што имаат право на користење на олеснени-
јата при увозот на патнички автомобили и мотор-
цикли („Службен лист на ФНРЈ", бр. 11/59) во точ-
ката 1 под 4, по зборот: „рехабилитација" зборот: 
„и" се заменува со .зборот: „или". 

2. Во точката 2 зборовите: „и ел." се заменуваат 
со зборовите: „или поради други причини", а на 
крајот по точката се додава реченица: „Од ова се 
изземаат лицата на кои оштетувањето на органи-
змот им настанало за време на служба во неприја-
телски формации". 

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

Бр. 06-8102/1 
16 ноември I960 година 

Белград 
Секретар 

.за социјална политика 
и комунални прашања, 
Лидија Шентјурц, е. р. 

617. 
Врз основа на членот М од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57* 
44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), Секретаријатот на Сојуз-: 
ниот извршен совет за општа управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СОДРЖИНАТА 
И ЗА НАЧИНОТ ЗА ВОДЕЊЕ НА ПЕРСОНАЛ-

НИОТ ЛИСТ 

1. Во Упатството за содржината и за начинот 
за водење на персоналниот лист („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 32/59) точката 8 се менува и гласи: 

, Ако службеничкиот однос престане поради 
преминување на службеникот иа работа во опште-
ствена организација, персоналниот лист и се доста-
вува на општествената организација што го назна-
чува службеникот." 

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

Бр. 18258/1 
4 ноември 1960 година 

Белград 
Секретар за општа управа, 

Војо Бил»ановиќ, е. р. 

618. 
Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бо. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), членот 1 точка 17 
и членот 2 став 1 точка 4 од Уредбата за опреде-
лување на сојузните матични управни органи за 
прашањата на стручното оспособување на кадрите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60) и чл. 
1, 2 и 3 од Правилникот за звањата на службени-
ците од хидрометеоролошката служба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 8/58 и 31/60), во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа, Сојузниот хидрометеоролошки завод 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИ-
ЦИТЕ ОД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКАТА СТРУКА 

Член-1 
Во Правилникот за стручната спрема на слу-

жбениците од хидрометеоролошката струка („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 4/60) во членот 2 став 1 
дочка 1 по зборовите: „градежен факултет" се до-
даваат зборовите: „или земјоделски факултет или 
шумарски факултет". 

Член 2 
Во пленот 3 став 1 по зборот: „хидролог" зборот 

„и" се заменува со запирка, а по зборот: „метео-
ролог" се додаваат зборовите: „и агрометеоролог". 

Член 3 
^ Во членот 4 став 5 по зборот: „хидролог" збо-
рот: „и" се заменува со запирка, а по зборот: „ме-
теоролог" се додаваат зборовите: „и агрометеоролог". 

Член 4 
Во членот 7 став 1 точка 4 по ставот 2 се до-

дава нов став 3, кој гласи: 
„Приправниците за звање агрометеоролог поми-

нуваат: 4 месеци во агрометеоролошка станица на 
сите метеоролошки и фенолошки мерења и осма-
трања (обработка, контрола и анализа на подато-
ците), 4 месеци, во климатолошко и 2 месеца во си-
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ноптичко одделение на завод, 14 месеци во агроме-
теоролошко одделение на завод на обработка, про-
верување и анализа на податоците за метеороло-
шки, геотермометарски и фенолошки годишници и 
Други агрометеоролошки публикации и трудови." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 

Член 5 
Во членот 15 став 2 но зборот: „метеоролог" збо-

рот: „и" се заменува со запирка, а по зборот: „хи-
дро лог" се додаваат зборовите: „и агрометеоролог". 

Член Ѕ 
По членот 23 се додава нов член 23а, кој гласи: 
„Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето агрометеоролог опфаќа: 
1) агрометеорологија; 
2) основи на растцтелното производство; 
3) основи на климата логи јата и ва климатоло-

шката статистика; 
4) инструменти за агрометеоролошки потреби 

со агрометеоролошки мерења и осматрања; 
5) стручна техничка обработка на метеороло-

шките . и фенолошките податоци за агрометеороло-
игки потреби." 

