
Среда, 10 февруари 1960 
БЕЛГРАД 

БРОЈ б ГОД. XVI 
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Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за 
движењето на граница („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 101/47) и членот 119 од Законот за органите на 
внатрешните работи („Службен лист на ФНРЈ'', бр. 
30/56), сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПАТНИТЕ ИСПРАВИ ЗА ПРЕМИН НА 

ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Државната граница на Федеративна Народна 

Република Југославија (во натамошниот текст: др-
жавната граница) можат да ја преминуваат само 
лица што имаат патна исправа за премин на др-
жавната граница. 

Патната исправа за премин на државната гра-
ница мора да содржи податоци врз основа на кои 
може да се утврди идентитетот на нејзиниот имател 
и мора да биде снабдена со уредна виза на надле-
жниот орган. 

Со патната исправа границата може да се пре-
минува само за времето определено во визата. 

Член 2 
Државната граница можат да ја преминуваат 

лица што имаат патни исправи предвидени со овој 
правилник и лица што имаат патни исправи изда-
дени врз основа на посебни прописи или врз основа 
на меѓународни спогодби. 

И. ПАТНИ ИСПРАВИ ЗА ПРЕМИН НА 
ДРЖАВНАТА ГРАНИЦА 

А. Домашни патни исправи 
1. Заеднички одредби 

Член 3 
Органите на управата на Федеративна Народна 

Репзтблика Југославија можат да ги издаваат след-
ните патни исправи за премин на државната 
граница: 

1) пасош (passeport); 
2) постојан пасош (passeport); 
3) дипломатски пасош (passeport diplomat'que); 
4) службен пасош (passeport de service); 
5) патен лист за репатриација (passavant); 
6) патен лист за странци (1 аisse^-passer pouir les 

etrangers); 
Покрај исправите од претходниот став, надле-

жните органи на управата на Федеративна Народна 
Република Југославија можат да ги издаваат пат-
ните исправи за премин на државната граница 
предвидени со посебни прописи, како и оние пред-
видени во меѓународните спогодби. 

< Член 4 
Органите на управата на Федеративна Народна 

Република Југославија можат да им издаваат па-

сош, постојан пасош, дипломатски пасош, службен 
пасош и патен лист за репатриација само на југо-
словенски државјани. 

Пасошот, постојаниот пасош, патниот лист за 
репатриација и патниот лист за странци можат да 
се издаваат само на обрасците што ги пропишува 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти. 

Член 5 
Пасошот, постојаниот пасош, патниот лист за 

репатриација и патниот лист за странци мораат да 
содржат: назив на органот што ја издал исправата, 
фамилијарно, татково и родено име на лицето на 
кое му е издадена исправата, срок за важење на 
исправата, државјанство, фотографија и потпис на 
имателот на исправата, отисок од печатот на орга-
нот што ја издал исправата и потпис на овласте-
ниот службеник. Фотографијата мора да биде зале-
пена на патната исправа и заверена со печат на 
органот што ја издал патната исправа. 

Патната исправа чија содржина не им одговара 
на одредбите од претходниот став или на која сро-
кот за важење и истекол, не може да се употреби 
како патна исправа за премин на државната 
граница. 

Член 6 
Фотографијата што се залепува на патната 

испраза мора да биде така изработена што верно 
да го прикажува имателот на патната исправа. 

Член 7 
Во патната исправа можат да внесуваат измени 

или дополненија само органите надлежни за нејзи-
ното издавање. 

Секоја измена или дополнение дополнително 
внесено во патната исправа мора да биде заверено 
со печат на органот што ја внесол измената или 
дополнението во патната исправа и со потпис на 
овластениот службеник. 

2. Пасош 
Член 8 

Пасош им се издава на лица што по приватна 
работа патуваат во странство. 

Пасошот може да биде личен, фамилијарен или 
заеднички. 

Член 9 
Личен пасош му се издава на определено лице. 

Член 10 
Фамилијарен пасош може да им се издава само 

на брачни другари и на нивните деца помлади од 
15 години. На фамилијарниот пасош, покрај името 
на неговиот носител мораат да бидат запишани 
имињата на сите членови на фамилијата што па-
туваат со него и залепени нивните фотографии. За 
децата помлади од 5 години не мора да се лепи 
фотографија. 

Фамилијарен пасош може да користи и еден 
брачен другар кога патува сам или оо децата. Ва-
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кв ат а патеа исправа не можат да ја користат де-
цата за патување без родителите. 

На децата помлади од 15 години им се издава 
личен пасош ако според прописите на земјата во 
која патуваат мораат да имаат личен пасош или 
ако патуваат сами. 

Член 11 
Заеднички пасош и се издава на група од нај-

малку пет а најмногу педесет лица што заедно и за 
истата цел патуваат во странство и заедно се вра-
ќаат. Овој пасош се издава на посебен образец. 

Водачот на групата на која и се издава заед-
нички пасош мора да има и личен пасош. 

Член 12 
За издавање на пасош (личен, фамилијарен 

или заеднички) е надлежен секретаријатот за вна-
трешни работи на околискиот народен одбор на 
чие подрачје има живеалиште лицето на кое му се 
издава пасошот. 

Пасош можат да издаваат и сојузните и репуб-
личките државни секретаријати за внатрешни ра-
боти. 

Член 13 
Срокот за важење на пасошот не може да биде 

пократок од шест месеци ниту подолг од три години. 
Срокот за важење на пасошот се определува 

со оглед на барањето на подносителот на барањето 
и на целта на патувањето. 

Пасошот чиј срок на важењето истекол можат 
да го продолжат органите надлежни за неговото 
издавање, како и претставништвата на ФНРЈ во 
странство. 

Член 14 
На малолетни лица, освен малолетните мажени 

жени, може да им се издаде пасош само по одо-
брение од родителот односно старателот. 

На воени лица може да им се издаде пасош 
ако за тоа имаат одобрение од Државниот секрета-
ријат за работите на народната одбрана, а на слу-
жбеници на внатрешните работи — ако имаат одо-
брение од сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи. 

На службеници и работници на државните 
органи, установите, стопанските и другите органи-
зации што патуваат како претставници на тие ор-
гани или по работите на организациите, може да 
им се издаде пасош ако имаат одобрение за пату-
вање во странство од надлежниот старешина одно-
сно од управниот одбор на организацијата. 

Член 15 
Не смее да му се издаде пасош на лице осудено 

за кривично дело — додека трај ат последиците на 
казната, како и на лице против кое се води кри-
вична постапка. 

Член 16 
Барањето за издавање пасош му се поднесува 

на пропишан образец на органот надлежан за него-
вото издавање, а може да се поднесе и преку над-
лежната испостава на секретаријатот за внатрешни 
работи на околискиот народен одбор или преку 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за внатрешните работи. 

Подносителот на барањето е должен да даде 
точни одговори на сите поставени прашања во обра-
зецот и да ги наведе причините поради кои бара 
издавање на пасош. 

Образецот од ставот 1 на овој члеЦ го пропи-
шува сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи. 

Член 17 
Кон барањето за издавање пасош мораат да 

бидат приложени три фотографии во големина 
4,5X6 см и следните исправи: 

1) уверение од надлежното јавно обвинителство 
дека против подносителот на барањето не се води 
кривична постапка; 

2) за мажите меѓу 18 и 55 години возраст кои 
подлежат на воена обврска, кога е тоа предвидено 
со прописите на надлежните воени органи, а за 
резервните офицери до наполнетите 65 години во-
зраст — уверение од надлежниот воено-територи-
јален орган дека во поглед на воената обврска нема 
пречки за патување во странство. 

За лицата наведени во членот 14 на овој пра-
вилник мораат да се приложат и исправи со кои се 
докажува дека се исполнети условите предвидени 
во таа одредба. 

Ако е со девизните прописи определено лицата 
што патуваат во странство по приватна работа да 
мораат претходно да обезбедат девизни средства за 
престој во странство, подносителот на барањето 
е должен да поднесе и потврда од надлежниот де-
визен орган за обезбедувањето на девизните сред-
ства за покривање на престојувачките трошоци во 
странство. 

. Член 18 
Ако е во барањето означена целта на патува-

њето во странство, покрај исправите наведени во 
претходниот член, од подносителот на барањето 
може да се бара да поднесе и други исправи со кои 
ќе го направи веројатно тоа дека патува во стран-
ство со определена цел (на пример: покана за при-
суствување на расправа пред странски орган, уве-
рение на надлежниот орган на здравствената слу-
жба дека е неопходно лекување во странство и 
слично). 

Член 19 
На начиниот предвиден во претходните членови 

се поднесува и барањето за продолжување срокот 
за важење на пасошот. 

Член 20 
Органот на кој му е поднесено барање за изда-

вање пасош е должен да издаде пасош во срок од 
60 дена од денот на приемот на барањето. 

Барањето ќе се одбие кога за издавање пасош 
постои пречка предвидена со закон, со други про-
писи или со овој правилник, или кога тоа го налага 
јавниот интерес. 

^ одбивањето на барањето за издавање пасош 
мора да се издаде решение во срокот пропишан во 
ставот 1 на овој член. 

Решението со кое барањето е одбиено во јавен 
интерес, се донесува по слободна оценка и не мора 
да се образложи (член 1 од Уредбата за дополнение 
на Уредбата за усогласување на одредбите за 
управната постапка од прописите на бившата Влада 
на ФНРЈ, на Сојузниот извршен совет и на соју-
зните органи на управата со Законот за општата 
управна постапка — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59). 

Член 21 
Против решението со кое е одбиено барањето 

странката може да му изјави жалба на непосредно 
повисокиот орган на внатрешните работи во срок 
од 15 дена од денот на приемот на решението 

Жалбата му се поднесува на органот што го до-
несел првостепеното решение. 

Ако второстепениот орган ја уважи жалбата, 
може да се поништи првостепеното решение и да 
се определи првостепениот орган да му издаде па-
сош на жалителот, а може и самиот да му издаде 
пасош на жалителот. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи може, на барање од лицето чие барање е од-
биено со решение што станало правосилно, да опре-
дели надлежниот орган да му издаде пасош на под-
носителот на барањето, а може и самиот да му го 
издаде. 

Член 22 
Пасошот може да се одземе од неговиот имател 

ако се утврди дека постои некоја од причините 
предвидени во членот 20 став 2 на овој правилник. 

Пасошот се одзема врз основа на решение што 
ќе го донесе органот од кој е издаден пасошот или 
повисокиот орган на внатрешните работи. Против 
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решението за одземање на пасошот странката може 
да изјави жалба согласив со одредбите на членот 
21 од овој правилник. 

