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262. 

Врз основа на одделот II од Одлуката за по-
тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА КОНТРОЛА НА КВАЛИТЕТОТ НА СЕЛСКО-

СТОПАЏСКИТЕ ПРОИЗВОДИ НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗВОЗ 
Член 1 

Во Уредбата за контрола на квалитетот на сел-
скостопанските производи наменети за извоз („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 32/55 и 29/57) членот 1 се 
менува и гласи: 

„Селскостопанските производи наменети за из-
воз подлежат на посебна контрола во поглед на 
пропишаниот квалитет, начинот на пакувањето, ко-
личината, означувањето на амбалажата, транспорт-
ните средства и транспортирањето." 

Член 2 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Како селскосторански производи, во смисла на 

оваа уредба, се подразбираат: 
1) производите на поледелството, градинарско-

то, овоштарството, лозарството и нивните преработ-
ки, како и лековитите, ароматичните и украсните 
растенија; 

2) добитокот, дивечот и другите животни, нив-
ните делови и производи и нивните преработки; 

3) производите на рибарството и нивните пре-
работки; 

4) споредните шумски производи." 
Член 3 

Во членот 3 ставот 2 се менува и гласи: 
„Ако за одделни селскостопански производи не 

се донесени југословенски стандарди, таквите сел-
скостопански производи наменети за -извоз мораат 
да му одговараат на извозниот квалитет, ако е 
истиот пропишан, и на условите определени во по-
глед на начинот на пакувањето, количината, озна-
чувањето на амбалажата, транспортните средства и 
транспортирањето (во натамошниот текст: извозниот 
квалитет)." 

Член 4 
Членот 4 се брише. 

Член 5 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Контролата на квалитетот на селокостопан-

сните производи наменети за извоз ја врши Соју-
зниот пазарен инспекторат. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, во согласност со Комитетот 
за надворешна трговија, ќе го пропише начинот за 
вршење контрола на / квалитетот на селскостопан-
ските производи наменети за извоз " 

Член 6 
Членот 6 се брише. 

Член 7 
Во членот 7 зборовите: „Стопанските организа-

ции, општествените организагрин и установите со 
самостојно финансирање" се заменуваат со зборо-
вите: „Стопанските организации и самостојните 
установи запишани во надворешнотрговскиот ре-
гистар". 

Член 8 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Службата за контрола на квалитетот на сел-

скостопанските производи наменети за извоз ја вр-
шат контролорите на Сојузниот пазарен инспек-
торат. 

Контролорите можат да бидат постојани или 
хонорарни службеници на Сојузниот пазарен ин-
спекторат." 

Член 9 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Контролорите вршат на определени подрачја 

контрола на квалитетот на селскостопанските про-
изводи наменети за извоз. 

Подрачјата и контролорите што на тие подрач-
ја ќе вршат контрола на квалитетот на селскосто-
ланските производи наменети за извоз, ги опреде-
лува Сојузниот пазарен инспекторат. 

При вршењето на контролата на квалитетот на 
селскостопанските производи наменети за извоз 
контролорот мора да има посебна легитимација со 
која се утврдува неговото службено својство. 

Легитимацијата на контролорите им ја издава 
Сојузниот пазарен инспекторат." 

Член 10 
Членот 11 се менува и гласи: 
„За контролори на Сојузниот пазарен инспек-

торат можат да се определат само лица што распо-
лагаат со пропишаната стручна спрема. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за селско стопанство и 
шумарство, донесува поблиски прописи за струч-
ната опрема и за другите услови што мораат да ги 
исполнуваат контролорите на Сојузниот пазарен 
инспекторат." 

Член 11 
Чл. 12 и 13 се бришат. 

Член 12 
Во членот 14 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работите 

на стоковниот промет, во согласност' со претседате-
лот на Комитетот за надворешна трговија, може да 
определи контролата на квалитетот на одделни сел-
скостопански производи наменети за извоз да може 
да се врши и на други места." 



Страна 3*90 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 18 мај I960: 

Член 13 
Во планот 15 ставот 2 се заменува со два нови 

става, кои гласат: 
„Цертификатот на писмено барање од извозни-

кот го издава контролоре^ што ја извршил* контро-
лата на квалитетот на производите. 

Во поднесеното барање за издавање цертифи-
кат извозникот е должен да го назначи видот, ко-
личината и квалитетот на селскостоланските про-
извода* наменети за извоз за кои бара цертификат." 

Член 14 
По членот 16 се додаваат три нови члена, кои 

гласат: 
„Член 16а 

Ако контролорот со прегледот утврди дека сел-
окостопанските производи наменети за извоз му 
одговараат на југословенскиот стандард односно на 
извозниот квалитет, но се од подобар односно по-
лош квалитет од оној што е назначен во писмено 
поднесеното барање за издавање цертификат, ќе 
издаде цертификат за квалитетот што тој ќе го 
утврди. 

Член 166 
Сојузниот пазарен инспекторат може покрај 

контролата што ја вршат контролорите во смисла 
на оваа уредба, на пограничните станици и на дру-
ги гранични премини, како и на пристаништата и 
аеродромите, да организира контрола на квалитетот 
на селскостопанеките производи наменети за извоз. 

Претседателот на Комитетот за надворешна тр-
говија ќе определува за кои селскостопански прои-
зводи задолжително ќе се врши посебна контрола 
и на границата. 

Контролата од претходниот став ја врши соју-
зниот пазарен инспектор за контрола на квалитетот 
на сел скостопан ските производи наменети за извоз. 

Член 16в 
Ако сојузниот пазарен инспектор при контро-

лата од членот 166 на оваа уредба утврди дека во 
текот на превозот од местото на натоварот до по-
граничната станица односно граничниот премин, 
пристаниште или аеродром настанале промени во 
квалитетот на селскостопанските производи наме-
нети за извоз за кои е издаден цертификат, така 
што повеќе да не им одговараат на југословенските 
стандарди односно на извозниот квалитет, ќе донесе 
решение за забрана на извозот на тие производи. 

Ако сојузниот пазарен инспектор утврди дека 
контрол орот не постапил според членот 16а на оваа 
уредба, самиот ќе издаде цертификат во смисла на 
тој член. 

Сојузниот пазарен инспектор е должен за за-
браната на извозот според ставот 1 на овој член и 
за промената на цертификатот според ставот 2 од 
овој член по најбрз пат да го извести извозникот." 

Член 15 
Во членот 17 ставот 2 се менува и гласи: 
„Височината на надоместокот за трошоците на 

прегледот на одделни селскостопански производи 
(тарифата), како и начинот за плаќање на тој на-
доместок, ја утврдува сојузниот Државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријата за рабо-
тите на финансиите." 

Член 16 
Членот 18 се брише. 

Член 17 
Насловот на главата: „IV. Надзор над работата 

на службата за контрола на квалитетот" се заме-
нува со нов наслов:, „IV. Одговорност на контро-
лоре^4. 

Член 18 
Членот 19 се менува и гласи: 
„За повреди на одредбите на оваа уредба и на 

прописите донесени врз основа на неа контроло-
рите хонорарни службеници што вршат контрола 

на квалитетот на се лскостопанските производи на-
менети за извоз одговараат според прописите што 
важат за јавните службеници." 

Член 19 
Чл. 20 и 21 се бришат. 

Член 20 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 5,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап: 
1) извозникот што ќе отпреми од местото на на-

товарот, или ќе извезе, или ќе се обиде да извезе 
баз цертификат селскостопански производи за кои 
се донесени југословенски стандарди односно за кои 
е пропишан извозен квалитет; 

2) стопанската организација што без цертифи-
кат ќе прими на превоз селскосто-пански производи 
наменети за извоз за кои се донесени југословенски 
стандарди односно за кои е пропишан извозен ква-
литет." 

Член 21 
Чл. 23 и 24 се бришат. 

Член 22 
Насловот на главата: „VI. Завршни одредби" се 

заменува со нов наслов: „VI. Преодни и завршни 
одредби". 

Член 23 
Членот 25 се менува и гласи: 
„Сојузниот Државен секретаријат за работите 

на стоковниот промет ќе ја сообрази организацијата 
и работата на службата за контрола на квалитетот 
на селскостопанските производи наменети за извоз 
кон одредбите на оваа уредба до 1 септември 1960 
година. 

Прописите донесени врз основа на членот 5 
став 1, членот 11 став 2, чл. 13 и 17 став 2 и членот 
25 од оваа уредба остануваат во сила до донесува-
њето на соодветни нови прописи." 

Член 24 
Членот 27 се менува и гласи: 
„Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работите на стоковниот промет да донесува, по 
потреба, во согласност со Комитетот за надворешна 
трговија, поблиски прописи за примена на оваа 
уредба." 

Член 25 
Се овластува Секретаријатот на Сојузниот из-

Ефшен совет за законодавство и организација да 
издаде пречистен текст на Уредбата за контрола на 
квалитетот на селскостопанските производи намене-
ти за извоз. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р п. бр 85 
26 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

263. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за по-

тврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), во врска со членот 3 од Уредбата за данокот 
на промет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 55/53, 
55/54, 24/57, 54/57, 16/58, 6/59 и 8/60), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ 

НА ПРОМЕТ 
Член 1 

Во Тарифата за данско* на промет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/5-9, 21/59, 28/59, 31/59, 45/59 и 
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9/60) во делот А, во забелешката, во тар. број 88, по 
текстот под 2 се додава текст под 3 до 6, кој гласи: 

„3) Нормата на данокот на промет според овој 
тар. број ќе се применува на количините на шеќер 
добиени од шеќерна репка што за време на редов-
ната кампања ќе се потроши за производство на 
шеќер при користењето на полниот дневен капа-
цитет на производството. 

Како време на редовна кампања се подразбира 
време од 120 дена од денот на почетокот на произ-
водството на шеќер од репка од родот на текушта-
та година. Фабриката за шеќер е должна да му го 
прија!ви почетокот на кампањата на органот на 
управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на финансиите најдоцна на 24 часа 
пред почетокот на кампањата. Ако го пријави по-
доцна, ќе се смета дека со кампања започнала на 
денот на пријавувањето. 

Како количина на шеќерна репка потрошена во 
редовна кампања се подразбира количината на реп-
ка што се добива со множење на утврдениот полн 
дневен капацитет на преработката на репка на се-
која фабрика на шеќер посебно со 120 дена работа, 
без оглед на фактичкото траење на преработката 
на таа количина репка. 

4) Дневниот капацитет на преработката на реп-
ка за секоја фабрика посебно го утврдува Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија 
по предлог од Институтот за шеќер. 

Нормата на данокот на промет според овој тар. 
број ќе се намали на оние количини шеќер што се 
добиени со преработка на репка при користењето на 
полниот дневен капацитет над 120 дена, и тоа: 

а) за 6 динари по килограм — за шеќерот до-
биен со преработка на репка првите 10 дена кори-
стење на полниот дневен капацитет над траењето 
на редовната кампања (од 120 до 130 дена); 

б) за 13,50 динари по килограм — за шеќерот 
добиен со преработка на репка за натамошните 10 
дена користење на полниот дневен капацитет (од 
130 до 140 дена); 

в) за 20 динари по килограм — за шеќерот доби-
ен со преработка на репка над 140 дена користење 
на полниот дневен капацитет на преработката. 

Намалувањето на нормата на данокот од прет-
ходните точки на оваа забелешка ќе се применува 
само на прометот на шеќер произведен од шеќерна 
репка од родот на 1960 година. 

5) Намалувањето на нормата на данокот од 
претходната забелешка може да се применува дури 
откога ќе се пуштат во промет сите количини на 
шеќер на чиј промет се плаќа данок по редовната 
односно по непосредно повисоката норма на да-
нокот. 

6) Поблиски прописи-за примена на овој тар. 
број ќе донесе, по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите." 

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

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

Р. п. бр. 86 
26 април 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

264. 
Врз основа на членот 27 став 3 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ПРОСВЕТА 

И КУЛТУРА 
Секретарот на Сојузниот извршен совет за про-

света и култура Крсте Црвенковски за време на 
неговата отсутност од земјата поради службен пре-
стој во странство, ќе го заменува Мома Марковиќ, 
секретар на Сојузниот извршен совет за трудот. 

Б. бр. 29 
13 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

265. 
Врз основа на членот 24 став 2 во врска со чле-

нот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инвестиции 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56 22/58 и 25/59) 
и со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата 
за пренесување работите во надлежност на соју-
зните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), на предлог 
од Југословенската инвестициона банка, сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДАВАЊЕ ВО 1960 ГОДИНА ИНВЕСТИЦИОНИ 
ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОП-
ШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ИНВЕСТИ-
ЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУ-

ДАРСТВОТО 
1. Југословенската инвестициона банка може во 

1060 година да дава инвестициони заеми без кон-
курс од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд: 

1) за инвестиции во обртни средства во областа 
на индустријата и рударството за кои инвеститорот 
ќе обезбеди финансирање на основните средства од 
други извори, надвор од Општиот инвестиционен 
фонд; 

2) за инвестиции во основни и обртни средства 
во областа на индустријата и рударството, ако со 
тие инвестиции се зголемува извозот за кој постои 
особен интерес и ако со нив се постигнува особено 
поволен девизен ефект; 

3) за финансирање на инвестиции со кои се во-
ведува примена на автоматизација, електроника и 
радиоактивни изотопи, и тоа: 

а) за автоматизација на одделни фази и ра-
ботни места во производствениот процес како и за 
делумна или потполна автоматизација на целиот 
производствен процес, која не бара измени на по-

којната опрема; 
б) за мерење, контрола, регулација и регистра-

ција во процесот на производството; 
в) за работа со радиоактивни изотопи, за зашти-

та од радиоактивни зрачења и за радиохемнеки ла-
боратории во процесот на производството и во кон-
тролата. 

Југословенската инвестициона банка за инве-
стициите од претходниот став под 1 ќе одобрува за-
еми ако тие се во согласност со сојузниот опште-
ствен план. давајќи им првенство на програмите, 
намените и гранките од поголемо значење за извр-
шувањето на текуштата стопанска политика, ооо-
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бено за зголемувањето на производството во оваа 
и следната година, а под услов инвестицијата да се 
заврши најдоцна за 18 месеци. Банката притоа ќе 
води сметка за заинтересираноста и можноста на 
стопанските организации и политичкотериторијал-
ките единици за финансирање на одделни гранки 
и намени. Притоа Банката ќе им дава посебно пр-
венство на програмите: 

1) за кои веќе се распишани конкурси; 
2) со кои .се постигнува исклучително поволен 

девизен ефект водејќи сметка за регионално разме-
стување на извозот; 

3) со кои се постигнува отстранување на така-
наречените тесни грла во производството; 

4) со кои се постигнува производство на исклу-
чително дефицитарни артикли. 