Член 7 
Во членот 24 бројот: „23" се заменува со број: 

„23а". 

Член 8 
Во членот 25 бројот: „23" се заменува со број: 

„23а". 

Член 9 
Во членот 34 чпо зборот: „хидролог" зборот: „и" 

се заменува со запираа, а по зборот: „метеоролог" се 
додаваат зборовите: „и агрометеоролог". 

Член 10 . 
Во членот 50 став 2 по зборот: „метеоролог" се 

додаваат зборовите: „односно агрометеоролог". 

Член 11 
О В О Ј правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 919/1 
12 септември Ш60 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот хидрометеоролошки завод, 
инж. Милисав Перовиќ, е. р. 

61$. 
Врз основа на членот 4 од Законот за југосло-

венските стандарди („Службен лист »а ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенскиот завод за стандардизација 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛА-

СТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард:' 

Кардарана и чешлана памучна 
преѓа. Фото -снимки на еталонот елен 
ред JUS F.B2.021 — — — — — JUS F.B2.026 

2. Наведениот југословенски стандард е објавен 
во посебно издание на Југословенскиот завод за 
стандардизација, кое е составен дел од ова ре-
шение. 

3. Овој * југословенски стандард е задолжителен 
и влегува во сила на 1 март 1961 година. 

Бр. 10-4956 
16 ноември 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

620. 
Врз основа на членот 37 став 3 од Уредбата за 

заемите за инвестиции („Службен лист ФНРЈ", бр. 
31/56, 22/58 и 25/59), во согласност со Сојузниот из-
вршен совет, Управниот одбор на Југословенската 
инвестициона банка донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОЦЕНТИТЕ НА УЧЕСТВОТО НА ИНВЕСТИ-
ТОРИТЕ ВО ТРОШОЦИТЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 
ЗА НАБАВКА НА ЕЛЕКТРИЧНИ ВОЗИЛА ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ГРАДСКИОТ СООБРАКАЈ СПО-

РЕД XLVI КОНКУРС 

1. Инвеститорите на кои ќе им биде одобрен 
заем од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
според Х1ЛГГ конкурс за давање инвестициони за -
еми од средствата на Општиот инвестиционен фонд 
за набавка на електрични возила за потребите на 
градскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
30/60) за набавка на електрични возила — трамваји 
и тролејбуси, како и на гвриколички — комплетни, 
шасии и карооерии, за потребите на градскиот со-
обраќај, се должни да учествуваат во трошоците 
на набавката и со сопствени средства односно со 
средства на гарант во износ од 35%. 

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

О бр. 646 
15 октомври I960 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

Го заменува 
Генералниот директор 

Помошни«, 
Божидар Ињац, е. р. 

Претседател 
на Управниот одбор, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 43 од 26 октомври 1960 
година објавуваат: 

Одлука за именување и разрешување на прет-
седателот и на членовите на Одборот за буџет на 
Извршниот совет на Саборот; 

Одлука за измена во составот на Одборот на 
Извршниот совет за организациони и управни пра-
шања; 

Одлука за составот на Советот на Вишата ста-
тистичка школа во Загреб; 

Одлука за бројот на членовите на Советот на 
Високата техничка школа за погонски инженери, 
што ги избираат наста®гогчкиот совет, студентите 
и сто пане кит е и с т у д и и т е орггтг^за^ии; 

Решение за измени во Реп: оти гего па т т ж у р а -
ње и разтзешувзрѕе членови на Советот за просвета 
на НР Хрватска; 
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Решение за измени во Решението за именување 
и разрешување членови на Советот за народно 
здравје на НР Хрватска; 

Решение за измена во составот на Комисијата 
за службенички работи на НР Хрватска; 

Наредба за определување на трошоците на про-
метот на големо и на трошоците на производството 
(меларима) за пченично, 'ржело и пченкарно брашно; 

Наредба за определување на трошоците на тр-
говијата на големо за пченица, 'рж, пченка, јачмен 
(освен пиварскиот), зоб и прекрупа. 