Жалбата не го одлага извршувањето на реше-
нието. 

3. Постојан пасош 
Член 23 

Постојан пасош им се издава на југословенски 
државјани што патуваат во странство со намера по-
стојано да се настанат таму, како и на југословен-
ски државјани постојано настанети во странство. 

Член 24 
За издавањето на постојан пасош на југосло-

венски државјанин што патува во странство со на-
мера постојано да се настани таму е надлежен 
државниот секретаријат за внатрешни работи на 
онаа народна република на чија територија има 
живеалиште југословенскиот државјанин на кој му 
се издава овој пасош. 

Постојан пасош на лицето од претходниот став 
може да му издаде и сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Член 25 
На југословенски државјанин постојано настанет 

во странство му издава постојан пасош сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи, кој 
претходно мора да утврди дека е односното лице 
југословенски државјанин. 

Барањето за издавање постојан пасош врз 
основа на претходниот став, се поднесува на посе-
бен образец преку надлежното претставништво на 
ФНРЈ во странство. Оразецот за барање го пропи-
шува сојузниот Државен секретаријат за внатре-
шни работи. 

Член 26 
Срокот за важење на постојаниот пасош не 

може да биде пократок од три ниту подолг од пет 
години. \ 

По истекот на срокот за важење за кој е изда-
ден постојаниот пасош, срокот за важење може да 
се продолжува, но така што секое продолжување да 
изнесува најдолго пет години. 

Срокот за важење на постојаниот пасош може 
да го продолжува органот надлежен за неговото из-
давање или претставништвото на ФНРЈ во стран-
ство. 

Член 27 
Ако во претходните членови не е определено 

поинаку, одредбите на овој правилник за пасошот 
важат и за постојаниот пасош. 

4. Дипломатски и службен пасош 
Член 28 

На кои лица и под кои услови ќе им се издава 
дипломатски и службен пасош, надлежноста и по-
стапката за издавање на овие исправи и нивната 
форма се определуваат со посебни прописи што се 
донесуваат врз основа на членот 4 од Законот за 
движењето на граница. 

5. Патен лист за репатриација 
Член 29 

Патен лист за репатриација му се издава на 
југословенски државјанин што се наоѓа во стран-
ство без патна исправа, а кој се враќа во Југо-
славија. 

Патниот лист за репатриација се издава со 
срок за важење кој е достаточен за враќање во 
Југославија и важи само за тоа враќање. 

Член 30 
Патниот лист за репатриација го издава прет-

ставништвото на ФНРЈ по претходно добиена со-
гласност од сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи. 

Согласност од сојузниот Државен секретаријат 
за внатрешни работи не е потребна ако, патен лист 

за репатриација му се издава на лице што го изгу-
било пасошот. 

Член 31 
Патниот лист за репатриација може да биде 

личен или фамилијарен. 
Фамилијарен патен лист за репатријаџија може 

да им се издаде само на брачни другари и на нив-
ните деца помлади од 15 години. 

6. Патен лист за странци 
Член 32 

Патен лис^ за странци им се издава: 
1) на странски државјанин на кој му се дава 

право на азил или постојано населување во Југо-
славија; 

2) на странски државјанин кој не може да де-
бне патна исправа од својата земја; 

3) на лице без државјанство. 
Член 33 

На лице што престојува во Југославија патен 
лист за странци му издава сојузниот или републич-
киот државен секретаријат за внатрешни работи, 
а на лице што од странство доаѓа во Југославија — 
претставништвото на ФНРЈ во странство 

Претставништвото на ФНРЈ во странство може 
да издаде патен лист за странци само по одобрение 
Од сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Претставништвото на ФНРЈ во странство не 
смее да му издаде патен лист за странци на лице 
што е државјанин на земјата во која е претставни-
штвото акредитирано односно во која има конзу-
ларна надлежност. 

Член 34 
На лице од членот 32 на овој правилник посто-

јано настанете на територијата на Југославија, може 
да му се издаде патен лист за странци ако ги 
исполнува условите предвидени во членот 17 точка 
1 на овој правилник. 

Член 35 
Патен лист за странци може да се издаде со 

овластување за доаѓање во земјата и за враќање, 
или само за доаѓање, или за иселување од земјата, 
или за заминување во странство и за враќање во 
земјата. 

На патниот лист за странци мора да се опре-?' 'и 
срокот на неговотв важење. Срокот на важењето на 
патниот лист за странци го определува по слободна 
оценка органот што го издава патниот лист, со tfoa 
тој срок да изнесува најдолго една година. 

Член 36 
Патниот лист за странци може да биде личен 

или фамилијарен. 
Фамилијарен патен лист за странци може да 

им се издаде само на брачни другари и на нивните 
деца помлади од 15 години. 

Член 37 
Ако патниот лист за странец се издава врз 

основа на меѓународна спогодба, ќе се издаде во со-
г л а с а т со одредбите од таа спогодба. 

Б. Странски патни исправи 
Член 38 

На лица што не се југословенски државјани 
дозволен им е премин на државната граница само 
ако имаат уредна странска патна исправа со која 
може да се утврди нивниот идентитет. 

Член 39 
За премин на државната граница уредна е онаа 

странска патна исправа што ја издал надлежниот 
орган на земјата чиј државјанин е имателот на 
исправата, а што ги исполнува и овие услови; 

1) во неа да е означено фамилии ар«ото и роде-
ното име на нејзиниот имател; 
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1 2) во неа да е означено државјанството на има-
телот; 

3) на неа цврсто да е залепена понова фотогра-
фија на имателот, заверена со печат на органот што 
ја издал исправата и да содржи потпис на нејзи-
ниот имател; 

4) срокот на нејзиното важење да не истекол; 
5) нејзините листови да не се заменувани или 

додавани. 

Член 40 
Патната исправа што надлежниот орган на 

странска држава му ја издал на лице што не 
е државјанин на таа држава ќе се признае како 
уредеа патна исправа за влегување во Југославија 
само ако е во неа изречно ^назначено дека нејзиниот 
имател е овластен да се врати во земјата на орга-
нот што ја издал таа исправа. 

ПТ. ВИЗИ 
1. Заеднички одредби 

Член 41 
Со визата што се става на патната исправа се 

констатира дека на имателот на патната исправа 
му е одобрен премин на државната граница во 
срокот што е означен во визата, како и заминува-
ње во земјите означени во визата. 

Во визата може да се определи дека преминот 
на државната граница е дозволен само на опреде-
лен граничен премин. Ако овој премин не е во ви-
зата означен, границата може да се премине на кој 
и да е' премин што постои за таа цел. 

Премин на државната граница со патна исправа 
што не е снабдена со виза е дозволен само во слу-
чаите предвидени со меѓународни спогодби. 

Член 42 
Визите што се ставаат на патната исправа се: 
1) излезна, 
2) влезна, 
3) излезно-влезна, 
4) влезно-излезна и влезно-излезна за тури-

стички цели (туристичка виза), 
5) транзитна. 

Член 43 
Излезна виза се става на патна исправа на лице 

што заминува во странство со намера таму посто-
јано да се насели, односно што нема намера да се 
врати во земјата. 

Влезна виза се става на патна исправа на лице 
што доаѓа во земјата постојано да се насели. 

Излезно-влезна виза се става на патна исправа 
на лице што заминува во странство на определено 
време, со намера да се врати во земјата во срокот 
означен во визата. 

Влезно-излезна виза се става на патна исправа 
на лице што доаѓа во земјата на привремен престој. 

Влезно-излезна виза за туристички цели (ту-
ристичка виза) се става на патна исправа на лице 
што во земјата доаѓа само како турист. 

Транзитна виза се става на патна исправа на 
лице што минува преку територијата на Југосла-
вија без право на задржување во земјата со цел 
за престој. 

Член 44 
Визи можат да издаваат и да го продолжуваат 

срокот на нивното важење органите надлежни за 
издавање на југословенски патни исправи, погра-
ничните, лучките и аеродромските поверенства за 
внатрешни работи, како и претставништвата на 
ФНРЈ во странство. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи може да пропише претставништвата на 
ФНРЈ во странство визите за определени земји или 
во определени случаи да ги издаваат по претходно 
одобрение од сојузниот Државен секретаријат за 
надворешни работи. 

Член 45 
Визата, по правило, се издава само за едно па-

тување, односно за заминување и враќање. 
За повеќе патувања виза се издава само ако 

е тоа потребно со оглед на природата на работата 
заради која се преминува државната граница. 

Член 46 
Виза не смее да се стави на патна исправа чиј 

срок на важењето истекол, ниту смее да се стави 
виза со срок за важење подолг отколку што е сро-
кот на важењето на самата патна исправа. 

Член 47 
Визата се издава за секое лице одделно. 
На фамилијарна патна исправа виза се издава 

на името на носителот на патната исправа, но во 
самата виза се означува кои лица патуваат со него. 

На заедничка патна исправа се става една виза 
за сите лица што патуваат со таквата исправа. 

2. Издавање и продолжување на визи на југосло-
венски патни исправи 

Член 48 
Првата виза се издава при издавањето на пат-

ната исправа, а втората виза — по истекот на сро-
кот на издадената ,прва виза, при повторното пату-
вање, или при продолжувањето на срокот на 
важењето на патната исправа. 

За издавање на визата, освен онаа што се изда-
ва при издавањето на патната исправа, се подне-
сува барање на образецот што го пропишува соју-
зниот Државен секретаријат за внатрешни работи. 
Образецот содржи прашања на кои треба да одго-
вори подносителот на барањето. Подносителот на 
барањето е должен кон пополнетиот образец да ги 
приложи и исправите наведени во членот 17 од 
овој правилник. 

Член 49 
Визата за заминување во странство и за вра-

ќање во земјата (излезно-влезна виза) се изд ар а со 
определен срок на важењето. 

Срокот на важењето на визата се определува 
со оглед на барањето и целта на патувањето. 

Член 50 
Ако имателот на патната исправа не отпатува 

во странство додека трае срокот на важењето на 
визата, Органот што ја издал визата, по барање од 
имателот на патната исправа, ќе го продолжи сро-
кот на важењето на визата. 

Член 51 
Имателот на патната исправа е должен да се 

врати во земјата пред истекот на срокот на важе-
њето на излезно-влезната виза. 

ИзлезнО-влезната виза може претставништвото 
на ФНРЈ во странство да ја продолжи само онолку 
колку што му е на имателот на патната исправа по-
требно за враќање во земјата. На подолго време 
може да им се продолжи срокот на важењето на 
визата само на оние лица што по природата на ра-
ботата мораат во странство да престојуваат над 
срокот означен во визата издадена во земјата. 