Во рамките на овие групи Банката ќе им даде 
првенство на програмите со кои се постигнува по-
голем рентабилитет и кои обезбедуваат производ-
ство во пократок срок. 

2. Кон барањето за заем за инвестиции со кои 
се воведува примена на автоматизација, електро-
ника и радиоактивни изотопи се поднесува упро-
стен елаборат според посебни прописи. Банката мо-
же во своето упатство дадено во врска со оваа на-
редба, да предвиди-обвоска на заемобарателот пред 
поднесувањето на елаборатот да поднесе пријава 
според образецот што ќе го утврди Банката. Врз 
основа на оваа пријава Банката ја цени оправда-
носта на воведувањето на примена на автоматиза-
и ia, електроника и радиоактивни изотопи и дава 
согласност за поднесување барање за заем. 

3. Заемите од точката 1 став 1 под 1 и 2 на оваа 
наредба ќе се даваат со срок за исплата до 5 години 
и со интерес по норма од најмногу 7°/о годишно, а 
заемите од точката 1 став 1 под 3 — со срок за 
исплата ло 10 голини и со интерес по норма од 5% 
годишно 

4. Учеството на инвеститорите во трошоците на 
инвестициите во основни средства, за инвестициите 
што се финансираат според точката 1 став 1 под 2 
и 3 на оваа наредба не може да биде пониско од 
50°/о од пресметковната вредност на инвестициите. 
Височината на учеството за одделни инвестиции ја 
пропишува во овие граници управниот одбор на 
Б нката 

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

Бр. 07-9546/1 
25 април I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

266. 
Врз основа на членот 24 став 2 во врска со 

членот 18 став 2 од Уредбата за заемите за инве-
стиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56. 22/58 и 
25759) и со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уред-
бата за пренесување саботите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), на 
предлог од Југословенската инвестициона банка, со-
јузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите издава 

В А Р Е Д В А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ ВО 1960 
ГОДИНА ПРЕКУ ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ФОНД КЕ СЕ ФИНАНСИРА ИЗРАБОТКАТА 
НА ЕКОНОМСКО-ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
КАКО И ИСТРАЖУВАЧКИТЕ РАБОТИ, ЗА ИН-
ВЕСТИЦИИ ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА 

И РУДАРСТВОТО 
1. Југословенската инвестициона банка може да 

дава инвестициони заеми без конкурс од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд: 

1) за изработка на типска документација за из-
градба на објекти во поголем број за ист вид про-
изводство; 

2) за изработка на одделни економско-технич-
ки документации за големи објекти на црната и 
обоената металургија, на хемиската и прехранбе-
ната индустрија (изработка на економски и техно-
лошки анализи, претпроекти, инвестициони програ-
ми, идејни проекти и ел.). 

Заемите од претходниот став ќе се одобруваат 
само за оние објекти што се од особено значење за 
стопанството на земјата чие финансирање се пред-
видува од средствата на Општиот инвестиционен 
фонд. 

2. Заемите од претходната точка Југословенска-
та инвестициона банка ќе ги дава со срок за испла-
та до 5 години и со интерес по норма од 4% го-
дишно. 

Ако подоцна се одобри заем од средствата на 
Општиот инвестиционен фонд за изградба на објект 
за чија економско-техничка документација е прет-
ходно одобрен заем според оваа наредба, заемот да-
ден за изработка на економско-техничка докумен-
тација' му се припојува на заемот за изградба и се 
враќа под истите услови како и заемот за изградба. 

3. Кон барањето за заем од точката 1 од оваа 
наредба инвеститорите поднесуваат образложение 
за оправданоста на изработката на економско-те-
хничка документација, односно за оправданоста на 
инвестиционото вложување во објектот за кој се 
сака да се изработи економско-техничка докумен-
тација, со податоци за височината на инвестициите, 
за суровинската база, пласманот, усогласеноста со 
потребите на развојот на стопанската гранка и на 
стопанството на земјата, за капацитетот, техноло-
шкиот процес (краток опис) и рента би литетот. 

4. Ако за намените од точката 1 на онаа на-
редба нема инвеститор, Југословенската инвестици-
она банка може сама да договори изработка на еко-
номско-техничка документација, со тоа надоместо-
кот да го наплати од инвеститорите што ќе ја кори-
стат оваа документација. Износот што ќе го плати 
инвеститорот влегува во износот на заемот што ќе 
му биде одобрен на инвеститорот за изградба на 
односниот објект. 

5. Југословенската инвестициона банка ќе ги 
одобрува инвестиционите заеми за финансирање на 
научно-истражувачките работи во областа на инду-
стријата и рударството од средствата што за таа 
цел на Општиот инвестиционен фонд ќе му бидат 
доделени од други фондови и буџети. 

6. Поблиските услови за давање на заемите од 
точката 1 на оваа наредба ги пропишува Југосло-
венската инвестициона банка, според важечките 
прописи, а од точката 5 на оваа наредба — фондот 
односно органот што ги доделува средствата. 

7. Оваа наредба в л е г у в а л о сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07-11133/1 
25 април I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 
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267. 

Врз основа на членот 16 од Уредбата за кратко-
рочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
31/56 и 45/59), во врска со членот 2 оддел I под а) 
точка 48 од Уредбата за пренесување работите во 
надлежност на сојузните и републичките органи на 
управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 
18/59) и точката I под 1 под а) од Одлуката за утвр-
дување надлежноста на сојузниот државен секретар 
за работите на финансиите да донесува прописи за 
нормите на интересот на краткорочните кредити 
и за нормите на интересот на средствата вложени 
кај банката („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/57 и 
15/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НОРМАТА НА 
ИНТЕРЕСОТ НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ 
ОДОБРЕНИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ГРЕЖ 

И НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СВИЛЕНО 
ПРЕДИВО 

1. Во Наредбата за нормата на интересот на 
краткорочните кредити одобрени на производите-
лите на греж и на производителите на свилено 
предиво („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/59 и 48/59) 
во точката 1 ставот 1 се менува и гласи: 

„На кредитите што банките ќе им ги одобрат 
на производителите на греж (филандите), на задру-
жните деловни сојузи и на другите организации за 
откуп на домашни сурови кокони и за запаси на 
домашен гр еж. како и на производителите на сви-
лено предиво (на фабриките за свила) за откуп на 
греж од производителите на греж и од задружните 
деловни сојузи, нормата по која се пресметува инте-
ресот не може да биде - голема од 2% годишно." 

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

Бр. 08-4840/2 
1 април 1960 година ' 

Белград 
Државе« секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

268. 

Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-
делување на највисоките продажни цени на јагле-
нот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈА-
ГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ЈА ФОРМИРААТ СЛО-

БОДНО ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ЈАГЛЕНОТ 
1. По исклучок од одредбите на точ. 1 и 2 од 

Одлуката за определување на највисоките продал 
жни цени на јагленот, следните рудници на јаглен-
лигнит можат да ги формираат слободно прода-
жните цени на јагленот: 

1) Рудникот на лигнит „Раде Вилотиевиќ", Тав-
ник — Краљево; 

2) Иванечко-Ладањски јаглевоксхпи, Иванец. 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 2857/1 

10 мај I960 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет, 

Марјан Брецељ, е. р, 

269. 

Врз основа на точката 1 став 4 од Одлуката за 
пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I 
став А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите и со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, Комитетот за надворешна трго-
вија 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 пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
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, 13/58, 14/58, 17/58, 
19/58, 23/58, 29/58, 31/58. 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 
12/59, 15/5«, 30/50, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 
7/60, 9/60 и 17/60) во точката I оддел А во гранката 
122 — Дрвна индустрија, текстовите на редните 
броеви 1, 8, 11, 12, 15, 16. 17, 18, 19, 24 и 26 се мену-
ваат и гласат: 

„1. Режан градежен материјал од игло-
лисници — — — — — — — 1,00 

8. Лесонит - п лочи — — — — — — 1,40 
11. Намештај — — — — — — — 1,60 
12. Градежна столарија, столарски про-

изводи и коларски изработки — — 1,50 
15. Производи на домашна ракотворба 1,80 
16. Детски играчки — — — — — 1,80 
17. Училиштен прибор — — — — — 1,80 
18. Моливи — — — — — — — 1,80 
19. Алат од дрво — — — — — — 1,60 
24 Кибрити — — — — — — — 1,80 
26. Катран — — — — — — — 1,50"< 
2. Во точката I оддел А во гранката 124 — Тек-

стилна индустрија, по редниот број 41 се додаваат 
текстовите на новите редни броеви 42 и 43, кои 
гласат: 

„42. Цел-вл а кио — — — — — — 1,50 
43. Предиво од вештачка свила-рајов 1,50". 
3. Во точката 1 оддел А во гранката 211 — По-

леделство, текстот на редниот број 11 се менува и 
гласи: 

„И. Грав - - - - - - - - 1,00«, 
4. Во точката I оддел А во гранката 313 — Екс-

плоатација на шуми, текстовите на редните броеви 
1, 4 и 21 се менуваат и гласат: 

„1. Огревно дрво од лис јари, освен даб 1,00 
4. Целулозно дрво од другите лисјари 1,00 

21. Шумски семиња, садници и резници 
на шумски дрвја — — — — — 1,30"* 

5. Во точката I оддел В во гранката 124 — Тек-
стилна индустрија, текстовите на редните броеви 
36, 37 и 38 се менуваат и гласат: 

„36. Вештачки и синтетички влакна: 
а) цел-влакна — — — — — — — 1>50 
б) друго — — — — — — — — 1'0<0 

37. Камцуг од вештачки и синтетички 
влакна: 

а) од вештачки влакна — — — — 
б) од синтетички влакна — — — — 
38. Предиво од вештачки и синтетички 

влакна: 
а) целулозно — — — — — — ј ^ 
б) рај ема — вештачка свила — — — ' « 
в) синтетичко предиво — — — — 1 , 0 0 • 
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6. Оваа наредба ќе се применува, и тоа: 
1) одредбите на точката 1 (освен текстот под. 

редниот број 1) и одредбите на точката 4 — на ра-
ботите на извоз што ќе се склучат од 1 јули 1960 
година; 

2) одредбите на точ. 2 и 5 — на работите по кои 
извозот односно увозот е извршен од 30 март 1960 
година, како ден на влегувањето во сила на Уред-
бата за измени на Тарифата за данокот на промет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/60) и на Одлуката 
за определување на највисоките продажни цени за 
цел-влакно и вештачка свила („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/60). како и на .работите на извоз од-
носно увоз што ќе се извршат по влегувањето во 
сила на оваа наредба; 

3) одредбата на точката 1 текст под редниот 
број 1 и одредбата на точката 3 — на работите на 
извоз склучени од денот на влегувањето во сила на 
оваа наредба. 

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

П. бр. 1754 
6 мај 1960 година 

Белград 
# Го заменува 

Претседателот на Комитетот 
за надворешна трговија, 

Државен потсекретар, 
Руди Колак, е. р. 

270. 

Врз основа на членот 35 став 1 точка 5 од Уред-
бата за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59 и 52/59), Комитетот за на-
дворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПОСЕБ-
НИТЕ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Во Наредбата за посебните услови за извоз 

на определени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/59) во точката 1 под а), од гранката 125 (Ин-
дустрија на кожи и обувки), на крајот од текстот 
се брише точката и запирката и се додава нова али-
неја, која гласи: 

„телешка преработена кожа;". 
2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
П. бр. 1740 

6 мај 1960 година 
Белград 

Го заменува 
Претседателот на Комитетот 

за надворешна трговија 
Државен потсекретар, 

Руди Колак, е. р. 

271. 
Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за еви-

денција и контрола на цените на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 
39/58), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОН-

ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

1. Во Списокот на производите на кои се одне-
сува евиденцијата и контролата на цените, кој е 
составеа дел од Упатството за спроведување на 

Одлуката за евиденција и контрола на цените на 
определени производи (.,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/58, 30/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 11/60 и 15/60), 
во гранката 125 текстот на точката 4 се менува и 
гласи: 

„4) Сите видови постава, освен поставата од 
свињска кожа". 

2. Во гранката 125 текстот на точката 5 се 
брише. 

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

Бр. 3870/1 
10 мај 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 

272. 

Врз основа на членот 86 од Уредбата за извр-
шување на Законот за уредување на имотните од-
носи настанати поради ликвидација на правата и 
обврските на југословенските државјани врз основа 
на меѓународни договори („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 40/58 и 26/59), во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите, Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трудот 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 8 И 8а ОД УРЕДБАТА ЗА 
ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ 
НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НАСТАНАТИ ПОРАДИ 
ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВАТА И ОБВРСКИТЕ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДРЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА 

НА МЕЃУНАРОДНИ ДОГОВОРИ 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

1. Правата установени со одредбите на чл. 8 и 
8-а од Уредбата за извршување на Законот за уре-
дување на имотните односи настанати поради- ли-
квидација на правата и обврските на југословен-
ските државјани врз основа на меѓународни дого-
вори (во натамошниот текст: Уредбата за извршува-
ње на Законот) ќе им се определуваат на начинот 
пропишан со ова упатство на лицата на кои за кој 
и да е период до преземањето на обврските им е 
признаено и со решение утврдено правото на пен-
зија односно рента по основот на несреќа при ра-
ботата, истоштеност, старост или смрт од носите-
лите на социјално осигурување во: 

1) Народна Република Унгарија (Спогодба меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и На-
родна Република Унгарија од 29 мај 1956 година за 
регулирање на нерешените финансиски и стопански 
прашања и Конвенција меѓу Владата на Федера-
тивна Народна Република Југославија и Владата 
на Народна Република Унгарија за уредување на 
прашањата на социјалното осигурување на нивните 
државјани од 7 октомври 1957 година, што е вле-
зена во сила на 1 јули 1958 година); 

2) Сојузна Република' Германија (Договор меѓу 
Федеративна Народна Република Југославија и Со-
јузна Република Германија од 10 март 1956 година 
за регулирање на некои побарувања од социјалното 
осигурување, што е влезен во сила на 29 ноември 
1958 година); 

3) Народна Република Бугарија (Конвенција за 
социјално осигурување меѓу Федеративна Народна 
Република Југославија и Народна Република Бу-
гарија од 18 декември 1957 година, што е влезена 
во сила на 1 септември 1958 година). 

2. Како ден на преземање на обврските во сми-
сла на одредбите од ова упатство, а заради примена 
на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на Зако-
нот се зема: 
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1) 29 мај 1956 година — за побаруваната наста-
нати во Народна Република Унгарија; 

2) 1 јануари 1956 година — за побарувањата 
настанати во Сојузна Република Германија; 

3) 31 декември 1957 година — за побарувањата 
настанати во Народна Република Бугарија; 

3. Правата установени со одредбите на чл. 8 и 
8а од Уредбата за извршување на Законот им се 
признаваат на југословенски државјани што на де-
нот на преземањето на обврските (точка 2) имале 
живеалиште на територијата на Југославија. 