Во бројот 44 од 2 ноември 1960 година објаву-
ваат: 

Одлука за о п р е д е л у в а ј на организациите и 
установите што предлагаат членови за Советот на 
Републичкиот завод за заложување на работниците; 

Попис на постојаните судски толкувачи на под-
рачјето на НР Хрватска. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 40 од 7 октомври 1960 го-
дина нема службен дел. 

Во бројот 41 од 14 октомври 1960 година обја-
вува : 

Указ за прогласување на Законот за настој ни-
ците на згради, со текст на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за надоме-
сток на трошоците на противпожарните единици 
за работа надвор од своето подрачје, со теист на 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за о к о в у -
вање Комора за индустрија и рударство, граде-
жништво и сообраќај на НР БиХ, со текст на 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за органите на управата 
на НР БиХ, со тенет на истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за измени и 
дополненија на Законот за Високата стопанска 
школа во Сараево, со текст на истиот закон; 

Решение за измена на Решението за Заводот 
за обрежување на малолетни лица; 

Правилник за спроведување на Одлуката за 
вршење обрежување на малолетни лица; 

Правилник за условите за основу вање театри; 
Правилник за регистрацијата на театри; 

Решение за прогласување на VI основно учи-
лиште во Мостар за опитно училиште; 

ч 
Решение за именување членови на Советот на 

Вишата педагошка школа во Бања Лука. 
Во бројот 42 од 21 октомври 1960 година обја-

вува: 
Одлука за потврда на Одлуката за измени и до-

полненија на статутот на околината Брчко и за по-
тврда на Одлуката за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на органите на управата на 
Народниот одбор на око ли јата Сараево; 

Одлука за изборот на член на Извршниот совет 
I на НР БиХ; 

Одлука за разрешување судија на Окружниот 
суд и судија на Окружниот стопански суд; 

Одлука за потврда на изборот на народни пра-
теници на Соборот на производителите на Народ-
ното собрание на НР БиХ; 

Уредба за Советот за туризам; 
Одлука за дополнение на Одлуката за Заводот 

за унапредување на домаќинството; 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за посебниот додаток за наставниот персонал од 
определена специјалност во стручните училишта; 

Решение за ословување Завод за издавање 
учебници; 

Решение за измени и дополненија на Решение-
то за ословување Сервис за работите на републич-
ките инвестиции на општествениот стандард во Са-
раево; 

Решение за измени и дополненија на Решени-
ето за поставање постојани судски вештаци на по-
драчјето на НР БиХ за I960 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

607. Уредба за Југословенскиот библиограф-
ски институт — — — — — — — 863 

608. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за статистичкото училиште — — 854 

609. Уредба за дополненија на Уредбата за 
Привремената царинска тарифа за уво-
зот на определени производи — — — 854 

610. Одлука за рамките за установување на 
посебниот додаток за наставниот персо-

• мал од определена специјалност на виши 
школи — — — — — — — — — 865 

611. Одлука за престанок на важењето на нај-
високите продажни цени за режана гра-
ѓа од бука — — — — — — — — 855 

612. Наредба за измени и дополненија на На--
редбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при изво-
зот и увозот на определени производи и 
услуги — — — — — — — — — 856 

613. Правилник за стручното оспособување на 
инвалидите по пат на професионална ре-
хабилитација — — — — — — — 856 

614. Правилник за стручната опрема и стру-
чните попити на службениците на радио-
телеграфската служба — — — — — 858 

615. Правилник за стручната спрема на слу-
жбениците во органите на Управата за 
цивилно воздухопловство — — — 864 

616. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за определување на инвалидите 
што имаат право на користење на оле-
оненијата при увозот на патнички ав-
томобили и моторцикли — — — — '— 870 

617. Упатство за измена на Упатството за со-
држината и за начинот за водење на 
персоналниот лист — — — — — — 870 

618. Правилник за измена и дополнение на 
Правилникот за стручната спрема на 
службениците од хидро метеоро лош ката 
струка — — — — — — — — — 870 

619. Решение за југословенскиот стандард од 
областа на текстилната индустрија — — 871 

620. Одлука за процентите на учеството на 
инвеститорите во трошоците на инвести-
циите за набавка на електрични^ возила 
за потребите на градскиот сообраќај спо-
ред XL.VI конкурс — — — — — — 871 
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