Член 52 
Важењето, на визата за патувања во други земји 

што не се означени во визата издадена во земјата, 
може да го прошири претставништвото на ФНРЈ во 
странство, ако странката наведе оправдани при-
чини за тоа. 

Член 53 
На имателите на постојан пасош претставни-

штвото на ФНРЈ во странство може да им издаде 
влезна или влезно-излезна виза. 

На лицата од претходниот став им се издава 
влезна виза кога се враќаат во земјата со намера 
постојано да се населат, а влезно-излезна виза — 
нога доаѓаат во земјата заради привремен престој. 
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3. Издавање и продолжување на визите на странски 
патни исправи 

Член 54 
Имателот на странска патна исправа може со 

таква исправа да ја преминува државната граница 
само ако на исправата е издадена виза од надле-
жниот орган на Федеративна Народна Република 
Југославија. 

На странската патна исправа со која се доаѓа 
во Југославија или со која се преминува преку те-
риторијата на Југославија, визата ја издава над-
лежното претставништво на ФНРЈ во странство. 

Сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи може да ги овласти пограничните, лучките 
и аеродромските поверенства за внатрешни работи 
во определени случаи да издаваат визи на патните 
исправи на странците што доаѓаат во Југославија 
или минуваат преку територијата на Југославија. 

Член 55 
Влезна виза му се издава само на лице на кое 

му е одобрено постојано населување во Југосла-
вија. 

; Влезно-излезна виза му се издава на лице што 
доаѓа во Југославија заради привремен престој. Во 
оваа виза мора да биде назначено и колку време 
може странецот привремено да престојува во Југо-
славија, но не повеќе од 30 дена. 

Член 56 
На странец што во Југославија доаѓа со цел на 

приватна посета, претставништвото на ФНРЈ во 
странство може на патната исправа да му издаде 
влезна виза ако лицето на кое странецот му доаѓа 
во посета дало заверена писмена изјава дека гаран-
тира за трошоците на престојот на странецот во 
Југославија и за трошоците на неговото замину-
вање од Југославија. 

Како приватна посета од претходниот став не 
се смета доаѓањето на странец во Југославија со 
туристичка, деловна цел, заради запослуваг^е, сту-
дирање и слично. 

Писмената изјава од ставот 1 на овој член ја 
заверува секретаријатот за внатрешни работи на 
околискиот народен одбор на чие подрачје има жи-
веалиште лицето на кое му доаѓа странецот во 
посета. 

Ако лицето што ја дава изјавата, според својата 
имотна состојба не дава достаточно гаранција дека 
може да ги поднесе трошоците на престојот и зами-
нувањето на странецот, или ако на странецот спо-
ред прописите за престојот и движењето на стран-
ците не може да му се одобри престој во 
Југославија, надлежниот орган ќе одбие да ја за-
вери изјавата и за тоа ќе издаде образложено ре-
шение. 

Член 57 
Влезно-излезна виза може да се користи за 

влегување во Југославија во срок од три месеци од 
денот на нејзиното издавање. 

Во влезно-излезната виза за повеќе патувања 
мора да се определи срокот на важењето, кеј не 
може да биде подолг од шест месеци. Оваа виза 
може да се користи за сето време на нејзиниот срок 
на важењето. 

Член 58 
Транзитна виза издава претставништвото на 

ФНРЈ во странство. 
Транзитна виза може да биде издадена само 

без право на задржување на територијата на Југо-
славија со цел за престој. 

Во исклучителни случаи, особено кога постојат 
пречки за натамошно патување, може да му се 
одобри на имателот на транзитна виза и на лицата 
од членот 63 на овој правилник излегување од брод 
или воздухоплов и движење во местото на луката, 
пристаништето односно аеродромот, како и вон овие 
места. Одобрението се дава со посебна пропусница, 
што ја издава лучкото, аеродромското или погра-
ничното повереново за внатрешни работи. 

Транзитна виза, по правило, ое издава за едно 
минување, а може да се издаде и за две минувања 

при заминувањето и враќањето. 
Член 59 

Транзитна виза може да се издаде само ако ли-
цето што бара таква виза има влезна виза на зем-
јата што се граничи со Југославија или влезна виза 
на земјата во к!оја патува и транзитна виза на зем-
јата што се граничи со Југославија. 

Лицето што бара транзитна виза не е должно 
да ја има визата од претходниот став, ако според 
меѓународната спогодба на односните земји е осло-
бодено од обврската да има таква виза. 

Член 60 
Странскиот државјанин што сака да му се из-

даде виза на патната исправа, е должен за тоа да 
поднесе барање на пропишан образец и кон бара-
њето да поднесе две фотографии со кои лесно може 
да се утврди неговиот идентитет. 

Кон барањето за издавање на виза мора да се 
приложи и пополнет пропишан картон. Овој кар-
тон е составен дел од визита ставена на патната 
исправа. 

Образецот на барањето од ставот 1 и образецот 
на картонот од ставот 2 на овој член го пропишува 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни 
работи. 

Член 61 
Ако странец го загуби во Југославија картонот, 

тој е должен да му го пријави тоа на секретари-
јатот за внатрешни работи на околискиот народен 
одбор на чие подрачје престојува. 

Во овој случај секретаријатот за внатрешни 
работи на околискиот народен одбор ќе му издаде 
на странецот дупликат на картонот. 

Ако странецот го загуби картонот при замину-
вањето од земјата, овој картон ќе го пополни погра-
ничното повереново за внатрешни работи на гра-
ничниот премин преку кој странецот ја напушта 
територијата на Југославија. 

Член 62 
Виза не смее да му се издаде на странец: 
1) на кој му е откажан престојот на територи-

јата на Југославија поради злоупотреба на госто-
примството; 

2) што ,работи против интересите на Федера-
тивна Народна Република Југославија; 

3) што е осуден на мерката за безбедност про-
терување од земјата или против кој е изречена 
заштитната мерка отстранување од територијата на 
Југославија, додека трае времето на кое се изречени 
овие мерки; 

4) шт'о е осуден како воен злосторник; 
5) што бил казнет поради повреда на царински 

или девизни прописи; } 
6) што бил казнет поради прекршок на пропи-

сите за патните исправи и на прописите за престо-
јот и движењето на странците; 

7) за кој е утврдено дека при поднесувањето на 
барањето за издавање на виза или дозвола за пре-
стој дал неточни податоци. 

Член 63 
Лицето што со воздухоплов или брод на помор-

скиот сообраќај минува преку територијата на Југо-
славија не е должно да има транзитна виза ако го 
продолжува патувањето со истото превозно сред-
ство или со првата следна врска. 

IV. ИЗДАВАЊЕ ДУПЛИКАТ НА ПАТНИТЕ 
ИСПРАВИ 

Член 64 
Исчезнувањето или загубат^ на патна исправа 

во земјата мора без одлагања да му се пријави на 
органот што ја издал патната исправа. Исчезнува-
њето или загубата на патната исправа се објавува 
во „Службен лист на ФНРЈ" на трошок на лицето 
на чие име гласи исправата. 
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На лицето што ја загубило или на кое му исче-
знала патната исправа ќе му се издаде нова исправа. 
На оваа исправа мора да се Означи дека е тоа 
дупликат. 

Нова патна исправа може да се издаде дури 
откога ќе се утврди дека старата е загубена, уни-
штена или исчезната и откога исчезнувањето на 
патната исправа ќе биде објавено во „Службен лист 
на ФНРЈ". 

За секое пријавено исчезнување или загуба на 
патна исправа органот на внатрешните работи 
е должен да го извести сојузниот Државен секре-
таријат за внатрешни работи. 

Член 65 
Тој што ќе најде туѓа патна исправа, е должно 

веднаш да му ја предаде на најблискиот орган на 
внатрешните работи или на станицата на Народна-
та милиција. 

Член бб 
Кога југословенска патна исправа исчезнала 

или е загубена во странство, лицето на кое му е 
издадена таа е должно веднаш тоа да му го пријави 
на најблиското претставништво на ФНРЈ, кое на 
трошок на односното лице исправата ќе ја огласи 
за неважна според прописите на земјата во која 
се врши ова и за тоа ќе го извести министерството 
на надворешните работи на односната земја, како 
и странските претставништва во односната земја. 

За изчезнување^ или загубата на патна испра-
ва претставништвото на ФНРЈ во странство е 
должно да го извести сојузниот Државен секрета-
ријат за внатрешни работи. 

Член 67 
На лице на кое му исчезнала или кое во стран-

ство ја загубило патната исправа, ќе му издаде 
најблиското претставништво на ФНРЈ патен лист 
за репатриација. 

Ако лицето чиј пасош исчезнал или е загубен 
според оценката на претставништвото на ФНРЈ 
мора да остане во странство уште некое време, 
претставништвото на ФНРЈ ќе побара од сојузниот 
Државен секретаријат за внатрешни работи дупли-
кат на пасошот за односното лице. На ист начин 
претставништвото ќе постапи и во случај на исче-
знување или загуба на постојаниот пасош. 

Член 68 
Ако патниот лист за репатриација е загубен 

или исчезнал во земјата во која е издаден, прет-
ставништвото на ФНРЈ во тоа земја ќе издаде нов 
патен лист за репатриација. 

Ако патниот лист за репатриација е загубен 
или исчезнал во друга земја, претставништвото 
на ФНРЈ во таа земја може по претходно одобре-
ние од сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи да издаде нов патен лист за ре-
патриација. 

Според одредбите од претходните ставови ќе 
се постапи и кога е загубен или исчезнал патен 
лист за странци што е издаден во странство заради 
доаѓање во земјата или што е издаден во земјата. 

V. ПОСЕБНИ ПАТНИ ИСПРАВИ 
Член 69 

Премин на државната граница во пограничниот 
промет им е дозволен на лица што имаат посебна 
исправа за премин на државната граница пред-
видена во меѓународни спогодби. 

Исправата од претходниот став мора да биде 
издадена на начинот и од страна на органот како 
што е предвидено во тие спогодби. 

Член 70 
На укрцаните членови на посадата на помор-

ските и речните бродови како патна исправа за 
патување во странство им служи нивната поморска 
односно бродарска книшка снабдена со виза за 
патување во странство. 

Визата за патување во странство на поморски 
и бродарски книшки ја издава надлежното лучко 
односно погранично поверенство за внатрешни 
работи. 

Видот на визата и нејзиниот срок на важењето 
се определуваат спрема целта и должината на 
патувањето и престојот во странство. 