4. На југословенските државјани на кои со У-
редбата за извршување на Законот им се установени 
определени права *по основот на правата признаени 
од странски носител на социјално осигурување (точ-
ка 1), им се признаваат и определуваат правата 
според Уредбата за извршување на Законот во за-
висност од периодот на кој се однесува нивното 
побарување спрема странскиот носител на соци-
јално осигурување, и тоа: 

1) за периодот до 15 мај 1945 година; 
2) за периодот по 15 мај 1945 година до презе-

мањето на обврските (точка 2); 
3) за периодот по преземањето на обврските. 

II. НАДОМЕСТОЦИ ЗА НЕИСПЛАТЕНИ РАТИ НА 
СТРАНСКА ПЕНЗИЈА ИЛИ РЕНТА ЗА ПЕРИОДОТ 

ДО 15 МАЈ 1945 ГОДИНА 
5. За периодот до 15 мај 1945 година се при-

знава само надоместок за пристигнатите а неис-
платени рати на пензија односно рента признаена 
од странски носител на социјално осигурување, кој 
се пресметува на начинот определен во членот 8 
став 1 точка 1 односно во членот 8а точка 1 од 
Уредбата за извршување на Законот. Правото на 
овој надоместок се утврдува без испитување дали 
се исполнети условите за здобивање со соодветно 
право според југословенските прописи. 

III. НАДОМЕСТОЦИ ЗА НЕИСПЛАТЕНИ РАТИ 
НА СТРАНСКА ПЕНЗИЈА ИЛИ РЕНТА ЗА ПЕ-
РИОДОТ ПО 15 МАЈ 1945 ГОДИНА ДО ПРЕЗЕМА-

ЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ 
1. Услови за давање надоместок 

6. Заради утврдување на правата што според 
Уредбата за извршување на Законот припаѓаат за 
периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на 
обврските, се испитува за секој одделен случај дали 
се исполнети или не се исполнети условите за здо-
бивање со правото на пензија или инвалиднина 
според југословенските прописи за социјалното о-
сигурување. Ова се утврдува според југословен-
ските прописи за социјалното осигурување што би-
ле во сила на оној ден од кој странскиот носител 
на социјално осигурување го признал правото на 
пензија односно рента (кога и да било пред денот 
со кој е извршено преземањето на обврските). 

Спрема тоа дали се исполнети или не се испол-
нети условите за здобивање со соодветни права 
според југословенските прописи за социјалното о-
сигурување, се определуваат правата што припа-
ѓаат за периодот по 15 мај 1945 година до презема-
њето на обврските, и тоа: 

1) ако се исполнети условите за здобивање со 
соодветни права според југословенските прописи, 
се определуваат надоместоци, и тоа: 

а) во височина на пензијата или инвалиднина-
та — ако е месечниот износ на тие давања пого-
лем од месечниот износ на неисплатените рати на 
пензијата односно рентата признаена од странскиот 
носител на социјално осигурување (член 8 став 1 
точка 2 став 2 и член 8а точка 2 став 2 на Уредбата 
за извршување на Законот); 

б) во височина на пензијата или инвалиднината 
и посебно за разликата — ако е месечниот износ 
на пензијата односно инвалиднината според југо-
гословенските прописи помал од месечниот износ 
на неисплатените рати на пензијата односно рен-
тата признаена од странскиот носител на социјал-

но осигурување (член 8 став 1 точка 2 став 1 и член 
8а точка 2 став 1 на Уредбата за извршување на 
Законот); 

2) ако не се исполнети условите за здобивање 
со соодветни права според југословенските прописи, 
се определува само надоместок (член 8 став 1 точ-
ка 3 под а) и б) и член 8а точка 3 под а) и б) на 
Уредбата за извршување на Законот). 

Условите за здобивање со соодветно право спо-
ред југословенските прописи што биле во сила на 
оној ден од кој е признаено правото на странска 
пензија односно рента се исполнети, и тоа: 

1) за старосна пензија — ако се исполнети у-
словите на пензискиот стаж и на годините на воз-
раста; 

2) за инвалидска пензија — ако е исполнет у-
словот на минималниот стаж, односно на минимал-
ниот стаж со оглед на годините на возраста во мо-
ментот на настапувањето на инвалидноста, како и 
условот на соодветниот степен на намалувањето на 
способноста за работа, со тоа што когагоде правото 
на странска рента е признаено по основот на исто-
штеност (инвалидитет) се зема дека постои степен 
на неспособност потребен за здобивање со правото 
на инвалидска пензија според југословенските про-
писи; 

3) за фамилијарна пензија — ако лицето од кое 
фамилијата го изведува правото на пензија напол-
нило потребен пензиски стаж, а членовите на фа-
милијата ги исполнуваат условите во поглед на сте-
пенот на роднинството, на годините на возраста 
или неспособноста за работа, односно другите усло-
ви за здобивање со правото на фамилијарна пен-
зија; 

4) за постојана инвалиднина — ако е странската 
рента за случај на несреќа при работата признаена 
по основот на намалување на способноста над 33 и 
1/3% до 75°/о, со тоа што несреќниот случај за кој 
е признаена странската рента, се смета како несре-
ќа при работата во смисла на југословенските про-
писи за социјалното осигурување. 

2. Давање надоместок кога се исполнети условите 
за здобивање со права според југословенските 

прописи 
7. Заради определување на височината на пен-

зијата односно инвалиднината во случаите од точ-
ката 6 став 2 под 1 на ова упатство, пензискиот 
основ се утврдува во секој случај, без оглед кога 
е признаено правото на странска пензија односно 
рента во времето до преземањето на обврските, 
според чл. 9 и 10 на Уредбата за определување и 
преводење на пензиите и инв алиднините („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52), со распоредување во 
пензиски разред според признаената стручна спре-
ма и пензискиот стаж утврден од странскиот но-
сител на социјално осигурување, а без примена на 
одредбите од членот 9 став 4 и членот 10 став 2 на 
таа уредба, не земајќи ја предвид, при определува-
њето на пензискиот разред, и заработката односио 
платата остварена во странство. Од така утврдениот 
пензиски основ се определува височината на соод-
ветната пензија односно инвалиднина, и тоа: 

1) на инвалидската односно старосната пензија 
во соодветен процент според видот на пензијата и 
пензискиот стаж, според одредбите на чл. 47 и 58 
на Законот за социјалното осигурување на работ-
ниците и службениците и нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/50); 

2) на фамилијарната пензија —- во проценти, 
според чл. 73 и 74 на Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, според бројот на членовите на 
фамилијата на кои им припаѓа правото на фами-
лијарна пензија за времето за кое пристигнатите 
рати на странска фамилијарна пензија не се испла-
тени, применувајќи ги во поглед на условите за 
здобивање со правото на фамилијарна пензија југо-
словенските прописи за социјалното осигурување 
што биле во сила оној ден од кој е признаено 
правото на странска фамилијарна пензија, а во 
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поглед на траењето односно престанокот на правото 
на фамилијарна пензија за одделни членови на 
фамилијата — одредбите на Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии; 

3) на постојаната инвалиднина — во оној про-
цент од инвалидската пензија што му одговара на 
процентот на намалувањето на способноста за ра-
бота, кога е од странскиот носител на социјално 
осигурување признаено правото на рента за случај 
на несреќа при работата, а за намалување на ра-
ботната способност од 33 и 1/3% до 75%. 

Надоместокот за разликата што припаѓа во 
случаите од точката 6 став 2 под 1 под б) на ова 
упатство се утврдува врз основа на споредувањето 
на износот на пензијата односно инвалиднината 
определена според ставот 1 на оваа точка и износот 
на странската пензија односно рента пресметана во 
динари според курсевите што ќе ги определи коми-
сијата од членот 12 на Уредбата за извршување на 
Законот, врз основа на податоците прибавени од 
Народната банка. Разликата меѓу така пресметаниот 
месечен износ на странската пензија односно рента 
и месечниот износ на пензијата односно инвалид-
нината определена според југословенските прописи 
претставува месечен износ на надоместокот што 
припаѓа покрај надоместокот во височината на пен-
зијата или инвалиднината определена според југо-
словенските прописи за пристигнатите, а неиспла-
тени рати на странска пензија односно рента во 
периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на 
обврските. 

3. Давање надоместок кога не се исполнети услови 
за здобивање со права според југословенските 

прописи 
8. Надоместокот што припаѓа кога е од странски 

носител на социјално осигурување признаено пра-
вото на пензија односно рента, а според југословен-
ските прописи за социјалното осигурување не се 
исполнети условите за здобивање со соодветно пра-
во (точка 6 став 2 под 2, во врска со ставот 3 на 
истата точка), се определува во износот на соодвет-
ната пензија, кој се пресметува според минималниот 
стаж пропишан за здобивање GO соодветен вид пен-
зија (од 5 односно 10 години — за инвалидска, од 15 
години — за старосна, од 5 години — за фамили-
јарна), земајќи го овој стаж за распоредување во 
пензиски разред според чл. 9 и 10 на Уредбата за 
определување и преводење на пензиите и инвалид-
нините, како и за определување на пензискиот про-
цент според чл. 47 и 58 на Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии со примена на чл. 71 до 74 на тој 
закон — кога е во прашање надоместок за странска 
фамилијарна пензија или рента. Овој надоместок 
припаѓа како постојан месечен надоместок, а се 
исплатува наместо пристигнатите а неисплатени ме-
сечни рати на странска пензија односно рента во 
периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на 
обврските, но најдоцна до престанокот на правото 
според странските прописи или до здобивањето со 
соодветно право според југословенските прописи во 
смисла на точката 10 на ова упатство (член 8 став 1 
точка 3 и член 8а точка 3 на Уредбата за извршу-
вање на Законот). 

Кога е правото на странска рента признаено 
поради несреќа при работата, а за намалување на 
работната способност до 33 и 1/3%, сметајќи го и 
процентот на намалувањето на работната способност 
помал од 20% како 20%, надоместокот се определува 
во износот што и одговара на еднократна инвалид-
нина според членот 6 став 1 на Уредбата за опреде-
лување и преводење на пензиите и инвалид шините. 
Овој надоместок припаѓа и се исплатува како едно-
кратен надоместок наместо сите пристигнати, а 
неисплатени месечни рати на странска рента во пе-
риодот по 15 мај 1945 година до преземањето на 
обврските. 

IV. ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРАВАТА ПО ПРЕЗЕ-
МАЊЕТО НА ОБВРСКИТЕ 

9. На лицата што ги исполнуваат условите за 
здобивање со соодветно право според југословен-
ските прописи во смисла на точката 6 ст. 2 и 3 на 
ова упатство, надоместокот определен според точ-
ката 7 став 1 на ова упатство им припаѓа во висо-
чина на пензијата односно постојаната инвалид-
нина по пребивањето на меѓусебните обврски како 
пензија односно инвалиднина според југословен-
ските прописи. Во поглед на натамошното уживање 
односно користење и губење на вака определените 
права, во поглед на здобивањето, користењето и гу-
бењето на правото на фамилијарна пензија по 
смртта на уживателот на вака определените права 
по преземањето на обврските, како и во поглед на 
здобивањето односно исплатата на дополнителните 
примања на кои им е основ правото на пензија од-
носно инвалиднина, се применуваат во се одредбите 
од Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии и од Уред-
бата за определување и преводење на пензиите и 
инвалиднините, и тоа BIO поглед на правата на ста-
росна и фамилијарна пензија — до 31 декември 1957 
година, а во поглед на правата на инвалидска пен-
зија и инвалиднина — до 31 декември 1958 година. 
По почетокот на применувањето на Законот за пен-
зиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57, 44/58, 27/59 и 48/59) односно Законот За инва-
лидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр., 49/58 и 27/59), пензиите и инвалиднините што 
постојат на денот на почетокот на применувањето 
на овие закони се преведуваат според одредбите на 
тие закони, и во поглед на се друго се третираат 
како и другите преведени пензии. Ако според од-
редбите на Законот за инвалидското осигурување 
наместо да се преведе постојното право на инвалид-
ска пензија според тој закон треба да се определат 
соодветни други права, како основ за определување 
на материјалното обезбедување односно привреме-
ниот надоместок и надоместокот поради помала 
плата на друга работа се зема износот што се добива 
кога просечниот пензиски основ на оној осигуре-
нички разред што му одговара на пензискиот разред 
според кој е определена инвалидската пензија или 
инвалиднината во смисла на точката 7 став 1 на ова 
упатство ќе се помножи со 100 и ќе се подели со 
процентот со кој се пресметува пензискиот основ на 
истиот осигуренички разред според табелата од чле-
нот 62 на Законот за пензиското осигурување. 

10. На лицата што не ги исполнуваат условите 
за здобивање со соодветно право според југословен-
ските прописи во смисла на точката 6 став 2 во 
врска со ставот 3 од истата точка на ова упатство, 
им се исплатува надоместокот определен според точ-
ката 8 став 1 на ова упатство и по денот на презе-
мањето на обврските, ако правото на надоместок не 
престанало до тој ден во смисла на точката 8 став 
1 на ова упатство. Овој надоместок се исплатува во 
височината определена според точката 8 став 1 на 
ова упатство за сето време Додека според странските 
прописи трае правото на пензија односно рента 
признаена од странски носител на социјално осигу-
рување. Правото на овој надоместок престанува 
ако уживателот на надоместокот подоцна според 
југословенските прописи се здобие со правото на 
пензија (старосна односно лична, инвалидска или 
фамилијарна) или со правото на инвалиднина спо-
ред прописите што биле во сила до 31 декември 1958 
година, освен еднократна инвалиднина, или со пра-
вото на професионална рехабилитација односно со 
правото на запослување според Законот за инвалид-
ското осигурување. 

V. ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
11. Решение за определување на надоместокот 

за периодот до 15 мај 1945 година (точка 5), надо-
местокот за разликата меѓу странската пензија од-
носно рента и соодветното право според југословен-
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ските прописи (точка 7 став 2) и надоместокот кога 
не се исполнети условите за здобивање со соодветно 
право според југословенските прописи (точ*. 8 и 10) 
донесува, по барање на странката, комисијата од 
членот 12 на Уредбата за извршување на Законот. 
Ова решение комисијата го донесува врз основа на 
пресметувањето на износот на надоместокот што го 
врши Сојузниот завод за социјално осигурување 
(член 9 на Уредбата за извршување на Законот), а 
налогот за исплата го издава Уредот за заштита на 
југословенскиот имот во странство. 

Решението за утврдување дека се исполнети 
или дека не се исполнети условите за здобивање 
со правото на пензија или инвалиднина според југо-
словенските прописи (точка 6) и за определување 
на надоместокот во височина на пензијата или ин-
валиднината кога се исполнети условите (точка 7 
став 1), како и на правата што припаѓаат по презе-
мањето на обврските (точка 9), го донесува околи-
скиот завод за социјално осигурување месно надле-
жен во смисла на чл. 158 до 160 на Законот за 
пензиското осигурување. Исплатата по овие реше-
нија ја врши околискиот завод за социјално осигу-
рување. 

За признавањето и определувањето на правата 
решаваат органите од претходните ставови на оваа 
точка врз основа на доказите за признавањето на 
правото на пензија односно рента од странски но-
сител на социјално осигурување и на податоците 
за тоа за кое време на уживателот на правото не 
му биле исплатени ратите на странска пензија од-
носно рента што пристигнале до преземањето на 
обврските, а комисијата — и врз основа на решени-
ето од заводот за социјално осигурување (став 2), 
кога решава за надоместоците што припаѓаат за 
периодот по 15 мај 1945 година до преземањето на 
обврските (точка 7 став 2 и точка 8). 

12. Правата установени со Уредбата за извршу-
вање на Законот се обезбедуваат како надоместок 
за признаените права, и тоа за пристигнатите, а 
неисплатени рати од странски носители на соци-
јално осигурување, и можат за времето изминато до 
преземањето на обврските Да се остваруваат само 
додека правото на пензија односно рента траело 
според странските прописи. Со престанокот на пра-
вото според странските прописи пред денот на пре-
земањето на обврските, престанува и правото при-
знаено врз основа на Уредбата за извршување на 
Законот. Ако правото на странска пензија односно 
рента траело до денот на преземањето на обвр-
ските, подоцнежниот престанок на тоа право според 
странските прописи повлекува престанок на право-
то признаено врз основа на Уредбата за извршу-
вање на Законот само кога е во прашање надоме-
сток кој според членот 8 став 1 точка 3 и членот 
8а точка 3 на Уредбата за извршување на Законот 
се исплатува кога не биле исполнети условите за 
здобивање со соодветно право според југословен-
ските прописи (точка 10). 

13. Пензијата што се дава како надоместок во 
периодот до преземањето на обврските (точка 7 
став 1) се определува во височина на законската 
пензија, односно инвалиднината — во височина на 
соодветниот дел на законската пензија, без допол-
нителните примања што под определени услови се 
исплатувани со законската пензија (разлика до ми-

ч нималната пензија, заштитен додаток, привремен 
додаток), како и без еднократните додатоци испла-
тени покрај месечните исплати на пензијата односно 
инвалиднината. 

14. На лицата на кои им припаѓа некое од пра-
вата установени со Уредбата за извршување на 
Законот, а кои на име на здобиеното право на пен-
зија или рента од носителот на социјално осигуру-
вање од точката 1 на ова упатство примале според 
југословенските прописи определени давања како 
аконтации, исплатените износи на име на овие 
аконтации ќе се пресметаат со износите што им 
припаѓаат врз основа на правото установено со 

Уредбата за извршување на Законот, и тоа во прв 
ред со износите на примањата според точката 7 
став 1 и според точката 9 на ова упатство, па ако 
вкупниот износ на тие примања е помал од вкуп-
ниот износ на исплатените аконтации или не постои 
право на тоа примање, ќе се пресметаат и со вкуп-
ните износи на надоместоците според точ. 5 и 7 
став 2 и точ. 8 и 10 на ова упатство. По вака 
извршеното пресметување се исплатува разликата 
што ќе преостане од вкупниот износ на примањата 
што припаѓаат по основот на Уредбата за извршу-
вање на Законот. 

15. Кога правото на надоместок според Уред-
бата за извршување на Законот им припаѓа на лица 
што се здобиле и го оствариле правото на пензија 
или инвалиднина според југословенските прописи 
независно од Уредбата за извршување на Законот, 
и тоа право го уживале во периодот по 15 мај 1945 
година до преземањето на меѓусебните обврски, им 
се определуваат и на нив сите права што им припа-
ѓаат според таа уредба. Од вака определените права 
се исплатува во целина надоместокот за периодот 
до 15 мај 1945 година (точка 5), надоместокот за 
разликата од точката 7 став 2 на ова упатство и 
надоместокот од точката 8 на ова упатство до здо-
бивањето со правото на пензија или инвалиднина 
според југословенските прописи. Надоместокот во 
височина на пензијата или инвалиднината (точка 
7 став 1) што припаѓа за перидот по 15 мај 1945 
година до преземањето на обврските се исплатува 
во целина само ако во пензискиот стаж за здоби-
вање односно за определување на правото според 
југословенските прописи (независно од Уредбата за 
извршување на Законот) не е засметано и времето 
поминато во работен однос во странство што е при-
знаено за здобивање со странска пензија односно 
рента. Во противно, овој надоместок се пресметува 
со ратите на пензијата односно инвалиднината 
исплатени во тој период по основот на правото 
здобиено според југословенските прописи, и се 
исплатува само разликата, ако вкупниот износ што 
припаѓа на име надоместок е поголем. 

За времето од преземањето на обврските па на-
таму лицата од претходниот став можат да уживаат 
само едно право, и тоа по сопствен избор — право 
на пензија односно инвалиднина определена според 
Уредбата за извршување на Законот (точка 9 на 
ова упатство), или право на пензија односно инва-
лиднина здобиена според југословенските прописи 
независно од Уредбата за извршување на Законот. 
Ако биде избрано право што припаѓа според Уред-
бата за извршување на Законот, износите испла-
тени на име пензија односно инвалиднина по пре-
земањето на обврските, ќе се пресметаат и ќе се 
одбијат од износите што треба да се исплатат на 
име новото право определено во смисла на точката 
9 на ова упатство. 

16. Времето поминато во пензиско осигурување 
во земјите наведени во точката 1 на ова упатство 
до преземањето на обврските, се смета во пензи-
скиот стаж за здобивање и определување на пра-
вото според југословенските прописи, и тоа во це-
лина онака како го признал тоа време странскиот 
носител на социјално осигурување што го признал 
правото на пензија или рента, односно носителот на 
осигурувањето кај кој е регистрирано времето на 
пензиското осигурување — ако правото на странска 
пензија или рента не е здобиено или остварено. 

При утврдувањето дали се исполнети условите 
за здобивање со правото на пензија или инвалид-
нина според соодветните југословенски прописи за 
социјалното осигурување, заради определување на 
правата што припаѓаат според Уредбата за извр-
шување на Законот (точка 6 на ова упатство), во 
потребниот пензиски стаж се сметаат периодите на 
пензиско осигурување од претходниот став, како и 
времето пред тоа во Југославија поминато што се 
смета во пензискиот стаж според соодветниот југо-
словенски пропис што бил во сила оној ден од кој 
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странскиот носител го признал правото на пензија 
односно рента. 

За здобивање и за определување на правата од 
пензиското или инвалидското осигурување според 
Законот за пензиското осигурување односно според 
Законот за инвалидското осигурување, независно од 
Уредбата за извршување на Законот, периодите на 
пензиско осигурување од ставот 1 на оваа точка се 
сметаат како периоди на работен стаж, со тоа што во 
случаите на применување на членот 242 на Законот 
за пензиското осигурување овие периоди се земаат 
како периоди на работа во Југославија. 

VI. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
17. При утврдувањето дали се исполнети усло-

вите за здобивање со правото на пензија односно 
рента според југословенските прописи (точка 6) што 
биле во сила пред влегувањето во сила на Законот 
за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии од 1950 година, пе-
риодите на пензиско осигурување во странство од 
точката 16 став 1 на ова упатство се сметаат како 
периоди на пензиско осигурување и ако се наполнети 
пред почетокот на спроведувањето на осигурувањето 
за случај на истоштеност, старост и смрт според 
југословенските прописи (1 септември 1937 година). 

18. Одредбите за сроковите за поднесување на 
барања за определување на надоместокот во смисла 
на членот 12 од Уредбата за спроведување на Зако-
нот, не се применуваат при определувањето на пра-
вото на надоместок за побарувањата по основот на 
социјално осигурување според таа уредба. 

19. Под изразот: „југословенски прописи за со-
цијалното осигурување", во смисла на ова упатство, 
се подразбираат и југословенските прописи со кои 
е регулирано правото на пензија на државните и 
другите јавни службеници. 

Под изразот: „право на пензија или инвалид-
нина според југословенските прописи за социјал-
ното осигурување", во смисла на ова упатство, се 
подразбира и правото на рента за случај-на исто-
штеност, старост и смрт односно правото на посмрт-
на поткрепа на вдовица и роднини, како и правото 
на рента за случај на несреќа при работата, според 
соодветните југословенски прописи. 

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

Бр. 782 
14 април 1960 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

273. 
Врз основа на членот 4 став 4 точка 1 под а) 

од Законот за превозот на железниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 46/57 и 48/59), во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски, со сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите и со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет, Ге-
нералната дирекција на Југословенските железни-
ци донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА 
ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ НА ПРУГИТЕ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 
1. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 

на Југословенските железници, Дел 1 — Опште та-
р и ф н е одредбе, која важи од 1 август 1958 година, 
отпечатена во издание на Генералната дирекција на 
Југословенските железници, која е составен дел од 
Решението за измени и дополненија на Тарифата 
за превоз на стоки на пругите на Југословенските 

железници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/58), се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во Садржајот и во чл. 11, 13 и 22 бројот: 
„0,75" се брише; 

2) во Прилогот I, во Списак највећих допуште-
них притисака по осовини, редниот број 38 се 
брише. 

2. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 2 — Опште од-
редбе о рачунању возарине, која важи од 1 август 
1958 година, отпечатена во издание на Генералната 
дирекција на Југословенските железници, -која е 
составен дел од Решението за измени и дополненија 
на Тарифата за превоз на стоки на пругите на Ју-
гословенските железници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 26/58), се вршат следните измени и до-
полненија: 

1) во членот 11 точка 2 по зборовите: „—оквири 
(рамови), па и растављени1' се додаваат, како нов 
ред, зборовите: „—палете (палете, бокопалете и 
сл.),"; 

2) во Садржајот и во чл. 13 и 14 бројот: „0,75" 
се брише. 

3. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 4 — Класифи-
кација робе, која важи од 1 јануари 1960 година, 
отпечатена во издание на Генералната дирекција 
на Југословенските железници, која е составен дел 
од Решението за пропишување нови тарифи за пре-
воз на стоки на пругите на Југословенските же-
лезници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59), се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во поз. 0201 во првиот ред по зборот: „врсте" 
точката и запирката се заменуваат со запирка и се 
додаваат зборовите: „осим бекона;"; 

2) во поз. 0801 по зборот: „кајсије," се додаваат 
зборовите: „каки (јапанска јабука),"; 

3) во поа. 1223 во третиот ред по зборот: „семена" 
се додава зборот: „бундевиног,"; 

4) во поз. 2009 на крајот се додава нов став, кој 
гласи: 

„Пошиљалац мора у товарни лист уписати из-
јаву: „Пошиљка се неће употребити за производњу 
алкохолних пића."."; 

5) во поз. 2515 во првиот ред по зборот: „сиров" 
точката и запирката се бришат и се додаваат збо-
ровите: „(глина за производњу бентонита);"; 

6) во поз. 3106 во првиот ред по зборот: „ком-
примирани" се бришат две точки и се додаваат 
зборовите: „ ,па и течни:"; 

7) во поз. 3118 „Креозот" бројот на тарифскиот 
разред: „6" се заменува со бројот: „1"; 

8) во поз. 3905 по зборовите: „у тетиви лука" се 
додаваат зборовите: „еве, па и парено или импре-
гнирано,"; 

9) во поз. 3910 по зборовите: „у дебљини до 25 
ми" се додава нов став, кој гласи: „Пошиљка мора 
бити упућена на адресу неког рудника у земљи."; 

10) во поз. 3911 во деветтиот ред по зборот: „це-
пано" запирката се заменува со точка. Во десеттиот 
ред во реченицата: „све у дужини до 1,20 м" буквата 
„е" (мала) се заменува со буквата „С" (голема); 

11) во поз. 3925 во петтиот ред по зборот: „ме-
тала" се додава запирка; 

12) во поз. 4706 по зборот: „коприве" се додава 
запирка и зборовите: „сисалека влакна и остала 
биљна влакна на другим местима ненаведена"; 

13) во поз. 5103 по зборот: „остало" се додава 
запирка и зборовите: „грубо отесано (грубо обра-
ђено),"; 

14) во лоз. 5116 и 5117 во вториот ред по зборот: 
„необрађено" се додава запирка; 

15) во поз. 5502 по зборот: „љуске" точката и 
запирката се заменуваат со запирка и се додаваат 
зборовите: „отпаци лима, плоча и жице;"; 

16) во поз. 5601 реченицата: „у товарни лист 
мора се уписати сврха употребе „За градњу (одр-
жавање) горњег строја пруге"." се брише; 

17) во поз. 5611 во 26 ред и во поз. 6403 во 4 ред 
зборот: „справе" се заменува со зборот: „алатке"; 
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18) во лоз. 7505 по зборовите: „оквири (рамови), 
па и растављени," се додаваат, како нов ред, збо-
ровите: „палете (палете, бокспалете и ел.)". 

4. Во Тарифата за превоз на стоки на пругите 
на Југословенските железници, Дел 6 — Изузетне 
тарифе, која важи од 1 јануари I960 година, отпе-
чатена во издание на Генералната дирекција на 
Југословенските железници, која е составен дел од 
Решението за пропишување нови тарифи за превоз 
на стоки на пругите на Југословенските железници 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/59), се вршат 
следните измени и дополненија: 

1) во Уводне одредбе, во точката 4, во првиот 
ред по бројот: „6" се додаваат зборовите: „и члана 
14 тачка 2"; 

2) во Уводне одредбе се додава нова точка 6, 
која гласи: 

„6. Кад у једну исту позицију к. p. спадају ви-
ше предмета, а возарина се рачуна по одредбама 
ове тарифе само за један, или само за неке од њих, 
онда се тај одређени предмет или неки од њих на-
брајају поименце, а позиција к. р. се не наводи. 
Или се речима: „из поз к. р. и то:" назначује 
предмет, или више њих, који спадају у односну 
позицију ове тарифе. 

Ако је код неких предмета наведена и позиција 
у коју они спадају према к. р. речима: „поз 
к. p.", тада важе односни возарински ставови према 
овој тарифи за све предмете који спадају у наве-
дену позицију к. p.". 