Член 71 
На членовите на посадата на бродовите што 

веат странско знаме а се задржуваат во југословен-
ски поморски луки или речни пристаништа како 
патна исправа им служи поморската книшка (ма-
трикула), односно соодветната исправа за члено-
вите на посадата на речните бродови, што е изда-
дена според прописите на земјата чиј државјанин 
е членот на посадата на бродот, 

.Членовите на посадата на бродовите од прет-
ходниот став можат да се движат надвор од делот 
на пристаништето определен за искрцување и да 
престојуваат во местото каде се наоѓа поморската 
лука или речното пристаниште само врз основа 
на дозвола што ја издава односното лучко или по-
гранично повереново за внатрешни работи, а каде 
ова позе d ен ство не постои — надлежниот секре-
таријат за внатрешни работи на околискиот наро-
ден одбор. Овие лица можат да патуваат во вна-
трешноста на земјата додека се задржува бродот 
во луката, ако добијат за тоа посебна дозвола од 
лучкото односно пограничното поверенство за вна-
трешни работи, а каде ова го нема — од секрета-
ријатот за внатрешни работи на околискиот народен 
одбор на чие подрачје се наоѓа лу ката односно 
речното пристаниште. 

Членовите на посадата на бродовите се должни 
дозволата од претходниот став да му ја вратат на 
органот што ја издал најдоцна до истекот на срокот 
за важењето на дозволата. 

Дозволата од ставот 1 на овој член не му е 
потребна на заповедникот на бродот односно на 
неговиот заменик за движење со цел за пријаву-
вање бродот на лучката капетанија односно на 
капетанијата на пристаништето. 

Член 72 
Дипломатските и конзуларните претставништва 

на ФНРЈ се овластени да го продолжуваат срокот 
на важењето на визите на поморските и бродар-
ските книшки. 

Член 73 
На поморец или бродарец што патува во стран-

ство за да се укрца таму на југословенски или 
странски брод, излезната виза на поморската од-
носно бродарската книшка ја става лучкото односно 
пограничното поверенство за внатрешни работи 
надлежно според седиштето на стопанската орга-
низација на која поморецот односно бродарецот 
и припаѓа. 

Ако поморец или бродарец, југословенски др-
жавјанин, по иекрцувањето од бродот се враќа во 
Југославија, претставништвото на ФНРЈ во стран-
ство ќе му стави влезна виза на поморската одно-
сно бродарската книшка. 

Срокот на важењето на визата од претходниот 
став се определува според времето потребно за па-
тување. 

Член 74 
На поморците и брод арчите, странски држав-

јани, што патуваат во Југославија да се укрцаат во 
некоја наша лука, или минуваат пр-еку територи-
јата на Југославија да се укрцаат во некоја стран-
ска лука, или се искрцале во странска лука и ми-
нуваат преку територијата на Југославија за да се 
вратат во својата земја, — претставништвото на 
ФНРЈ во странство може да им стави на поморската 
или бродареката книшка влезна виза со назначу-
вање на луката на укрцувањето во Југославија, од-
носно транзитна виза. 

Ако странски поморец или бродарец се искрца 
од брод во некоја југословенска лука за да се врати 



Среда, 10 фен ру ари 1960 СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ Број 6 — Страна 167 

во својата земја, надлежното лучко односно погра-
нично поверен ство за внатрешни работи ќе му из-
даде излезна вива на поморската односно бродар-
ската книшка. 

Визи можат да им се издаваат на државјани на 
оние земји што во вакви случаи ги признаваат по-
морските и бродарског е »нишки издадени од орган 
на управата на Федеративна Народна Република 
Југославија како патни истраен. 

Лицата од ставот 1 на овој член се должни при 
барањето на визата да ги наведат причините за 
патување и да докажат дека ги исполнуваат усло-
вите пропишани за добивање визи на патната ис-
права. Срокот на важењето на визата ќе се опре-
дели според потребата и целта на патувањето. 

Член 75 
Базирањето и заверувањето на исправите за 

премин на државната граница со цел за примопре-
давање возови и поштенски пратки, ако такво ви-
зирање и заверување на исправи е предвидено во 
меѓународен спогодби за пограничниот железнички 
и поштенски сообраќај, го вршат пограничните по-
зер ене тв а за внатрешни работи, освен ако во тие 
спогодби не е определено поинаку. 

Дозволите за летачкиот персонал во меѓународ-
ниот воздушен сообраќај ги визира ат и ги заверу-
ваат аеродромските поверенава за внатрешни ра-
боти, ако оо меѓународни спогодби не е определено 
поинаку. 

Со исправите од претходните ставови железнич-
ките и поштенските службеници односно летачкиот 
персонал, странските државјани, што доаѓаат на 
територијата на Југославија, имаат право да се за-
држуваат и движат на подрачјето определено во 
меѓународните спогодби. Надвор од тоа подрачје 
овие лица можат да се движат само ако добијат за 
тоа посебна дозвола од пограничното односио аеро-
дромското повереново за внатрешни работи. 

Одредбата од членот 71 став 3 на овој правил-
ник важи и за оваа дозвола. 

Образецот на дозволата од ставот 3 на овој член 
го пропишува сојузниот Државен секретаријат за 
внатрешни работи. 

Член 76 
Возачите и придружниците на автобуси на по- • 

стој ани или туристички автобуски линии што ја 
преоечуваат државната граница мораат да имаат 
уреден пасош за премин на државната граница, ако 
со меѓународни спогодби не е определено поинаку. 

На овој пасош се става влезно-излезна виза за 
неограничен број патувања, со срок на важењето 
од шест месеци. По истекот на овој срок важењето 
на визата може да се продолжи секој пат за пона-
тамошни шест месеци, 

VI. ПРЕМИНУВАЊЕ НА ГРАНИЦАТА 
Член 77 

Државната граница смее да се преминува само 
на премините што за таа цел ги определил надле-
жниот орган на Федеративна Народна Република 
Југославија или што се за тоа определени спрема 
меѓународни спогодби. 

Член 78 
Странскиот државјанин што без уредна патна 

исправа или без виза на патната исправа ќе пре-
мине од странство во Југославија, ќе биде вратен 
назад преку државната граница. 

Ако странскиот државјанин што е осуден на 
мерката за безбедност протерување од земјата, или 
против кој е изречена заштитната мерка отстрану-
вање од територијата на Југославија, премине од 
странство во Југославија, ќе биде вратен назад 
преку границата и кога има уредна патна исправа 
и виза, додека наведената мерка за безбедност од-
носно заштитна мерка трае. 

Член 79 
Југословенски државјанин што ађе дојде од стран-

ство во Југославија без уредна патна исправа или 

со патна исправа без влезна виза, не може да биде 
вратен преку државната граница. Такво лице ќе му 
се предаде на органот надлежен за гонење поради 
прекршок на одредбите од овој правилник. 

Член 80 
На југословенски државјанин што на патната 

исправа нема уредна излезна виза, нема да му се 
дозволи премин на државната граница во друга 
земја. 

На странски државјанин на кој му истекол сро-
кот на излезната или транзитната виза, или кој 
нема таква виза на патната исправа, а се наоѓа во 
земјата, надлежното погранично поверен ство за 
внатрешни работи ќе стави на патната исправа со-
одветна виза со наплата на двојна редовна такса 
пропишана за таа виза. 

VII. ПРЕКРШОЦИ 
Член 81 

Прекршок на одредбите од овој правилник 
прави: 

1) тој што намерно ќе даде неточни податоци во 
постапката за добивање пасош; 

2) тој што ја премине или се обиде да ја пре-
мине државната граница без уредна патна исправа; 

3) тој што без оправдани причини не ќе се вра-
ти во Југославија пред истекот на срокот на важе-
њето на излезно-влегната виза; 

4) тој што ќе се послужи со туѓа исправа за 
премин на државната граница; 

5) тој што на друг ќе му ја даде својата патна 
исправа со цел да се послужи со неа; 

6) тој што намерно ќе ја уништи патната и-
справа; 

7) тој што на патната исправа намерно ќе ги 
замачка или ќе ги стори нечитливи податоците вне-
сени во неа; 

8) тој што бара дупликат на патна исправа, а 
во постапката се утврди дека патната исправа не 
исчезнала, ке е уништена или загубена; 

9) тој што најдената патна исправа не ќе му ја 
предаде на најблискиот орган на внатрешните ра-
боти или на станицата на Народната милиција; 

10) странскиот државјанин што од странство ќе 
ја премине државната граница со патна исправа 
без уредна виза ако не се одзове на поканата од 
надлежниот орган на внатрешни работи да се врати 
Бед наш преку границата; 

11) странскиот државјанин што ќе дојде во Ју-
гославија за време на траењето на мерката за бе-
збедност протерување од земјата или на заштит-
ната мерка отстранување од територијата на Југо-
славија; 

12) странскиот државјанин што со транзитна виза 
престојува на територијата на Југославија без одо-
брение од надлежниот орган; 

13) странски поморец, бродарец, железничар, по-
штар или летач што без дозволата предвидена во 
членот 71 односно во членот 75 на овој правилник 
се движи надвор од делот на пристаништето опре-
делен за искрцување, односно надвор од подрачјето 
определено со меѓународна спогодба за примопре-
давање возови или поштенски пратки, односно над-
вор од воздухопловното пристаниште, или што из-
дадената дозвола не ќе ја врати во пропишаниот 
срок. 

За кој и да е од прекршоците од претходниот 
став сторителот ќе се казни со казната пропи-
шана со изменетиот член 9 од Законот за движе-
њето на граница (член 2 оддел 1 точка 6 на Зако-
нот за согласување на посебните прописи за прекр-
шоци во сојузните закони со одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. -46/51). 

VIII. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 82 

Во прашањата што се предмет на овој правил-
ник, а што се поинаку регулирани со меѓународни 
спогодби што ги одобрил надлежниот орган на Фе-
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деративна Народна Република Југославија, ќе се 
постапи според одредбите од тие спогодби. 

Член 83 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за пат-
ните документи за премин преку државната гра-
ница („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/49 и 10/53) и 
Наредбата за гарантните писма за издавање на вле-
зни визи на странците што доаѓаат во Југославија 
во приватна посета („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
9/59). 

Член 84 
Додека не бидат напечатени обрасците предви-

дени со овој правилник, ќе се употребуваат постој-
ните обрасци. 

Член 85 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 584 
13 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

62. 