Досегашната точка 6 станува точка 7; 
3) во поз. 004 во точката 2 по зборот: „јабуке," 

се додаваат зборовите: „каки (јапанска јабуку),"; 
4) поз. 006 се брише целата; 
5) во поз. 010 во точката 1 по зборот: „Сено" се 

додаваат зборовите: „и остали предмети", а точката 
2 од оваа позиција се брише целата; 

6) во поз. 021 насловот се менува и гласи: 
„Стакло амбалажно, ново: тегле и боце (флаше) 

из поз. 5307 к. p."; 
7) во поз. 023 во првиот ред зборот: „плава," се 

брише; 
8) во поз. 103 во точката 2 по зборот: „јабуке," 

се додаваат зборовите: „каки (јапанска јабука),". 
5. Ова решение влегува во сила по истекот на 

15 дена од денот на објавувањето во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

ГДЈЖ бр. 1970 
4 мај 1960 година 

Белград 
Генерална дирекција на Југословенските железници 

Претседател 
Генерален директор, на Управниот одбор, 
Војин Николиќ, е. p. Петар Стошиќ, е. p. 

274. 

Врз основа на членот 382 од Закон т за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружени-
ето на друмскиот сообраќај на Југославија пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА 

ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за слу-

жбениците на Здружението на друмскиот сообра-
ќај на Југославија (во натамошниот текст: Здруже-
нието). 

Службеници на Здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 

Здружението вршат стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесеш! врз 
основа на закон не е определено поинаку, одред-
бите од овој правилник важат и за помошните слу-
жбеници и техничкиот персонал (работниците) за-
послени во администрацијата на Здружението. 

Член 2 
Одредбите на делот I и другите соодветни 

одредби на Законот за јавните службеници се при-
менуваат и на службениците на Здружението на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (делот I) на Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се 
однесуваат на сите лица во работен однос, важат 
и за службениците на Здружението, ако со Законот 
за јавните службеници не е определено поинаку. 

II. Систематизација на службеничките места 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата на службеничките места 
се определуваат службеничките места според утвр-
дената организација и задачи на Здружението.. 

Со актот за систематизацијата на службенички-
те места се утврдуваат звањата и другите услови 
на стручноста потребни за одделни работни места. 

Намачувања и унапредувања на службеници: 
во Здружението можат да се вршат само на работ-
ните места утврдени со систематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Здружението ја утврдува управниот одбор на Здру-
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

Звањата и платите на службениците на Здру-
жението им се определуваат според одредбите од 
Законот за јавните службеници и другите прописи 
што важат за службениците на органите на држав-
ната управа. 

Платата на техничкиот персонал и на помо-
шните службеници на Здружението се определува 
според Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59). 

Член 5 
На секретарот на Здружението му се опреде-

лува основна плата според звањето и годините на 
службата, според одредбите од Законот за јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на Здружението може положајот 
на секретар на Здружението да го распореди до ITI 
платен разред, а положајот на секретар на секција 
за народна република да го распореди до V платен 
разред. 

На службеник на положајот секретар на Здру-
жението, односно на секретар на секција за народна 
република, што според одредбата на претходниот 
став се распоредени во платен разред, им припаѓа 
основна плата според положајот, независно од зва-
њето, ако е тоа поповолно за нив. 

Решенијата од претходниот став ги донесува 
претседателот на Здружението. 

Член 6 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Здружението кои се распоредуваат во платни ра-
зреди. 

Височината на положај ната плата се определу-
ва до износите утврдени со овој правилник. 

Положајната плата на секретарот на Здруже-
нието се утврдува до 18.000 динари месечно. 

Положајната плата на секретар на секција за 
народна република се утврдува до 17.000 динари 
месечно. 
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Положај ната плата на службениците на дру-
гите положа и односно работни места во Здруже-
нието изнесува, и тоа: 

До динари 
месечно 

1) За раководното место што му одговара 
на положајот началник на определени 
одделенија — f — — — — — — — 17.000 

2) За раководното место што му одговара 
на положајот началник на други одде-
ленија — — — — — — — — — 15.000 

3) За раководното место што му одговара 
на положајот шеф на самостоен стручен 
отсек — — — — — _ — — — 14.000 

4) За работното место на самостоен совет-
ник за кое со систематизацијата е опре-
делено како најниско — звањето советник 15.000 

5) За работното место на советник за кое 
со систематизацијата е определено како 
најниско — звањето советник — — — 12.000 

6) За работното место на референт — — 10.ООО 
Член 7 

Положај ната плата на приправниците изнесу-
ва месечно, и тоа: 

Динари 
1) на приправник за звање од четврта група 1.000 
2) на приправник за звање од трета група 2.000 
3) на приправник за звање од втора група 3.000 
4) на приправник за звање од прва група 4.000 

Член 8 
Положај ната плата на службениците во зва-

њето сметковен референт што работат исклучиво 
на сметководствени работи, може да се утврди до 
износот од 6.000 динари месечно, според степенот на 
самостојноста на работата на работното место на 
сметководствената служба. 

Член 9 
Положај ната плата на службениците што вр-

шат дактилографски и стенографски работи се 
утврдува според звањата што постојат за тие слу-
жбеници, со тоа што износот на месечната поло-
жај на плата на дактилограф од 1а класа да не може 
да биде поголем од 4.000 динари, на стенограф — 
од 5.000 динари, а на дебатен стенограф — од 9.000 
динари. 

Член 10 
Положај ната плата за секој положај и за секое 

работно место во Здружението ја определува до 
износите од чл. 6, 7 и 8 на овој правилник управ-
ниот одбор на Здружението по предлог од секрета-
рот на Здружението. 

Решението за положајните плати за службени-
ците на Здружението го издава секретарот на Здру-
жението. 

IV. Назначување на службеници 
Член 11 

Службеничките места во Здружението се по-
полнуваат врз основа на конкурс. 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
на технички персонал. 

Член 12 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Здружението го спроведува според одред-
бите на Законот за јавните службеници конкур-
сната комисија, што ја формира, на време од една 
година, управниот одбор на Здружението. 

Член 13 
Решението за избирање и разрешување на се-

кретарот на Здружението го издава претседателот 
на Здружението. 

Управниот одбор на Здружението решава за 
другите службенички односи на секретарот на 
Здружението, а решение за тоа издава претседа-
телот на Здружението. 

Член 14 
Службениците на раководните места во Здру-

жението ги назначува и ги разрешува управниот 
одбор на Здружението. 

Решенијата за назначување и разрешување на 
службениците од претходниот став ги издава се-
кретарот на Здружението. 

Другите службеници на Здружението ги назна-
чува и донесува решенија за нивните службенички 
односи секретарот на Здружението. 

Член 15 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Здружението пред претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Службениците на Здружението ја даваат свече-
ната изјава од претходниот став пред секретарот 
на Здружението. 

Член 16 
Здружението може да запосли хонорарни слу-

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Со хоиорарните службеници склучува договор 
секретарот на Здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 17 

Здружението може само по исклучок да назна-
чува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи да помине приправникот 
дел на приправничкиот стаж во тие организации 
и установи. Времето поминато на тгршЈравнички 
стаж во тие организации и установи се признава 
како служба во Здружението. 

Во се друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници 
и од другите прописи за приправниците на органите 
на државната управа. 

Член 18 
За службениците на Здружението важат во се 

соодветните одредби од Законот за јавните слу-
жбеници за стручното образование на службени-
ците на органите на државната управа во текот на 
службата. 

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за . стручно образование на службениците 
на Здружението. Во спогодба со органите на држав-
ната управа, со самостојните установи, центрите 
за образование на кадрите и со другите организа-
ции, Здружението може своите службеници да ги 
упатува на семинари и курсеви што тие органи, 
установи и организации ги организираат со цел 
за стручно образование на кадрите. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 19 

За напредување на службениците на Здруже-
нието важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците 
на органите на државната управа. 

Член 20 
Службениците на Здружението се оценуваат 

според одредбите на Законот за јавните службе-
ници што се однесуваат на службениците на орга-
ните на државната управа. 

Секретарот на Здружението не се оценува. 
Службениците на Здружението ги оценува ко-

мисијата што ја определува управниот одбор на 
Здружението. Управниот одбор на Здружението 
определува и претседател на комисијата. Секрета-
рот на Здружението според својот положај е член 
на комисијата. 
VII. Дисциплинска и материјална одговорност на 

службениците 
Член 21 

За повреда на службеничката должност и за 
штета сторена во врска со вршењето на службената 
должност одговара службеник на Здружението ди-
сциплински и материјално според одредбите од За-
конот за јавните службеници. 
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Член 22 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Здружението решава секретарот на Здружението 
или старешината што ќе го овласти тој. 

Против решението за казна за дисциплинска 
неуредност службеник на Здружението има право 
на жалба до првостепениот дисциплински суд при 
Здружението. 

Член 23 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Здружението ги изрекуваат дисциплин-
ски судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплински суд при Здружението, како 

првостепен; 
2) виши дисциплински суд при Здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на Здружението. Вториот член 
и неговиот заменик ги делегира соодветниот орган 
на синдикатот. 

Свечената изјава од членот 101 став 2 на За-
конот за јавните службеници ја даваат претседа-
телот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
нивните заменици, пред претседателот на управниот 
одбор на Здружението. 

Секретарот на дисциплинскиот суд и на вишиот 
дисциплински суд ги именува секретарот на Здру-
жението. 

Член 24 
Казните за дисциплински неуредности и ди-

сциплински престапи на претседателот и на чле-
новите на дисциплинскиот суд од прв степен, сто-
рени во својство на претседател односно член на 
дисциплинскиот суд, ги изрекува вишиот дисци-
плински суд при Здружението, а казните за ди-
сциплински неуредности и дисциплински престани 
на претседателот и на членовите на вишиот дисци-
плински суд при Здружението — Сојузниот виши 
дисциплински суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 25 

За давање согласност на отказите на службе-
ниците на Здружението, се формираат комисии за 
откази при Секретаријатот на Здружението и при 
републичките секции. Претседателот и еден член 
на комисијата ги именува и ги разрешува управ-
ниот одбор на Здружението, односно управниот од-
бор на републичка секција. Вториот член и него-
виот заменик ги делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

IX. Други одредби 
Член 26 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
одредбите од главите XV до XVII на Законот за 
јавните службеници, што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа, во се се 
применуваат на службениците на Здружението. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ''. 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. В. бр. 4/16 од 22 април 1960 
година. 

Бр. 05—336 
2 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор 
на Здружението 

на друмскиот сообраќај 
на Југославија, 

Чедо Капор, е. р. 

275. 

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ" бр 53757 
44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружението 
на поморското бродарство на Југославија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ПО-

МОРСКОТО БРОДАРСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на Здружението на поморското бродарство 
на Југославија (во натамошниот текст: Здруже-
нието). 

Службеници на Здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
Здружението вршат како свое редовно занимање 
стручни, сметководствени и канцелариски работи. 

Ако со закон или со други прописи донесени врз 
основа на закон не е определено поинаку, одредби-
те од овој правилник важат и за помошните слу-
жбеници и техничкиот персонал (работниците) за-
послени во администрацијата на Здружението. 

Член 2 
На службениците на Здружението се примену-

ваат одредбите на делот I и другите соодветни од-
редби на Законот за јавните службеници на начи-
нот пропишан со бвој правилник. 

Општите одредби (делот I) на Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се 
однесуваат на сите лица во работен однос, важат и 
за службениците на Здружението, ако со Законот 
за јавните службеници не е определено поинаку. 

И. Систематизација на службеничките места 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата на службеничките места 
се определуваат службеничките места според утвр-
дената организација и задачи на Здружението. 

Со актот за систематизацијата на службенич-
ките места се определуваат звањата и другите усло-
ви на стручноста потребни за одделни работи места. 

Назначување и унапредувања на службеници во 
Здружението можат да се вршат само на местата 
утврдени со систематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Здружението ја утврдува управниот одбор на Здру-
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

Звањата и платите на службениците на Здру-
жението се определуваат според одредбите од 3ав-
ионот за јавните службеници и другите прописи 
што важат за службениците на органите на др-
жавната управа. 

Платата на техничкиот персонал и на помо-
шните службеници на Здружението се определува 
според Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59). 

Член 5 
На секретарот на Здружението му се опреде-

лува основната плата според звањето и годините 
на службата, според одредбите од Законот за јав-
ните службеници што важат за службениците на 
органите на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на Здружението може положајот 
на секретар на Здружението да го распореди до III 
платен разред. 

На службеник на положајот секретар на Здру-
жението, што според одредбата на претходниот став 
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е распореден во платен разред, му припаѓа основна 
плата според положајот, без оглед на звањето, ако 
е тоа поповолно за него. 

Решенијата од претходниот став ги донесува 
претседателот на Здружението. 

Член 6 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Здружението распоредени во платни разреди. 
Височината на положајната плата се определува 

до износите утврдени со овој правилник. 
Положајната плата на секретарот на Здруже-

нието се утврдува до 18.000 динари месечно. 
Положај ната плата на службениците на дру-

гите положаи односно работни места во Здруже-
нието изнесува: 

До 
динари 

месечно 
1) за работното место што му одговара 

на положајот на началник — — — 15.000 
2) за работното место на самостоен со-

ветник за кое со систематизацијата 
е определено кано најниско — зва-
њето советник — — — — — —̂ 15.000 

3) за работното место на шеф на са-
мостоен отсек — — — — — — 14.000 

4) за работното место на референт за 
кое со систематизацијата се бара 
како најниско — звањето советник 12.000 

5) за работното место на референт — 10.000 
Член 7 

Положајната плата на приправниците изнесува 
месечно, и тоа: 

Динари 
1) на приправник за звање од четврта група 1.000 
2) на приправник за звање од трета група 2.000 
3) на приправник за звање од втора група 3.000 
4) на приправник за звање од прва група 4.000 

Член 8 
Положај ната плата на службениците што вршат 

дактилографски и стенографски работи се утврдува 
според звањата што постојат за тие службеници, со 
тоа што износот на положај ната плата на дактило-
граф од 1а класа да не може да биде поголем од 
4.000 динари, на стенограф — од 5.000 динари, а на 
дебатен стенограф — од 9.000 динари месечно. 

Член 9 
Положај ната плата за секој положај и за секое 

работно место во Здружението ја утврдува до изт 
носите од чл. 6 и 7 на овој правилник секретарот 
на Здружението. 

Решенијата за положајните плати за службе-
ниците на Здружението ги издава секретарот на 
Здружението. 

Височината на положајната плата на секрета-
рот на Здружението ја определува управниот одбор 
на Здружението, а решението за тоа го издава прет-
седателот на управниот одбор на Здружението 

IV. Назначување на службеници 
Член 10 

Службеничките места во Здружението се по-
полнуваат врз основа на конкурс. 

Без конкурс може да се пополни местото на се-
кретар на Здружението. 

Другите упразнети службенички места во Здру-
жението можат да се пополнуваат без конкурс само 
во случаите предвидени во Законот за јавните слу-
жбеници. 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
на технички персонал. 

Член И 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Здружението го спроведува според Одред-
бите на Законот за јавните службеници конкур-
сната комисија, што се формира кај Здружението. 
Конкурсната комисија ја формира, на време од 
една година, управниот одбор на Здружението, 

. Член 12 
Секретарот на Здружението го избира и го ра-

зрешува врз основа на членот 162 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението. 

Решението за избирање и разрешување на се-
кретарот на Здружението го издава претседателот 
на управниот одбор на Здружението. 

За другите службенички односи на секретарот 
на Здружението, решенијата ги донесува претседа-
телот на управниот одбор на Здружението. 

Член 13 
Службениците на раководни места во Здруже-

нието ги назначува и ги разрешува управниот од-
бор! на Здружението. 

Решението за назначување и разрешување на 
службеници на раководни места во Здружението, 
го издава секретарот на Здружението. 

Решението за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став го донесува се-
кретарот на Здружението. 

Другите службеници на Здружението ги назна-
чува и решение за нивните службенички односи 
донесува секретарот на Здружението. 

Член 14 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Здружението пред претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Службениците на Здружението ја даваат свече-
ната изјава од претходниот став пред секретарот 
на Здружението. 

Член 15 
Здружението може да запосли хонорарни слу-

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Со хонорарите службеници склучува договор 
секретарот на Здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 16 

здружението може само по исклучок да назна-
чува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи да помине приправникот 
дел на приправничкиот стаж во тие организации и 
установи. Времето поминато на работа во тие орга-
низации и установи, се признава како приправ-
нички стаж. 

Во се' друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците на органите 
на државната управа. 

Член 17 
За службениците на Здружението важат во се* 

соодветните одредби од Законот за јавните службе-
ници за стручното образование на службениците 
на органите на државната управа во текот на слу-
жбата. 

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за стручно обучување на службениците на 
Здружението. Во спогодба со органите на држав-
ната управа, со самостојните установи, центрите за 
образование на кадрите и со другите организации 
Здружението може своите службеници да ги упа-
тува на семинари и курсеви што тие органи, уста-
нови и организации ги организираат со цел за нив-
но стручно образование. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 18 

За напредување на службениците на Здруже-
нието важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците на 
органите на државната управа. 

Член 19 
Службениците на Здружението се оценуваат 

според одредбите на Законот за јавните службеници 
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што се однесуваат на службениците на органите на 
државната управа. 

Секретарот на Здружението не се оценува. 
Службениците на Здружението ги оценува ко-

мисијата што ја определува управниот одбор на 
Здружението, или по негово овластување — секре-
тарот на Здружението. Управниот одбор на Здру-
жението определува претседател на комисијата. Се-
кретарот на Здружението според својот положај е 
член на комисијата. 

VII. Дисциплинска и материјална одговорност 
на службениците 

Член 20 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност одговара службеник на Здружението дисци-
плински и материјално според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници. 

Член 21 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Здружението решава секретарот на Здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност- службеник на Здружението има право 
на жалба до второстепениот дисциплински суд. 

Член 22 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Здружението ги изрекуваат дисциплин-
ски судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплински суд при Здружението, како 

првостепен; 
2) виши дисциплински суд при Здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на Здружението. Вториот член и 
неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Член 23 
Свечената изјава од членот 101 став 2 на Зако-

нот за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на дисциплинскиот суд, како и нив-
ните заменици, пред претседателот на управниот 
одбор на Здружението. 

Секретарот на дисциплинскиот суд и на вишиот 
дисциплински суд ги именува секретарот на Здру-
жението. 

Член 24 
Казните за дисциплински неуредност и дисци-

плински престапи на претседателот и на членовите 
на дасцитглинскиот суд од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно членови на дисци-
плинскиот суд, ги изрекува вишиот дисциплински 
суд. 

Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд при Здружението ги 
изрекува Сојузниот виши дисциплински суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 25 

За давање согласност на отказале на службе-
ниците на Здружението се формира комисија за 
откази. Претседателот и еден член на комисијата 
ги именува и ги разрешува управниот одбор на 
Здружението. Вториот член на комисијата и него-
виот замени« ги делегира соодветниот орган на син-
дикатот. 

IX. Други одредби 
Член 26 

Ако со овој правилник не е пропишано поина-
ку, одредбите од главите XV до XVII на Законот за 
јавните службеници, што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа, во се' се 
применуваат на службениците на Здружението. 

Член 27 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. Б. бр. 4/17 од 22 април 1960 
година. 

Бр. 23/60 
16 јануари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на Здружението 
на поморското бродарство на Југославија, 

Шпиро Савин, е. р. 

276. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Здружението 
на југословенските поморски луки пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈУ-

ГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОМОРСКИ ЛУКИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник важат за службе-

ниците на Здружението на југословенските помор-
ски луки (во натамошниот текст: Здружението). 

Службеници на Здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
Здружението вршат стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз 
основа на закон не е определено поинаку, одредбите 
од овој правилник важат и за помошните службе-
ници и за техничкиот персонал (работниците) за-
послени во администрацијата на Здружението. 

Член 2 
На службениците на Здружението се примену-

ваат одредбите на делот I и другите соодветни од-
редби на Законот за јавните службеници на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (делот I) на Законот за ра-
ботните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59) што според членот 15 на тој закон се 
однесуваат на сите лица во работен однос, важат 
и за службениците на Здружението ако со Зако-
нот за јавните службеници не е определено поинаку. 

II. Систематизација на службеничките места 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата на службеничките места се 
определуваат службеничките места според утврде-
ната организација и задачи на Здружението. Со 
актот за систематизацијата на службеничките ме-
ста се определуваат звањата и другите услови на 
стручноста потребни за одделни работни места. 

Назначувања и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
системтизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Здружението ја утврдува управниот одбор на Здру-
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

На "службениците на Здружението им се опре-
делуваат звањата и платите според одредбите од 
Законот за јавните службеници и другите прописи 
што важат за службениците на органите на др-
жавната управа. 
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Платите на техничкиот персонал и на помош-
ните службеници на Здружението се определуваат 
според Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58. 6/59 и 53/59). 

Член 5 
На секретарот на Здружението му се определу-

ва основната плата според звањето и годините на 
службата, според одредбите од Законот за јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на Здружението може положајот 
на секретар на Здружението да го распореди до ITI 
платен разред. 

На службеник на положајот секретар на Здру-
жението што според одредбата на претходниот став 
е распореден во платен разред, му припаѓа основна 
плата според положајот, независно од звањето,. ако 
е тоа поповолно за него. 

Решението за определување на основната плата 
според претходниот став го донесува претседателот 
на управниот одбор на Здружението. 

Член 6 
Определени службеници на Здружението имаат 

положај според одговорноста и посебните овла-
стувања. 

Положаите на службениците во Здружението 
се установуваат со прописите за организацијата на 
администрацијата на Здружението и со актот за 
систематизацијата на службеничките места. Со тие 
прописи се определуваат и условите за назначу-
вање на положај. 

Член 7 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Здружението што се распоредуваат во платни ра-
зреди. 

За одделни положаи односно работни места во 
Здружението се утврдуваат положај ните плати, 
и тоа: 

До динари 
месечно 

1) за положајот секретар на Здруже-
нието — — — — — — — — — 18.000 

2) за раководните места што му од-
говараат на положајот началник на од-
деление — — — — — — — — — 15.000 

3) за раководните места што му од-
говараат на положајот шеф на самостоен 
стручен отсек — — — — — — — 14.000 

4) за работните места на советник — 12.000 
5) за работните места на референт — 10.000 
При утврдувањето на положај ната плата за 

одделни раководни и други работни места, се земаат 
предвид покрај степенот на стручноста и другите 
услови предвидени со актот за систематизацијата. 

Член 8 
Положај ната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта 
гр угта — — — — — — — — — — 1.000 

2) на приправник за звање од трета група 2.000 
3) на приправник за звање од втора група 3.000 
4) на приправник за звање од прва група 4.000 
Положајната плата на службениците што вршат 

дактилографски и стенографски работи се утврдува 
според звањата што постојат за тие службеници, 
со тоа што износот на положај ната плата на дак-
тилограф од 1а класа да не може да биде поголем 
од 4 ООО динари, на стенодактилограф — од 5.000 ди-
нари, а на дебатен стенограф — од 9.000 динари 
месечно. 

Член 9 
Положајната плата на службениците во зва-

њето сметковен референт што работат исклучиво 
на сметководствени работи, може да се утврди до 
износот од 6.000 динари месечно, според степенот 
на самостојноста на работата на работното место 
на сметководствената служба. 

Член 10 
Положај ната плата за секој положај и за секое 

работно место во Здружението ја определува до 
износите од чл. 7, 8 и 9 на овој правилник секре-
тарот на Здружението. 

Член 11 
Положајната плата на секретарот на Здруже-

нието ја определува управниот одбор на Здруже-
нието. 

IV. Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во Здружението се по-
полнуваат врз основа на конкурс. 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
на технички персонал. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Здружението го спроведува според одред-
бите од Законот за јавните службеници конкурс-
ната комисија, што се формира кај Здружението. 

Конкурсната комисија ја формира, на време од 
една година, управниот одбор на Здружението. 

Член 14 
Секретарот на Здружението го избира и го раз-

решува врз основа на членот 162 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здруже-
нието. 

Решението за избирање на секретарот на Здру-
жението го издава претседателот на управниот одбор 
на Здружението. За другите службенички односи 
на секретарот на Здружението решението го доне-
сува претседателот на управниот одбор на Здру-
жението. 

Член 15 
Раководните службеници на Здружението ги 

назначува на положај и за нивното разрешување 
од положај одлучува управниот одбор на Здру-
жението. Решението за назначување и разрешување 
на овие службеници го издава секретарот на Здру-
жението. 

Решението за другите службенички односи на' 
службениците од претходниот став го донесува се-
кретарот на Здружението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решение за нивните службенички односи секрета-
рот на Здружението. 

Член 16 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на За-

конот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Здружението пред претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Службениците на Здружението ја даваат све-
чената изјава од претходниот став пред секретарот 
на Здружението. 

Член 17 
Здружението може да запосли хонорарни слу-

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на Здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 18 

Здружението може само по исклучок да назна-
чува приправници, и тоа за одделни звања. 
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Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи да помине приправникот 
дел на приправничкиот стаж во овие организации 
и установи. Времето поминато на работа во тие орга-
низации и установи се признава како приправнички 
стаж. 

Во се' друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците на органите 
на државната управа. 

Член 19 
За службениците на Здружението во се' важат 

соодветните одредби од Законот за јавните службе-
ници за стручното образование на службениците на, 
органите на државната управа во текот на слу-
жбата. 

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за стручно образование на службениците 
на Здружението. Во спогодба со органите на држав-
ната управа, со самостојните установи и организа-
ции Здружението може своите службеници да ги 
упатува на семинари и курсеви што тие органи, 
установи и организации ги организираат со цел за 
стручно образование на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на службениците 

Член 20 
За напредување на службениците на Здруже-

нието важат во се' одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците 
на органите на државната управа. 

Член 21 
Службениците на Здружението се оценуваат 

според одредбите од Законот за јавните службеници 
што се однесуваат на службениците на органите на 
дрлѕавната управа. 

Секретарот на Здружението, службениците ра-
споредени од П2 платен разред нагоре, приправни-
ците и хонорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на Здружението ги оценува ко-
мисијата што ја определува управниот одбор на 
Здружението или по негово овластување — секре-^ 
тарот на Здружението. Управниот одбор на Здру-
жението определува претседател на комисијата. Се-
кретарот на Здружението според својот положај е 
член на комисијата. 

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност одговара службеник на Здружението дисци-
плински и материјално, според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Здружението решава секретарот на Здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност службеникот на Здружението има право 
на жалба до второстепениот дисциплински суд. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Здружението ги изрекуваат дисциплин-
ски судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплински суд при Здружението, како 

првостепен; 
2) виши дисциплински суд при Здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува у-

правниот одбор на Здружението. Вториот член и 
неговиот заменик ги делегира соодветниот опган 
на синдикатот. 

Член 25 
Свечената изјава од членот 101 став '2 на За-

конот за јавните службеници ја даваат претседа-
телот и членовите на дисциплинскиот суд, како и 
нивните заменици, пред претседателот на управниот 
одбор на Здружението. Секретарот на дисциплин-
скиот суд го именува секретарот на Здружението. 

Член 26 
Казните за дисциплински неуредност и дисци-

плински престапи на претседателот и на членовите 
на дисциплинскиот суд . од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно член на дисциплин-
ски суд, ги изрекува непосредно повисокиот дисци-
плински суд. 

Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот 
виши дисциплински суд. 

VIII. Комисија за откази 

Член 27 
За давање согласност на отказите на службе-

нициве на Здружението се формира комисија 3ai 
откажи. Претседателот и еден член на комисијата 
ги именува и ги разрешува управниот одбор на; 
Здружението. Вториот член на комисијата и него-* 
виот заменик ги делегира соодветниот орган на син-
дикатот. 

IX. Други одредби 
Член 28 

Ако со овој правилник не е пропишано пои-
наку, одредбите од главите XV до XVII на Законот1 

за јавните службеници, што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа, во се' 
се применуваат на службениците на Здружението. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 29 

Управниот одбор на Здружението ќе ја утврди 
систематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 
I960 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата во администра-
цијата на Здружението затечена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за јавните службеници 
се смета како привремена систематизација. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. Б. бр. 4/15 од 2£ април I960 
година. 

Бр. 01-23/1 
20 јануари 1960 година 

Белград 

Претседател 
на Управниот одбор на Здружението 
на југословенските поморски луки, 

Мирко Зекулиќ, е. р. 
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277. 

Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59). Управниот одбор на Стручното 
здружение на градските сообраќајни претпријатија 
на Југославија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ГРАДСКИТЕ СООБРАЌАЈНИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА НА ЈУГОСЛАВИЈА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилни« важат за службе-

ниците на Стручното здружение на градските со-
обраќајни претпријатија на Југославија (во натамо-
шниот текст: Здружението). 

Службеници на Здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
Здружението вршат стручни, сметководствени или 
кар-елариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз осно-
ва на закон не е определено поинаку, одредбите од 
овој правилник важат и за помошните службеници 
и техничкиот персонал (работниците) запослени во 
администрацијата на Здружението. 