Врз основа на тар. број 147 забелешка IV од 
таксената тарифа на Законот за административните 
такси („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59), во со-
гласност со Државниот секретаријат за надворешни 
работи, сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАПЛАТА 
НА ТАКСИТЕ НА ДРУМСКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА 

ОД ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА 

1. Во Наредбата за наплата на таксите на 
друмски моторни в о з и л а ^ д италијанска регистра-
ција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59 и 46/59) 
точката 2 се менува и гласи: 

„2. Царинските органи на Југославија ќе поста-
пуваат според точката 1 од оваа наредба до 1 март 
1960 година." 

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

Бр. 13-1420/1 
18 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

63. 

Врз основа на членот 5 од Уредбата за употреба 
на средствата за инвестиции во 1960 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 53/59), сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА УПОТРЕБА НА 
СРЕДСТВАТА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО 1960 ГОДИНА 

1. Банките кај кои се водат паричните средства 
на фондовите на организациите и установите на кои 
се однесува Уредбата за употреба на средствата за 
инвестиции во 1960 година (во натамошниот текст: 

Уредбата), можат на товар на тие средства да вршат 
исплати за инвестициони вложувања во смисла 

на Уредбата само ако нивниот имател и издаде на бан-
ката налог на товар на тие средства да се пренесат 
соодветните износи во сопствениот фонд на обрт-
ните средства според членот 1 од Уредбата односно 
на посебни сметки според чл. 2 и 3 на Уредбата. 

2. Обврската за пренесување односно издвоју-
вање на средства врз основа на Уредбата настанува 
во моментот на користењето на средствата, без 
оглед од кои извори се формирани средствата на 
фондовите што се користат за вложување во ин-
вестициите. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
обврската за пренесување во фондот на обртните 
средства односно обврската за издвојување на по-
себна сметка ја извршува давателот на средствата 
во моментот на пренесувањето на средствата, и тоа: 

1) кога се врши заедничко инвестиционо вло-
жување во основни средства врз основа на Уредбата 
за заедничкото вложување на основните и обртните 
средства на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/58) и врз основа на Законот 
за здружувањето во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 1/58 и 27/59). Во такви случаи орга-
низацијата или установата ка ј која се врши здру-
жување на средства ги води така примените сред-
ства за инвестиции издвоено во рамките на своите 
фондови и при користењето на тие средства за ин-
вестиции не врши пренесување односно издвоју-
вање според Уредбата; 

2) кога средствата на фондот на заедничката 
потрошувачка во согласност со важечките прописи, 
се пренесуваат без надоместок, во општите опште-
ствените фондови со цел за станбена изградба, за 
изградба на детски установи, на сервиси за помош 
на домаќинствата и други објекти на општестве-
ниот стандард. 

3. Одредбата на членот 1 став 2 точка 7 од 
Уредбата се однесува и на средствата на остваре-
ниот чист приход и на ^распределените средства 
кога се вложуваат според важечките прописи во 
општествените инвестициони фондови. 

4. Одредбата на членот 3 став 3 точка 1 од 
Уредбата се однесува и на средствата што се ко-
ристат за отплатување на заеми добиени од опште-
ствени инвестициони фондови на политичкотерито-
ријалните единици за учество во трошоците на ин-
вестициите и за полагање гарантни износи по зае-
мите од Општиот инвестиционен фонд. 

5. Утврдувањето на процентот на извршениот 
отпис на основни средства за примена на членот 3 
став 3 точка 4 од Уредбата се врши врз основа на 
годишната претсметка на амортизацијата, која се 
составува според состојбата на основните средства од 
завршната сметка за 1959 година. 

6. Како рударски работи, во смисла на членот 
3 став 3 точка 7 од Уредбата, се подразбираат вло-
жувањата во објектите поброени во одделот I реден 
број 38 од Одлуката за нормите на амортизацијата 
на основните средства на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57 и 7/58), како 
и во опремата што се вградува во тие објекти. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а се 
применува и во целата 1960 година. 

Бр. 07-2462/1 
28 јануари 1960 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полич, е. р. 
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64. 
Врз основа на членот Шв став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 
52/59), во врска со чл. 1, 2 и 5 од Законот за при-
донесот за станбена изградба („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/59), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ АКОНТАЦИИ ОД ПРИДОНЕ-
СОТ ЗА СТАНБЕНА ИЗГРАДБА ОД СТРАНА НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Стопанските организации што според завр-

шната сметка од претходната година, односно спо-
ред периодичните пресметки во текот на годината 
од остварениот доход издвојуваат придонес од до-
ходот,-се должни на име аконтација да го издвојат 
од придонесот од доходот, по одбивање на посеб-
ното учество во доходот, соодветниот износ за стан-
бен-̂  изградба (придонес за станбена изградба). 

Како стопански организации од претходниот 
став се сметаат сите стопански организации што 
според Законот за придонесот од доходот на сто-
панските организации се должни да пресметуваат 
придонес од доходот. 

2. Народната банка, Југословенската инвестици-
она банка, Југословенската банка за надворешна 
трговија, Југословенската селскостопанска банка и 
Државниот осигурите лен завод го издвојуваат при-
донесот за станбена изградба како установи во сми-
сла на чл. 1 и 3 од Законот за придонесот за стан-
бена изградба. 

ч Комуналните банки и штедилници издвојуваат 
придонес за станбена изградба од придонесот од 
доходот што го плаќаат во смисла на членот 19 од 
Уредбата за приходите на банките и штедилниците 
и за расподелбата на тие приходи („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 23/58). 

3. Деловните здруженија го издвојуваат придо-
несот за станбена изградба од делот на доходот 
пред неговата расподелба на членовите на здруже-
нието во смисла на членот 193 од Законот за здру-
жувањето во стопанството („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/58). 

/ 4. Како соодветен износ на придонесот за стан-
бена изградба, во смисла на оваа наредба, се подра-
збира износот што се добива кога на вкупниот износ 
на личните доходи на работниците исплатен од чи-
стиот приход на ^стопанската организација ќе се 
примени норма од 4°/о. 

Како вкупен износ на исплатените лични дохо-
ди на работниците, се подразбираат личните доходи 
заедно со придонесот за буџетите од личните до-
ходи на работниците и со придонесот за социјално 
осигурување. 

5. Аконтациите на придонесот за станбена из-
градба се уплатуваат при подигањето на средствата 
кај банката за исплата на личните доходи на работ-
ниците, и тоа истовремено со уплатата на придоне-
сот за буџетите од личните доходи на работниците 
и на придонесот за социјално осигурување. 

6. Стопанските организации на кои според ва-
жечките прописи придонесот од доходот во целина 
им е отстапен, издвојувањето на соодветниот износ 
за станбена изградба го вршат од вкупно отстапе-
ниот придонес од доходот, по одбивање на износот 
на посебното учество во доходот. 

Стопанските организации на кои според важеч-
ките прописи придонесот од доходот делумно им е 
отстапен, издвотувањето на соодветниот износ за 
станбена изградба од вкупниот придонес од доходот 
го вршат по одбивање на износот на посебното 
учество во доходот, а остатокот на придонесот од 
доходот го расподелуваат според важечките про-
писи. 

7. Стопанските организации што го плаќаат 
придонесот од доходот во паушален износ, се дол-
жен на име аконтација на придонесот за станбена 
изградба да го издвојуваат соодветниот износ на 

тој придонес од вкупниот паушален износ на при-
донесот од доходот. 

8. Стопанските организации што според членот 
2 од Правилникот за составување на периодичните 
пресметки и наплата на приходите на буџетите и 
фондовите од стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 24/59) го утврдуваат вкупниот 
приход и го расподелуваат доходот само врз осно-
ва на завршната сметка, се должни да уплатуваат 
аконтации на придонесот за станбена изградба во 
смисла на точ. 4 и 6 од оваа наредба, ако според 
завршната сметка за 1958 година, односно според 
завршната сметка за 1959 година го издвоиле соод-
ветниот износ на придонесот од доходот. 

9. До поднесувањето на првата периодична пре-
сметка во I960 година се должни да уплатуваат 
аконтации на придонесот за станбена изградба сто-
панските организации кои според периодичната 
пресметка за периодот јануари-септември 1959 го-
дина, односно според завршната сметка за 1959 го-
дина издвоиле поголем износ на придонесот од до-
ходот од соодветниот износ на придонесот за стан-
бена изградба. 

Ако е соодветниот износ на придонесот за стан-
бена изградба поголем од издвоениот износ на при-
донесот од доходот според периодичната пресметка 
за период јануари-септември 1959 година, односно 
според завршната сметка за 1959 година, стопанска-
та организација нема да пресметува и да уплатува 
аконтации на придонесот за станбена изградба до 
наредната периодична пресметка. 

10. Ако стопанската организација во наредната 
периодична пресметка ќе издвои придонес од дохо-
дот во поголем износ од износот на придонесот за 
станбена изградба пресметан во смисла на точката 
4 од оваа наредба, ќе го уплати целиот пресметан 
износ на придонесот за станбена изградба за тој 
период, а во периодот до наредната периодична 
пресметка редовно ќе уплатува аконтации на придо-
несот за станбена изградба. 

Ако стопанската организација во наредната пе-
риодична пресметка ќе издвои придонес од доходот 
во помал износ од износот на придонесот за станбе-
на изградба пресметан во смисла на точката 4 од 
оваа наредба, тогаш целиот издвоен износ на при-
донесот од доходот ќе го уплати како аконтација 
на придонесот за станбена изградба, а во периодот 
до наредната периодична пресметка нема да плаќа 
аконтации на придонесот за станбена изградба. 

11. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и за целата I960 година. 

Бр. 12-1257/1 
2 февруари 19>80 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полин, е. р. 

65. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 од 

Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59), во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите и со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство, сојузниот Државен секре-
таријат за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦЕНИТЕ ПО КОИ ЗЕМ-
ЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ И ТРГОВСКИТЕ СТО-
ПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ КЕ КУПУВААТ СУРО-

ВА СВИЊСКА КОЖА ОД ИНДИВИДУАЛНИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

1. Земјоделските задруги ќе купуваат сурова 
свињска кожа од индивидуални производители по 
следните цени, и тоа! 
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1) кожа со рамни-прави влакна од благородни 
пасмини свињи — 200 динари за 1 килограм; 

2) кожа со рамни-прави влакна од други па-
емини свињи — 170 динари за 1 килограм; 

3) кожа со кадрави влакна — 150 динари за 1 
килограм. 

2. Цените од претходната точка се подразби-
раат за сурова свињска кожа од квалитетот на I 
класа. 

3. Одредбите на точ. 1 и 2 од оваа наредба се 
однесуваат и на трговските стопански организации 
кога според важечките прописи купуваат сурова 
свињска кожа од индивидуални производители. 