Член 2 
На службениците на Здружението се примену-

ваат одредбите од делот I и другите соодветни од-
редби на Законот за јавните-службеници на начинот 
пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (делот I) на Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59), што според членот 15 на тој закон се 
однесуваат на сите лица во работен однос, важат и 
за службениците на Здружението, ако со Законот 
за јавните службеници не е определено поинаку. 

II. Систематизација на службеничките места 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата на службеничките места 
се определуваат службеничките места според утвр-
дената организација и задачи на Здружението. Со 
актот за систематизацијата на службеничките ме-
ста се определуваат звањата и другите услови на 
стручноста потребни за одделни работни места. 

Назначување и унапредувања на службеници 
можат да се вршат само на местата утврдени со 
систематизаци ј ата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Здружението ја утврдува управниот одбор на Здру-
жението. 

III. Звања и плати 
Член 4 

На службениците на Здружението им се опре-
делуваат звања и плати според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници и другите прописи што 
важат за службениците на органите на државната 
управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помо-
шните службеници на Здружението се определуваат 
според Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58, 6/59 и 53/59). 

Член 5 
На секретарот на Здружението му се определу-

ва основната плата според звањето и годините на 
службата според одредбите од Законот за јавните 
службеници што важат за службениците на орга-
ните на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на Здружението може положајот 
на секретар на Здружението да го распореди до V 
платен разред. 

На службеник на положајот секретар на Здру-
жението што според одредбата на претходниот став 

е распореден во платен разред, му припаѓа основна 
плата според положајот, без оглед на звањето, ако 
е тоа поповолно за него. 

Решението од претходниот став го донесува 
претседателот на управниот одбор на Здружението. 

Член 6 
Определени службеници на Здружението имаат 

положај според одговорноста и посебните овласту-
вања. 

Положаите во Здружението се установуваат со 
прописите за организацијата на администрацијата 
на Здружението и со актот за систематизацијата на 
службеничките места. Со тие прописи се опреде-
луваат и условите за назначување на положам. 

Член 7 
Положајна плата имаат сите службеници на 

Здружението распоредени во платни разреди. 
За одделни положаи односно работни места во 

Здружението, се определуваат положајните плати, 
и тоа: 

До динари 
месечно 

1) за положајот секретар на Здружението 17.000 
2) за раководните места што му одговараат 

на положајот началник на одделение — 15.000 
3) за раководните места што му одговараат 

на положајот шеф на самостен стручен 
отсек — — — — — — — — — 14.000 

4) за работните места на референт — — 10.000 
При утврдувањето на положај ната плата за од-

делни раководни и други работни места, се земаат 
предвид покрај степенот на стручноста и другите 
услови предвидени со актот за систематизацијата. 

Член 8 
Положајната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта група 1.000 
2) на приправник за звање од трета група — 2.000 
3) на приправник за звање од втора група — 3.000 
4) на приправник за звање од прва група — 4.000 

Положај ната плата на службениците што вр-
шат дактилографски и стенографски работи се утвр-
дува според звањата што постојат за тие службе-
ници, со тоа што износот на положај ната плата на 
дактилограф од 1а класа да не може да биде по-
голем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 
5.000 динари, а на дебатен стенограф — од 9.000 
динари месечно. 

Член 9 
Положај ната плата на службениците во звањето 

сметковен референт што работат исклучиво на ра-
боти на сметководството, може да се утврди до из-
носот од 6.000 динари месечно, според степенот на 
самостојноста на работата на работното место на 
сметководствената служба. 

Член 10 
Положајната плата за секој положај и секое 

работно место во Здружението ја определува до из-
носите од чл. 7, 8 и 9 на овој правилник секрета-
рот на Здружението. 

Член 11 
Положај ната плата на секретарот на Здруже-

нието ја определува управниот одбор на Здруже-
нието. 

IV. Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во Здружението се попол-
нуваат врз основа на конкурс. 

Конкурсот не е задолжителен за назначување 
на технички персонал. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во Здружението го спроведува според одред-
бите од Законот за јавните службеници конкурсна-
та комисија што се формира кај Здружението. 
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Конкурсната комисија ја формира на време од 
една година управниот одбор на Здружението. 

Член 14 
Секретарот на Здружението го избира и го ра-

зрешува врз основа на членот 162 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението. 

Решението за избирање на секретар на Здруже-
нието го издава претседателот на управниот одбор 
на Здружението. За другите службенички односи на 
секретарот на Здружението решението го донесува 
претседателот на управниот одбор на Здружението. 

Член 15 
Раководните службеници во Здружението ги на-

значува на положај и за нивното разрешување од 
положај-одлучува управниот одбор на Здружението. 

Решението за назначување и разрешување на 
овие службеници го издава секретарот на Здруже-
нието. 

Решението за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став го донесува се-
кретарот на Здружението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решение за нивните службенички односи секрета-
рот на Здружението. 

Член 16 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Законот 

за јавните службеници ја дава секретарот на Здру-
жението пред претседателот на управниот одбор на 
Здружението 

Службениците на Здружението ја даваат свече-
ната изјава од претходниот став пред секретарот на 
Здружението. 

Член 17 
Здружението може да запосли хонорарни слу-

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Со хонорарите службеници договор склучува 
секретарот на Здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 18 

Здружението може само по исклучок да назна-
чува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи да помине приправникот 
дел на приправничкиот стаж во овие организации и 
установи. Времето поминато на работа во тие орга-
низации и установи се признава како приправнички 
стаж. 

Во се друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците на органите 
на државната управа. 

Член 19 
За следбениците на Здружението во се важат 

соодветните одредби од Законот за јавните службе-
ници за стручното образование на службениците на 
органите на државната управа во текот на слу-
жбата 

Здружението може да организира семинари и 
кур. зви за стручно обучување на своите службени-
ци. Здружението, во спогодба со органите на држав-
ната управа, со самостојните установи и организа-
ции, може своите службеници да ги упатува на се-
минари и курсеви што тие органи, установи и орга-
низации ги организираат со цел за стручно образо-
вание на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 20 

За напредување на службениците на Здружени-
ето важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците на 
органите на државната управа. 

Член 21 
Секретарот на Здружението, службениците ра-

споредени од Њ платен разред нагоре, приправни-
ците и хонорарни те службеници не се оценуваат. 

Службениците на Здружението се оценуваат 
според одредбите од Законот за јавните службеници 
што се однесуваат на службениците на органите на 
државната управа. 

Службениците на Здружението ги оценува ко-
мисијата што ја определува управниот одбор на 
Здружението или по негово овластување — секре-
тарот на Здружението. Управниот одбор на Здруже-
нието определува претседател на комисијата. Се-
кретарот на Здружението според својот положај е 
член на комисијата. 

VII. Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност одговара службеник на Здружентлето дисци-
плински и материјално, според одредбите од Законот 
за јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Здружението решава секретарот на Здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска не-

уредност службеникот има право на жалба до вто-
ростепениот дисциплински суд. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Здружението ги изрекуваат дисциплин-
ски судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплински суд при Здружението, како 

првостепен; 
2) виши дисциплински суд при Здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплина 

ски суд, како и нивните заменици, ги именува управ-
ниот одбор на Здружението. Вториот член и него-
виот заменик ги делегира соодветниот орган на син-
дикатот 

Член 25 
Свечената изјава од членот 101 став 2 на Зако-

нит за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на дисциплинскиот суд, како и нивните 
заменици, пред претседателот на управниот одбор 
на Здружението. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на Здружението. 

Член 26 
Казните за дисциплински неуредност и дисци-

плински престапи на претседателот и на членовите 
на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно член на дисциплин-
ски суд, ги изрекува непосредно повисокиот дисци-
плински суд. 

Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд ги изрекува соју-
зниот виши дисциплински суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 27 

За давање согласност на отказите на службе-
ниците на Здружението се формира комисија за 
откази. Претседателот и еден член на комисијата ги 
именува и ги разрешува управниот одбор на Здру-
жението. Вториот член на комисијата и неговиот 
заменик ги делегира соодветниот орган на синди-
катот. 
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IX. Други одредби 
Член 28 

Ако со овој правилник не е пропишано поинаку, 
одредбите од главите XV до XVII на Законот за 
јавните службеници што се однесуваат на службе-
ниците на органите на државната управа во се се 
применуваат на службениците на Здружението. 

X Преодни и завршни одредби 
Член 29 

Управниот одбор на Здружението ќе ја утврди 
систематизацијата на службеничките места во адми-
нистрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 
I960 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата во администра-
цијата затечена во Здружението на денот на влегу-
вањето во сила на Законот за јавните службеници 
се смета како привремена систематизација. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. Б. бр. 4/19 од 22 април I960 
година. 

Бр. 1497 
23 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на стручното 
здружение на градските сообраќајни 

претпријатија на Југославија, 
Борислав Зимоњиќ, е. р. 

278. 

Врз основа од членот 382 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Управниот одбор на Стручното 
здружение на претпријатијата за натовар, истовар 
и складирање на стоки на Југославија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО ЗДРУЖЕ-
НИЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА ЗА НАТОВАР, 

ИСТОВАР И СКЛАДИРАЊЕ НА СТОКИ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

I. Општи одредби 
Член 1 

Одредбите за овој правилник важат за службе-
ниците на Стручното здружение на претпријатијата 
за натовар, истовар и складирање на стоки на Ју-
гославија (во натамошниот текст: Здружението). 

Службеници на Здружението, во смисла на овој 
правилник, се лица што во администрацијата на 
Здружението вршат стручни, сметководствени или 
канцелариски работи. 

Ако со закон или со прописи донесени врз осно-
ва на закон не е определено поинаку, одредбите од 
овој правилник важат и за помошните службеници 
и техничкиот персонал (работниците) запослени во 
администрацијата на Здружението. 

Член 2 
На службениците на Здружението се приме-

нуваат одредбите од делот I и другите соодветни 
одредби на Законот за јавните службеници на на-
чинот пропишан со овој правилник. 

Општите одредби (делот I) на Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
26/58 и 1/59) што според членот 15 на тој закон се 
однесуваат на сите лица во работен однос, важат и 

за службениците на Здружението ако со Законот 
за јавните службеници не е определено поинаку. 

11. Систематизација на службеничките места 
Член 3 

Здружението има систематизација на службе-
ничките места. 

Со систематизацијата на службеничките мгста 
се определуваат службеничките места според утвр-
дената организација и задачи на Здружението. Со 
актот за систематизацијата на службеничките места 
се определуваат звањата и другите услови на струч-
носта потребни за одделни работни места. 

Назначувања и унапредувања на .службеници 
можат да се вршат само на работните места утвр-
дени со систематизацијата. 

Систематизацијата на службеничките места во 
Здружението ја утврдува управниот одб:р на Здру-
жението. 

Ш. Звања и плати 
Член 4 

На службениците на Здружението им се опре-
делуваат звања и плати според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници и другите прописи што 
важат за службениците на органите на државната 
управа. 

Платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници на Здружението се определуваат 
според Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на потрошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/58, 44/58. 6/59 и 53/59). 

Член 5 
На секретарот на Здружението му се опреде-

лува основната плата според звањето и годините 
на службата, според одредбите од Законот за јав-
ните службеници што важат за службениците на 
органите на државната управа. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
управниот одбор на Здружението може положајот 
на секретар на Здружението да го распореди до 
V платен разред. 

На службеник на положајот секретар на Здру-
жението што според одредбата на претходниот став 
е распореден во платен разред, му припаѓа основна 
плата според положајот, независно од звањето, ако 
е тоа поповолно за него. 

Решението за определување на основната плата 
според претходниот став го донесува претседателот 
на управниот одбор на Здружението. 

Член 6 
Определени службеници на Здружението имаат 

положај според одговорноста и посебните овласту-
вања. 

Положаите на службениците во Здружението 
се установуваат со прописите за организацијата на 
администрацијата на Здружението и со актот за 
систематизацијата на службеничките места. Со тие 
прописи се определуваат и условите за назначу-
вање на положај. 

Член 7 
Положај на плата имаат сите службеници на 

Здружението кои се распоредуваат во платни ра-
зреди. 

За одделни положам односно работни места во 
Здружението се утврдуваат положај ните плати, 
и тоа: 

До динари 
месечно 

1) за положајот секретар на Здружението 17.000 
2) за раководните места што му одговараат 

на положајот началник на одделение — 15.000 
3) за раководните места што му одговараат 

на положајот шеф на самостоен стручен 
отсек — — — — — -— — — — 14.000 
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До динари 
месечно 

4) за работните места на советник — — 12.000 
5) за работните места на референт — — 10.000 

При утврдувањето на положај ната плата за 
одделни раководни и други работни места, се зе-
маат предвид покрај степенот на стручноста и дру-
гите услови предвидени со актот за систематиза-
цијата. 

Член 8 
Положајната плата на приправниците изнесува 

месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта група 1.000 
2) на приправник за звање од трета група 2.000 
3) на приправник за звање од втора група З.ООО 
4) на приправник за звање од прва група 4.000 

Положајката плата на службениците што вр-
шат дактилографски и стенографски работи се 
утврдува според звањата што постојат за тие слу-
жбеници, со тоа што износот на положај ната плата 
на дактилограф од 1а класа да не може да биде 
поголем од 4.000 динари, на стенодактилотраф — 
од 5.000 динари, а на дебатен стенограф — од 9.ООО 
динари месечно. 

Член 9 
Положајната плата на службениците во звање-

то на сметковен референт што работат исклучиво 
на сметководствени работи, може да се утврди до 
износот од 6 ООО динари месечно, според степенот 
на самостојноста на работата на работното место 
на сметководствената служба. 

Член 10 
Положајната плата за секој положај и за секое 

работно место во Здружението ја определува до 
износите од чл. 7. 8 и 9 на оној правилник секрета-
рот на Здружението. 

Член И 
Положај ната плата на секретарот на Здруже-

нието ја определува управниот одбор на Здруже-
нието. 

IV. Назначување на службеници 
Член 12 

Службеничките места во Здружението се по-
полнуваат врз основа на конкурс. 

Техничкиот персонал може да се назначува без 
конкурс. 

Член 13 
Конкурсот за пополнување на службеничките 

места во администрацијата на Здружението го спро-
ведува според одредбите од Законот за јавните слу-
жбеници конкурсната комисија, што се формира 
кај Здружението. 

Конкурсната комисија ја формира, на време 
од една година, управниот одбор на Здружението. 

Член 14 
Секретарот на Здружението го избира и го раз-

решува врз основа на членот 162 од Законот за 
здружувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58 и 27/59) собранието на Здружението. 