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

Бр. 79/1 
6 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

бб. 

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овла-
стување на сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет да пропишува пре-
мии за сурова свињска кожа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/59), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕМИИТЕ ЗА СУРОВА СВИЊСКА КОЖА 

1. Покрај цените формирани на аукциски про-
дажби за сурова свињска кожа, можат за оваа 
кожа да се засметуваат и премии, и тоа: 

Дин/кг 
1) за симнување цожа без оштетување 10 
2) за правилно конзервирање и сортирање 

кожа по пасмински категории 5 
Засметувањето на премиите од претходниот 

став ќе се врши на начинот определен во пропи-
сите донесени во смисла на точката I под 12 став 
4 од Одлуката за определување на највисоките 
продажни цени за одделни производи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/58). 

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

Бр. 78/1 
5 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

67. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за про-
дажните цени на тутунот и на тутунските прера-
ботки („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), со-
јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ'ЗА ОДДЕЛНИ ВИДОВ?! 

ЦИГАРИ 

1. Се определуваат цените во продажба на мало 
за новите видови цигари: 

1) „Филтер" ѕ I I . 80 динари за 20 парчиња. 

Оваа цена важи за цигарите „Филтер" кали-
бар 7,85 мм, должина 74 мм, паковани во картон-
ски кутии по 20 парчиња; 

2) „Загребачки велесајам" ѕ f . . 70 динари 
за 20 парчиња. 

Оваа цена важи за цигарите „Загребачки ве-
лесајам" калибар 8 мм, овални, должина 67 мм, 
пакувани во преклопни картонски кутии по 20 
парчиња; 

3) „Загорка" 55 динари за 20 пар-
чиња. 

Оваа цена важи за цигарите „Загорка" калибар 
8 мм, тркалест , должина 67 мм, пакувани во 
бланкети (меко пакување) по 20 парчиња; 

4) „Internacional Blend V. О." . . . 65 динари 
за 20 парчиња. 

Оваа цена важи за цигарите „Internacional 
Blend V. О." калибар 8,25 мм, должина 70 мм, паку-
вани во бл анкети (меко пакување) по 20 парчиња. 

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

Бр. 1168/1 
5 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

68. 

Врз основа на членот 114 став 4, членот 144 
став 3 и членот 182 од Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/59), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ФИ-
НАНСИСКИТЕ ПЛАНОВИ НА САМОСТОЈНИТЕ 
^СТАНОВИ И ФОНДрВИТЕ НА ПОЛИТИЧКОТЕ-

РИТОРИЈАЛШ1ТЕ ЕДИНИЦИ 

1. Со цел за обезбедување општа евиденција за 
извршувањето на финансиските планови на само-
стојни установи и на финансиските планови на фон-
довите на политичкотериторијалните единици, орга-
ните на управувањето на тие установи и фондови, 
како и банките преку кои овие го вршат своето 
финансиско работење, се должни да обезбедат по-
датоци пропишани со ова упатство. 

I. Евиденција за извршувањето на финансиските 
планови на самостојните установи 

2. До донесувањето на посебни прописи за по-
блиската класификација на приходите и расходите, 
за изработката и составувањето на финансиските 
планови и за единствениот начин на водењето на 
книговодството и евиденцијата, класификацијата на 
приходите и расходите и евиденцијата за и з в р ш у ј 
вањето на финансиските планови на самостојните 
установи ќе се вршат според одредбите на ова упат-
ство на следниот начин: 

1) самостојните установи, што пред донесува-
њето на Законот за буџетите и финансирањето на 
самостојните установи работеле како установи со 
самостојно финансирање, ќе ги составуваат своите 
финансиски планови и ќе го водат книговодството 
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според досегашните прописи и на начинот на кој 
досега ги составувале нив и ги воделе; 

2) самостојните установи што до влегувањето 
во оила на Законот за буџетите и финансирањето 
на самостојните установи се финансирале врз 
основа на пресметките што во целина влегувале во 
посебниот дел од буџетот, ќе ги составуваат своите 
финансиски планови според следната класифика-
ција на приходите и расходите: 
П р и х о д и : 
Пар- Иози-
тија ција Динари 

1 Приходи од сопствена деј-
ност и други самостојни 
приходи: 

1—1 Приходи од надоместоците 
за услугите што ги врши 
установата 

1—2 Приходи од производството 
и прометот на стоки 

1—3 Други самостојни приходи 
2 Дотации: 

2—1 Дотации од буџетите на 
по литичкотеритори ј а лните 
единици 

2—2 Дотации од фондовите на 
по литичкотеритори ј а ладите 
единици 

2—3 Дотации од општествените 
фондови 

2—4 Дотации од средствата на 
стопанските и другите ор-
ганизации 

3 Вишок на приходите над 
расходите според завршна-
та сметка од поранешните 
години — 

Вкупни приходи: 

I е* 
СО g 
В н 

4 Други функционални рас-
ходи 

Вкупно материјални расходи 
Инвестициони расходи: 

Инвестициони расходи 
Вкупно инвестициони расходи 
Вкупни расходи: 

Динари 

Во позицијата 1—3 „Други самостојни приходи" 
се внесуваат сите сопствени приходи што не прои-
злегуваат од продажба на стоки и од надоместоци 
за извршените услуги. 

Р а с х о д и : 
Пар- Пози-
тија ција Динари 

Лични расходи: 
1 Плати и додатоци со при-

донесите: 
1—1 Плати и додатоци 
1—2 Хонорари 

Вкупно лични расходи: 
Материјални расходи: 

2 Оперативни расходи: 
2—1 Режиски трошоци 
2—2 Патни и селидбени трошоци 
2—3 Замена на инвентар 
2—4 Трошоци за одржување на 

градежни објекти, опрема 
и инвентар 

2—5 Трошоци за осигурување на 
зградите и инвентарот, ин-
терес и сите други опера-
тивни расходи — 
Функционални расходи: 

3 Трошоци на производство-
то, на прометот на стоки и 
на вршењето на услуги: 

3—1 Трошоци за материјали 
3—2 Плати и други лични при-

мања на лица во привре-
мен работен однос 

3—3 Услуги извршени од други 
3—4 Други расходи на прои-

зводството, на прометот на 
стоки и на вршењето на 
услуги > 

Во позицијата 1—1 „Плати и додатоци" се вне-
суваат вкупните плати: основни, положајни и по-
себни додатоци, вклучувајќи ги тука и придонесите 
на овие плати. Во оваа позиција се внесуваат и 
предвидувањата, за евентуална — неопходна пре-
кувремена работа. Покрај платите на редовните 
службеници, овде се предвидуваат и плати со при-
донеси за хонорарните службеници, што се назна-
чени во смисла на членот 2 од Уредбата за хоно-
р а р и т е службеници, и за повремената работа во 
државните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/59) на работните места предвидени за редовни 
службеници, како и на работните места што поради 
малиот обем на работите не бараат полно работно 
време. 

Во позицијата 1—2 „Хонорари" се внесуваат 
хонорарите за оние лица што во смисла на членот 
3 од наведената уредба повремено се ангажираат за 
извршување на определени задачи односно работи. 

Ка ј материјалните расходи во позицијата 2—1 
„Режиски трошоци" се внесуваат следните трошоци: 
канцелариски материјал, вода, огрев, осветление, 
поштенско-телеграфско-телефонски трошоци, како 
и други трошоци од режискји карактер што не мо-
жат да се подведат под предвидените трошоци во 
другите позиции на оваа партија. 

Функционалните расходи се распределуваат во 
две партии. Во партијата 3 се внесуваат оние ра-
сходи што се вршат со цел за производство и про-
мет на стоки, како и за извршување услуги со на-
доместок од страна на самостојната установа, без 
оглед дали ова претставува основна или споредна 
дејност на самостојната установа. Во партијата 4 се 
внесуваат другите функционални расходи, т. е. ра-
сходите што не се вршат во врска со производство-
то и прометот на стоки. 

' Во позицијата 3—2 „Плати и други лични при-
мања на лица во привремен работен однос" се вне-
суваат платите со придонесите само на оние работ-
ници што не се во постојан работен однос, 
туку привремено се запослени од страна на устано-
вата за извршување на определени работи, додека 
платите и другите лични примања на постојаните 
работници се внесуваат во партијата 1 на личните 
расходи „Плати и додатоци со придонесите". 

Во позицијата 3—3 „Услуги извршени од други" 
се внесува фактурната цена на услуга извршена 
од страна на стопански или други организации, 
како и на услуга од трети лица, и тоа било извр-
шената услуга да ја опфаќа само вредноста на ра-
ботата или и вредноста на работата заедно со вло-
жениот материјал за извршување на односната 
услуга. 

Во рамките на партијата 4 „Други функцио-
нални расходи" самостојната установа може да 
изврши подетална класификација на расходите но 
позиции, според природата и функцијата на зада-
чите заради кои се вршат овие расходи. 

Во партијата 5 „Инвестициони расходи" ое вне-
суваат сите инвестициони расходи предвидени за 
градежни работи, опрема, монтажа на опремата и 
дополнување на инвентарот кој се смета за основно 
средство. Меѓутоа, расходите предвидени за набавка 
на расходуван и дотраен постојан инвентар се пред-
видуваат во позицијата на оперативните расходи 
2—3 „Замена на инвентар". 

Класификацијата на приходите, и расходите на 
партии и позиции, пропишана во точката 2 под 2 
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на ова упатство, претставува задолжителна класи-
фикација за која установата мора да се придржува 
при составувањето на својот финансиски план, со 
тоа во рамките на пропишаните задолжителни по-
зиции да може установата да врши понатамошен 
распоред на приходите и расходите на потпозиции. 

По исклучок, расходите предвидени во парти-
јата 4 „Други функционални расходи" и во парти-
јата 5 „Инвестициони расходи" установата може 
според своето наоѓање да ги распредели на соодвет-
ни позиции (без понатамошно расчленување на 
потпозиции), бидејќи кај овие расходи, поради нив-
ната специфичност, не е извршена поделба на пар-
тијата на позиции. 

Самостојните установи, што до донесувањето 
на Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи се финансирале врз основа на 
претсметките што влегувале во целина во посеб-
ниот дел на буџетот, ќе го водат книговодството и 
евиденцијата за извршувањето на финансискиот 
план на начинот на кој и досега ги воделе, придр-
жувајќи се за класификацијата на приходите и 
расходите предвидена во својот финансиски план. 
Установата може, според своите потреби, во своето 
книговодство да обезбеди и подетална евиденција 
не приходите и расходите во рамките на позициите 
и џотпозициите предвидени со финансискиот план. 

3. Самостојните установи од точката 2 под 2 на 
ова упатство за вршење на своето финансиско ра-
ботење ќе отворат жиро сметка кај банката. Заради 
евиденција и пресметување на приходите и расхо-
дите според својот финансиски план со банката, 
овие установи ќе водат и буџетска книга. За таа 
цел банката ќе го сообрази образецот на буџетската 
книга кон класификацијата на приходите и ра-
сходите според ова упатство. Ка ј овие самостојни 
установи сите приходи и расходи според финанси-
скиот план, што се вршат преку жиро сметка, бан-
ката ќе ги евидентира и во буџетската книга според 
класификацијата пропишана со ова упатство, за 
која цел овие установи се должни на банката при 
секоја исплата да и ја поднесат на заверка буџет-
ската книга. 

Освен тоа, банката е должна покрај жиро смет-
ките за овие установи да води и посебно книго-
водство за извршувањето на нивните финансиски 
планови, а според класификацијата пропишана со 
ова упатство. 

4 Сите самостојни установи се должни на бан-
ката кај која имаат жиро сметка да и го достават 
својот финансиски план во срок од 15 дена од денот 
на неговото донесување. За секоја измена на распо-
редот на средствата предвидени со финансискиот 
план, самостојната установа е должна да ја извести 
банката кај која има жиро сметка во срок од 10 
дена од денот на настанатата измена. 

5. Сите самостојни установи составуваат изве-
штај за тримесечната пресметка за извршувањето 
на својот финансиски план. Извештајот за три-
месечната пресметка и се доставува на банката 
к а ј која установата има жиро сметка во срок од 25 
дена по истекот на секое тримесечје. 

Извештајот за тримесечната пресметка сите 
установи го составуваат според класификацијата на 
приходите и расходите (по партии и позиции) пред-
видена со ова упатство. 

Расходите предвидени во партијата 4 „Други 
функционални расходи" и во партијата 5 „Инве-
стициони расходи" во извештаите за тримесечна та 
пресметка што & ги поднесуваат на банката, уста-
новите ќе ги прикажат само глобално — по партии, 
а не и според распоредот на овие расходи на пози-
ции, што го спровеле установите заради своите по-
треби во финансискиот план. 

6. Покрај тримесечната пресметка за извршу-
ва нето на финансискиот план, самостојната уста-
нова составува и тримесечна пресметка за состој-
бата на своите фондови, која & се доставува на 
банката заедно со извештајот за тримесечната пре-
сметка за извршувањето на финансискиот план. 

Во овој извештај посебно се искажува состојбата 
на инвестициониот фонд, резервниот фонд, фондот 
за наградување, фондот на обртните средства и на 
другите фондови. Состојбата на фондовите треба да 
се покаже по следните ставки: 

П р и х о д и 
Инвестиционен фонд: 

— средства пренесени од претходната година; 
— средства за инвестиции пренесени од финан-

сискиот план за текуштата година; 
— средства од амортизацијата според финан-

сискиот план за текуштата година; 
— средства од расподелбата на вишокот на при-

ходите според завршната сметка за претход-
ната година; 

— средства пренесени од другите фондови; 
— Други средства. 

Резервен фонд: 
— средства пренесени од претходната година; 
— средства од расподелбата на вишокот на при-

ходите според завршната сметка за претход-
ната година; 

— средства пренесени од другите фондови. 

Фонд за наградување: 
— средства пренесени од поранешните години; 
— средства од расподелбата на вишокот на при-

ходите според завршната сметка за претход-
ната година. 

Фонд на обрти ите средства: 
— средства пренесени од претходната година; 
— средства од расподелбата на вишокот на при-

ходите според завршната сметка за претход-
ната година; 

— средства добиени од страна на основувачот на 
установата; 

— средства добиени по други основи; 
— средства пренесени од другите фондови. 

Други фондови: 
— средства пренесени од претходната година; 
— средства од расположбата на вишокот на при-

ходите според завршната сметка за претход-
ната година; 

— средства пренесени од другите фондови; 
— други средства. 

Р а с х о д и 
За сите самостојни установи расходите на на-

ведените фондови се искажуваат во извештаите за 
тримесечната пресметка по следните ставки: 

— преноси во други фондови; 
— инвестициони расходи; 
— други расходи. 

7. Врз основа на својата евиденција, како и 
извештаите за тримесечните пресметки за извршу-
вањето на финансискиот план и за состојбата на 
фондовите што ги поднесуваат самостојните уста-
нови, Народната банка составува збирен извештај 
по категории на установи од областа: 1) на просве-
тата, 2) научноистражувачка, 3) на културата, 4) 
издавачка, 5) социјална, 6) здравствена, 7) комунал-
на, 8) селскостопанска, 9) на шумарството и 10 за 
сите други области. 

Збирните извештаи од претходниот став Народ-
ната банка ги составува според класификацијата на 
приходите и расходите пропишана со ова упатство, 
според степенот на политичкотериторијалните еди-
ници што го вршат правото на основувач над само-
стојните установи (сојузни, републички, на автоном-
ните единици, околиски и општински). Вака соста-
вените збирни извештаи Народната банка им ги 
доставува на органите на управата надлежни за 
работите на финансиите на секоја по лит и ч к от ер и -
тори јална единица за нејзиното подрачје. 
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11. Евиденција за извршувањето на финансиските 
планови на фондовите на политичкотери-

торијалните единици 

8. Евиденцијата за извршувањето на финансис-
ките планови на фондовите на политичкотеритори-
ј ал пите единици на кои се однесуваат одредбите на 
чл. 106 до 126 од Законот за буџетите и финанси-
рањето на самостојните установи (во натамошниот 
текст: фондовите) се води кај органите на управу-
вањето на фондовите и кај банките кај кои се во-
дат средствата на фондовите според класификаци-
јата на приходите и расходите на фондовите утвр-
дена со ова упатство. 

Класификацијата на приходите и расходите на 
фондовите се врши по партии, позиции и потпозиции 
и таа е задолжителна за сите фондови. 

Ако е за органот на управувањето на фондот 
односно за политичкотериторијалната единица што 
го основала фондот потребно во финансискиот план 
на фондот понатамошно расчленување на приходи-
те и расходите на фондот во рамките на партиите, 
позициите и потпозициите утврдени со ова упат-
ство, органот на управувањето на фондот може да 
изврши такво расчленување, во кој случај е должен 
и својата евиденција за извршувањето на финан-
сискиот план на фондот да ја води според трла 
расчленетата класификација на приходите и ра-
сходите, додека за банката кај која се водат сред-
ствата на фондот е задолжителна евиденцијата само 
според класификацијата утврдена со ова упатство. 

9. Приходите и расходите на Фондовите се иска-
жуваат според следната класификација: 

П р и х о д и 
Пар- Пози-
тија ција Динари 

1 Средства пренесени од 
претходната година: 

1—1 На сметката на фондот 
1—2 На сметката на ограничу-

вањата ч 
1—3 На сметката на резервата 

на фондот 
2 Приходи во текуштата го-

дина : 
2—1 Изворни приходи: 

2—И од придонесот од лич-
ниот доход на работ-
ниците и службени-
ците 

2—12 од данокот, таксите и 
другите приходи од 
населението 

2—19 други изворни при-
ходи 

2—2 Дотации, преноси и други 
приходи: 

2—21 дотации од буџетот 
2—22 дотации од други 

фондови 
2—23" дотации од стопански 

и други организации 
2—24 заеми и кредити 
2—25 враќање на потрошу-

вачката од поране-
шните години 

2—29 други приходот 
Вкупно приходи: 

Р а с х о д и 
Пар- Пози-
тија 

1 
ција 

3—1 

3—2 

4—1 
4—2 

4—3 

4—9 

Расходи на администраци-
јата на фондот 
Функционални расходи на 
фондот 
Инвестициони расходи: 
За инвестиции чии поеди-
нечни вредности по прет-
сметката се поголеми од 10 
милиони динари 
За инвестиции чии поеди-
нечни вредности се помали 
од 10 милиони динари 
Преноси и други расходи: 
Преност: во други фондови 
Преноси во резервниот 
фонд на политичкотерито-
ријалната единица 
Отплати на заемите и кре-
дитите 
Други расходи -

Вкупно расходи: 

Денари 

О с т а т о к н а с р е д с т в а т а 
Пар-
тија 

1 
2 

На сметката на фондот 
На сметката на ограничу-
вањата 
На сметката на резервата 
на фондот 
Вкупно остаток на средствата: 

10. Ако политичкотеритори јал ната единица не 
го укине фондот за унапредување на селското 
стопанство според одредбата на ставот 2 точка 1 
оддел I глава XVII од Сојузниот општествен план 
за 1960 година, за тој фонд позицијата 2—1 .»Извор-
ни приходи" не се расчленува на позициите од кла-
сификацијата според претходната точка, туку така 
што секој вид изворен приход поединечно да има 
своја потпозиција. 

11. Функционалните расходи на фондот опфа-
ќаат расходи за финансирање задачите на фондот, 
ко без инвестиционите расходи. 

Како инвестициони расходи во задолжителната 
класификација од претходната точка на ова упат-
ство се подразбираат само расходите за нестопански 
инвестиции (член 111 од Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи), и тоа ра-
сходите за градежни работи, опрема и монтажа на 
истата, посад очен материјал и добиток. 

12. Банките кај кои се водат средствата на фон-
довите го евидентираат и го следат извршувањето 
на финансиските планови на фондовите по елемен-
тите на класификацијата од точката 9 односно точ-
ката 10 на ова упатство. 

Народната банка обезбедува прибирање на по-
датоците за извршувањето на финансиските пла-
нови на фондовите од банките ка ј кои се водат 
средствата на фондовите по елементите на кла-
сификацијата од точката 9 односно точката 10 на 
ова упатство, и ги обединува тие податоци во пре-
гледите: 

1) за општинските фондови, 
2) за околиските фондови, 
3) за републичките фондови 

по народни републики и збирно за целата федера-
ција. 

Прегледите под 1, 2 и 3 од претходниот став се 
расчленуваат по следните групи фондови: 
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— фондови за унапредување на селското сто-
панство, 

— фондови на водите, 
— противпожарни фондови, 
— фондови од културно-просветната дејност, 
— фондови од здравствената дејност, 
— фондови од дејноста на социјалните грижи, 
— фондови од спортската (фискултурна) деј-

ност, — фондови од комуналната дејност, 
— други фондови. 
Ако политичкотериторијалните единици, покрај 

фондовите од наведените групи, врз основа на овла-
стувањето од Законот за буџетите и финансирањето 
на самостојните установи ќе основат и фондови за 
унапредување на одделни стопански дејности, бан-
ката во збирните прегледи податоците за таквите 
фондови ќе ги прикаже по стопански области. 