Решението за избирање и разрешување на се-
кретарот на Здружението го издава претседателот 
на управниот одбор на Здружението. За другите 
службенички односи на секретарот на Здружението 
решение донесува претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Член 15 
Раководните службеници на Здружението ги 

назначува на положај и за нивното разрешување 

од положај одлучува управниот одбор на Здруже-
нието. Решението за назначување и разрешување 
на овие службеници го издава секретарот на Здру-
жершето. 

Решението за другите службенички односи на 
службениците од претходниот став го донесува се-
кретарот на Здружението. 

Другите службеници ги назначува и донесува 
решенија за нивните службенички односи секрета-
рот на Здружението. 

Член 16 
Свечената изјава од членот 47 став 1 на Зако-

нот за јавните службеници ја дава секретарот на 
Здружението пред претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Службениците на Здружението ја даваат све-
чената изјава од претходниот став пред секретарот 
на Здружението. 

Член 17 
Здружението може да запосли хонорарни слу-

жбеници под условите од Законот за јавните слу-
жбеници. 

Со хонорарните службеници договор склучува 
секретарот на Здружението. 

V. Стручно образование на службениците 
Член 18 

Здружението може само по исклучок да назна-
чува приправници, и тоа за одделни звања. 

Здружението може да се спогоди со стопански 
организации и установи да помине приправникот 
дел на приправничкиот стаж во овие организации 
и установи. Времето поминато на работа во тие ор-
ганизации и установи се признава како приправ-
нички стаж. 

Во се друго за приправниците важат соодвет-
ните одредби од Законот за јавните службеници и 
од другите прописи за приправниците на органите 
на државната управа. 

Член 19 
За службениците на Здружението во се важат 

соодветните одредби од Законот за јавните службе-
ници за стручното образование на службениците 
на органите на државната управа во текот на слу-
жбата. 

Здружението може да организира семинари и 
курсеви за стручно образование на службениците 
на Здружението. Во спогодба со органите на др-
жавната управа, со самостојните установи и орга-
низаци, Здружението може своите службени™ да 
ги упатува на семинари и курсеви што тие органи, 
установи и организации ги организираат со цел за 
стручно образование на своите службеници. 

VI. Напредување и оценување на службениците 
Член 20 

За напредување на службениците на Здруже-
нието важат во се одредбите од Законот за јавните 
службеници што се однесуваат на службениците на 
органите на државната управа. 

Член 21 
Службениците на Здружението се оценуваат 

според одредбите од Законот за јавните службе-
ници што се однесуваат на службениците на орга-
ните на државната управа. 

Секретарот на Здружението, службениците ра-
споредени од Из платен разред нагоре, приправни-
ците и ховорарните службеници не се оценуваат. 

Службениците на Здружението ги оценува ко-
мисијата што ја определува управниот одбор на 
Здружението или по негово овластување — секре-
тарот на Здружението. Управниот одбор на Здру-
жението определува претседател на комисијата Се-
кретарот на Здружението според својот положај е 
член на комисијата. 
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VII. Дисциплинска и материјална одговорност на 
службениците 

Член 22 
За повреда на службената должност и за штета 

сторена во врска со вршењето на службената дол-
жност одговара службеник на Здружението дисци-
плински и материјално според одредбите од Зако-
нот за јавните службеници. 

Член 23 
За дисциплинска неуредност на службеник на 

Здружението решава секретарот на Здружението. 
Против решението за казна за дисциплинска 

неуредност службеникот на Здружението има право 
на жалба до второстепениот дисциплински суд. 

Член 24 
Казните за дисциплински престапи на службе-

ниците на Здружението ги изрекуваат дисциплин-
ски судови. 

Дисциплински судови се: 
1) дисциплински суд при Здружението, како 

првостепен; 
2) виши дисциплински суд при Здружението, 

како второстепен. 
Претседателот и еден член на секој дисциплин-

ски суд, како и нивните заменици, ги именува 
управниот одбор на Здружението. Вториот член и 
неговиот заменик ги делегира соодветниот орган на 
синдикатот. 

Член 25 
Свечената изјава од членот 101 став 2 на Зако-

нот за јавните службеници ја даваат претседателот 
и членовите на дисциплинскиот суд како и нивни-
те заменици, пред претседателот на управниот од-
бор на Здружението. 

Секретарот на дисциплинскиот суд го именува 
секретарот на Здружението. 

Член 26 
Казните за дисциплински неуредност и дисци-

плински престапи на претседателот и на членовите 
на дисциплинскиот суд од прв степен, сторени во 
својство на претседател односно член на дисци-
плински суд ги изрекува непосредно повисокиот 
дисциплински суд. 

Казните за дисциплински неуредност и дисци-
плински престапи на претседателот и на членовите 
на вишиот дисциплински суд ги изрекува Сојузниот 
виши дисциплински суд. 

VIII. Комисија за откази 
Член 27 

За давање согласност на откачите на службе-
ниците на Здружението, при Здружението се фор-
мира комисија за откази. Претседателот и еден член 
на комисијата ги именува и ги разрешува управ-
ниот одбор на Здружението. Вториот член на коми-
сијата и неговиот заменик ги делегира соодветниот 
орган на синдикатот. 

IX. Други одредби 
Член 28 

Ако со овој правилник не е пропишано пои-
наку, одредбите од главите XV до XVII на Законот 
за јавните службеници, што се однесуваат на слу-
жбениците на органите на државната управа, во 
се се применуваат на службениците на Здруже-
нието. 

X. Преодни и завршни одредби 
Член 29 

VnoaeHiroT одбор на Здружението ќе ја утврди 
систематизацијата на службеничките места во ад-

министрацијата на Здружението најдоцна до 31 јули 
1960 година. 

До утврдувањето на систематизацијата во сми-
сла на претходниот став, состојбата во администра-
цијата н;а Здружението затечена на денот на вле-
гувањето во сила на Законот за јавните службе-
ници се смета како привремена систематизација. 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт О. Б. бр. 4/20 од 22 април 1960 
година. 

Бр. 67 
15 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор 
на Стручното здружение 

на претпријатијата за натовар, 
истовар и складирање 

на стоки на Југославија, 
Лазар Јакшиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за судските 
такси, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60, се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СУДСКИТЕ ТАКСИ 

Во таксената тарифа кон Законот за судските 
такси, во тар. бр. 27 став (3) ред 3, пред зборот: 
„еднакви" треба да стои зборот: „нив". 

Од Сојузната народна скупштина, Белград, 9 
мај i960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Законот за стопан-
ските престапи, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 16/60, се поткраднала долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ЗАКОНОТ ЗА СТОПАНСКИТЕ ПРЕСТАПИ 

Во членот 47 став 1 наместо зборовите: „судат 
во совети" треба да стои: „судат само во совети". 

Од Сојузната народна скупштина. Белград, 9 
мај 1960 година. 

Р Е Ш Е Н И Ј А 
Врз основа на чл. 28 и 29 ст. 1 и 2 од Законот 

за државната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
13/56 и 44/57) во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕ-
КРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА 

ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА 
1. Се назначува за секретар на Сојузниот извр-

шен совет за законодавство и организација Џемал 
Биједиќ, сојузен народен пратеник. 



Среда, 18 мај 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 210 — Страна 403 

2. Се разрешува од должноста на секретар на 
Сојузниот извршен сои ет за законодавство и орга-
низација др Леон Гершковиќ, поради одење на дру-
га должност. 

Б. бр. 27 
10 мај 1960 година 
\ Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на чл. 17 и 24 од Уредбата за Заво-
дот за јавна управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
15/58), во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниов извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/50), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ НА 

ЗАВОДОТ ЗА ЈАВНА УПРАВА 

1. Се разрешува од функцијата претседател на 
Советот на Заводот за јавна управа Вељко Зето-
виќ. секретар на Сојузниот извршен совет. 

2. Се именува за претседател на Советот на За-
водот за јавна управа Војо Биљановиќ, секретар на 
Сотузниот извршен совет за општа управа. 

3. За членови на Советот на Заводот за јавна 
управа, покрај членовите именувани со Решението 
на Сојузниот извршен совет Б. бр. 8 од 3 февру-
ари 1959 година, се именуваат, и тоа: 

Милорад Зориќ, началник на Управата за пер-
сонални работ]'! на Сојузниот извршен совет; 

Мило Јовиќевиќ, претседател на Федерацијата 
на синдикатите ца работниците и службениците на 
јавните служби на Југославија; 

Владо Николиќ, помошник секретар на Соју-
зниот извршен совет. 

Б. бр. 26 
29 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Г~ заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на точката 3 од Одлуката за основу-
вањето и работата на Советот за туризам („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 12/60) во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА СОВЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ 

Во Советот за туризам с^ именуваат, и тоа: 

за претседател: 
др Владимир Велебит, заменик претседател на 

Комитетот за надворешна трговија; 
за членови: 

Душан Аврамов, државен потсекретар за рабо-
тите на стоковниот промет на НР Србија; 

Радован Бакиќ, претседател на Здружението на 
туристичките претпријатија на Југославија; 

Иво Барбалиќ, директор на Институтот за над-
ворешна трговија: 

Сретен Бјеличиќ, помошник секретар во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика и комунални прашања; 

Благоје Богавац, државен потсекретар во Се-
кретаријат на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски; 

Богомир Брајковиќ, сојузен народен пратеник 
и потпретседател на Туристичкиот сојуз на Југо-
славија; 

др Јоже Ври леј, помошник државен секретар 
во Државниот секретаријат за надворешни работи; 

Петко Чадиковски, претседател на Советот за 
туризам на Извршниот совет на НР Македонија; 

Никола Чобељиќ, заменик директор на Сојуз-
ниот завод за стопанско планирање; 

др Данило Доуган, претседател на Советот за 
туризам на Извршниот совет на НР Словенија; 

Душан Драгосавац, генерален секретар на Со-
јузната надворешнотрговска комора; 

Јосип Гарван, помошник државен секретар во 
сојузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет; 

Едо Јардас, претседател на Сојузот на угости-
телските комори на Југославија; 

др Рикадр Лано, професор на универзитетот во 
Загреб; 

Драгиша Максимовиќ, државен секретар за ра-
ботите на стоковниот промет на НР Црна Гора; 

Љуба Мијатовиќ, член на Централниот совет на 
Сојузот на синдикатите на Југославија; 

Андрија Пејовиќ, државен потсекретар во со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни работи; 

Зоран Полич, државен потсекретар во сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите; 

Бранко Савичевић генерален секретар на Ауто-
мото сојузот на Југославија; 

Тодор Вујасиновиќ, претседател на Сојузот на 
трговските комори на Југославија; 

Раде Зрињанин, државен потсекретар во Др-
жавниот секретаријат за работите на стоковниот 
промет на НР Хрватска. 

Б. бр. 28 
10 мај 1960 година 

, Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
во врска со членот 39 став 3 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57) и со членот 33 од Уредбата за организацијата 
и работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 

ТРУДОТ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 

Се назначува за помошник секретар за трудот 
во Сојузниот извршен совет Светозар Поповски, се-
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кр ет ар за општи стопански работи на Извршниот 
совет на НР Македонија. 

Б. бр. 25 
29 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековић, с. р. 

Потпретсе д ате л, 
Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 17 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57), 
во врска со членот 33 од Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот 
извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 

СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА СЛУЖБЕНИЧКИ 
РАБОТИ 

Се разрешува од функцијата на член на Соју-
зната комисија за службенички работи Милорад 
Зориќ, државен потсекретар — началник на Упра-
вата за персонални работи на Сојузниот извршен со-
вет, а за нов член на Комисијата се именува Владо 
Ивковиќ, помошник началник на Управата за пер-
сонални работи на Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 6/2 
29 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељ^о Зековић е. р. 

Потпретсед ате л, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 11 став 2 од Уредбата за 
Југословенската инвестициона банка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 30/56), во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА 
УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА 

ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА 
Се разрешува од функцијата на член на Управ-

ниот одбор на Југословенската инвестициона банка 
Момчило Момчиловић член на Извршниот совет на 
НР Србија, а на неговото место, за нов член се 
именува Душан Секиќ, секретар за индустрија на 
Извршниот совет на НР Србија. 

Б. бр. 24 
25 април 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

262. Уредба за измени и дополненија на Уред-
бата за контрола на квалитетот на селско-
стопавските производи наменети за извоз 381 

26^ Уредба. за дополненија на Тарифата за 
данокот на промет — — — — — — 382 

264. Решение за определување заменик секре-
тар на Сојузниот извршен совет за про-
света и култура — — — — — — — 383 

265. Наредба за давање во 1960 година инве-
стициони заеми без конкурс од средствата 
на Општиот инвестиционен фонд за инве-
стиции во областа на индустријата и ру-
дарството — — — — — — — — 383 

266. Наредба за начинот и условите под кои во 
1960 година преку Општиот инвестиционен 
фонд ќе се финансира изработката на еко-
номско-техничка документација, како и 
истражувачките работи, за инвестиции во 
областа на индустријата и рударството — 384 

267. Наредба за измена на Наредбата за нор-
мата на интересот на краткорочните кре-
дити одобрени на производителите на 
греж и на производителите на свилено 
предиво — — — — — — — — — 385 

268. Наредба за определување на рудниците на 
јаглен што можат да ја формираат сло-
бодно продажната цена на јагленот — — 385 

269. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за коефициентите за пресметува-
ње на разликата во цените при извозот и 
увозот на определени производи и услуги 385 

270. Наредба за дополнение на Наредбата за 
посебните услови за извоз на определени 
производи — — — —• — — — 386 

271. Упатство за измени на Упатството за 
спроведување на Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени про-
изводи — — — — — — — — — 386 

272. Упатство за примена на чл. 8 и 8а од 
Уредбата за извршување на Законот за 
уредување на имотните односи настанати 
поради ликвидација на правата и обвр-
ските на југословенските државјани врз 
основа на меѓународни договори — — — 

273. Решение за измени и дополненија на Та-
рифата за превоз на стоки на пругите на 
Југословенските железници 

274. Правилник за службениците на Здруже-
нието на друмскиот сообраќај на Југосла-
вија — — — — — 

275. Правилник за службениците на Здруже-
нието на поморското бродарство на Југо-
славија — — — — — — — — — 

276. Правилник за службениците на Здруже-
нието на југословенските поморски луки 

277. Правилник за службениците на Стручно-
то здружение на градските сообраќајни 
претпријатија на Југославија — — — 

278. Правилник за службениците на Стручното 
здружение на претпријатијата за натовар, 
истовар и склад,ирање на стоки на Југо-

Исправка на Законот за судските такси — 
Исправка на Законот за стопанските престапи 

386 

— — — 390 

— — — 391 

393 

395 

398 

400 
402 
402 
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