Органот на управувањето на фондот, при доста-
вувањето на финансискиот план според членот 116 
од Законот за буџетите и финансирањето на само-
стојните установи, означува во која група фондови 
од претходните ставови спаѓа фондот за кој се 
доставува финансискиот план, и тоа според пре-
тежната намена на средствата на фондот. 

13. Ако политичкотериторијалната единица врз 
основа на членот 117 од Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи го менува 
распоредот на средствата на фондот односно ги на-
малува или ги зголемува приходите на фондот во 
текот на годината за која е донесен финансискиот 
план на фондот, односно ако органот на управува-
њето на фондот што го донесува финансискиот план 
на фондот го менува распоредот на средствата на 
фондот во текот на годината за која е донесен 
финансискиот план на фондот, решението за из-
мена на височината или на намената на средствата 
во финансискиот план на фондот и се доставува и 
на банката кај која се водат средствата на фондот. 

14. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а се 
применува и во целата 1960 година. 

Бр. 05-2359 
27 јануари 1960 година 

-Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работите на финансиите 

Државен потсекретар, 
4 Зоран Полин, е. р. 

69. 

Врз основа на точ. 4, 6 и 8 од Одлуката за 
евиденција и контрола на цените на определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 28 58 
и 39/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИ-

ДЕНЦИЈА И КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Списокот на производите на кои се од-
несува евиденцијата и контролата на цените, кој 
е составен 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 и 1/60), во гранката 
113, по точката 1 се додава нова точка 2, која гласи: 

„2) Битумен". 
2. Текстот на гранката 127 се менува и гласи: 
„127 1) Масло за јадење". 

8. Во гранката 313 се брише точката 6. 
4. Ова упутство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1091/1 
30 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

70. 
Врз основа на членот 254 став 2 од, Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за просвета и култура пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-

КОТ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ НА НАСТАВНИОТ И 
ВОСПИТНИОТ ПЕРСОНАЛ 

Член 1 
Во Правилникот за оценување на наставниот и 

воспитниот персонал („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/59) во членот 7 став 3 на крајот се брише точ-
ката и се додаваат зборовите: „согласно со одред-
бата на претходниот став. За наставниот персонал 
од членот 5 став 1 на овој правилник, во комисија-
та како претседател влегува директор на вишо 
училиште, или професор на вишо училиште што 
ќе го определи советот на вишо стручно училиште 
односно деканот на факултет, на високо училиште 
во ранг на факултет односно на уметничка ака-
демија, или редовен или вонреден професор што 
ќе го определи факултетскиот совет односно сове-
тот на соодветно училиште (академија). Втор член 
е стручен службеник што ќе го определи советот 
на вишо стручно училиште односно факултет-
скиот совет односно советот на соодветното учили-
ште, а трет член е член на советот на вишо струч-
но училиште односно на факултетскиот совет од-
носно на советот на соодветно училиште што ќе го 
определи тој совет. Како трет член не може да 
биде определен член на советот што е избран во 
советот од редот на наставниот персонал односно 
на студентите на истото училиште односно фа-
култет." 

Член 2 
Во членот 9 се додава нов став 3, кој гласи: 
„Во комисијата од ставот 1 на овој член за 

училиштата односно други установи за воспитува-
ње и образование спрема кои правото на основувач 
го врши надлежниот републички орган, претсе-
дателот и вториот член на комисијата ги определу-
ва републичкиот совет за просвета. Трет член е 
претседателот или членот на училишниот одбор од-
носно на одборот (советот) на установата чиј ди-
ректор односно старешина се оценува. Како трет 
член, што го определува одборот (советот) на учи-
лиштето односно установата, не може да биде опре-
делен член на тој одбор (совет) што во одборот 
(советот) е избран од редот на наставниот и воспит-
ниот персонал односно на учениците од истото учи-
лиште односно установа." 

Член 3 
Во членот 15 ставот 1 се менува и гласи: 
„Наставниот и воспитниот персонал се оценува 

со општа оценка „задоволува", „добар", „се иста-
кнува" или „особено се истакнува"." 

Член 4 
Во членот 22 ставот 1 се менува и гласи: -
„Ако наставниот и воспитниот персонал, како и 

лицата од членот 2 став 1 на овој правилник што 



Среда, 10 фен ру ари 1960 СЛУЖБЕН ЛИС! НА ФНРЈ Број 6 — Страна 175 

подлежат на оценување не се задоволни со општа-
та оценка, можат во срок од 15 дена од денот кога 
им е соопштена оценката да и поднесат барање на 
комисијата што го вршила оценувањето повторно 
да ги испита податоците врз кои се засновува оцен-
ката и да ја измени дадената општа оценка. 
Во тој случај комисијата за оценување се про-
ширува (проширена комисија) на тој начин што во 
комисијата наместо просветниот советник односно 
стручното лице определено од советот на народниот 
одбор надлежен за работите на просветата, влегу-
ваат три нови члена, од кои два члена определува 
советот на народниот одбор надлежен за работите 
на просветата, а третиот член го делегира струч-
ното здружение односно соодветната 'синдикална 
организација. Ако барањето го поднесол предме-
тен наставник, еден член на комисијата што го 
.определува советот мора, по правило, да биде стру-
чен за предметот на наетавникот што го поднесел 
барањето." 

По ставот 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои 
гласаат: 

„За наставниот персонал од членот 5 став 1 на 
овој правилник, проширената комисија од претход-
ниот став се формира на тој начин што во комиси-
јата наместо соодветниот стручен службеник како 
втор член на комисијата, влегуваат три нови чле-
на, од кои два члена определува советот на вишото 
стручно училиште односно факултетскиот совет од-
носно советот на соодветното училиште (академија), 
а третиот член го делегира стручното здружение 
односно соодветната синдикална организација. Од 

.членовите на комисијата што ги определува соод-
ветниот совет еден мора, по правило, да биде стру-
чен за предметот на наставникот што го поднесол 
барањето. 

Ако лицата од членот 2 став 1 на овој правил-
ник што подлежат на оценување се запослени во 
училишта односно Други установи за воспитување 

<и образование спрема кои правата на оеновувач ги 
врши надлежниот републички орган, проширената 
комисија се формира на тој начин што во комиси-
јата наместо вториот член влегуваат три нови чле-
на, од кои два члена определува републичкиот со-
вет за просвета, а третиот член го делегира струч-
ното здружение односно соодветната синдикална 
организација." 

Досегашните ст. 2 и 3 стануваат ст. 4 и 5. 

Член 5 
Членот 26 се брише. 

Член 6 
Оценката „задоволува" што му е дадена на на-

ставниот и воспитниот персонал за учебната 195*8/59 
година, се смета како оценка „добар". 

Во персоналниот лист на наставниот и воспит-
ниот персонал ќе се изврши оваа исправка на оцен-
ките, со заверка од надлежниот раководител на 
персонал-ната служба. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 146/1 
2i2 јануари I960 година 

Белград 

Секретар 
за просвета и култура, 

Крсте Црвенковски, е. р. 

ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОТ ПЕЧАТЕН КОН 
ПРАВИЛНИКОТ 

Во угжтникот за оценување на наставниот и 
воспитниот персонал, кој е составен дел од Правил-
никот за оценување на наставниот и воспитниот 
персонал, се брише текстот: „VI. Одлука на проши-
рената комисија за оценување (член 26 од правил-
никот), Општа оценка, 19, Претседател на комиси-
јата, (потпис на службеникот)". 

71. 

Врз основа на членот 254 став 2, во врска со 
членот 279 точка 2 и со членот 293 точка 2 од За -
конот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општа управа, Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за просвета и култура пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА. НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВА-
ЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ СО ЗВАЊАТА НА 
СЛУЖБЕНИЦИ НА НАУЧНИ УСТАНОВИ И НА 

УСТАНОВИ ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 

Член 1 
Во Правилникот за оценување на службениците 

со звањата на службеници на научни установи и 
на установи во областа на културата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/59) во членот 13 став 1 се 
бришат зборовите: „(освен членот 34 став 4)". 

Во истиот член ставот 2 се брише. 

Член 2 
Членот 16 се брише. 

Член 3 
Оценката „задоволува" што им е дадена на 

службениците за 1958 година, се смета како оценка 
„добар". 

Во персоналниот лист на службениците ќе се 
изврши оваа исправка на оценката, со заверка од 
надлежниот раководител на персоналната служба. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 265/1 

22 јануари 1960 година 
Белград 

Секретар 
за просвета и култура, 

Крсте Црвенковски, е. р. 

ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОТ И УПАТСТВОТО ПЕ-
ЧАТЕНИ КОН ПРАВИЛНИКОТ 

Во Упитникот за оценување на службениците 
со звањата на службеници на научни установи од-
носно на установи во областа на културата, кој е 
составен дел од Правилникот за оценување на 
службениците со звањата на службеници на науч-
ни установи и на установи во областа на култура-
та, се брише текстот: „Одлука на проширената ко-
мисија за оценување (член 16 од правилникот), Оп-
шта оценка, 19, Претседател на комисијата, (пот-
пис на службеникот)". 

Во Упатството за пополнување на упитникот 
точката 2 се менува и гласи: 

„2. Податоците во рубриките на одделот И се 
даваат на тој начин што во соодветните колони 
(А, Б, В, Г) се става знак „X". 

„А" — значи дека службеникот во потполност 
му одговара на описот даден од левата страна и 
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дека по тој критериум заслужува оценка „особено 
се истакнува". 

„Б" — значи дека е службеникот таков што 
за него описот од левата страна да важи само де-
лумно, но дека сепак се „истакнува" во однос на 
добрите службеници. 

„В" — значи дека е службеникот од квалитет 
над просечен и дека успешно ги извршува зада-
чите и ги врши работите на своето звање односио 
работно место. 

„Г" — означува просечност и важи за оние слу-
жбеници што по односниот критериум се просеч-
ни. т. е. што „задоволуваат". 

Описот даден од десната страна се однесува на 
оние службеници за кои нема достаточно елементи 
за давање поволна оценка. 

Ако е службеникот по своите квалитети таков 
што да не доаѓа предвид за добивање на ниедна 
позитивна оценка, упитникот останува непополнет, 
а само на третата страна од упитнлкот се запишува 
одлуката на комисијата за оценување во поглед 
на општата оценка. 

Ако е службеникот по своите квалитети таков 
да не доаѓа предвид само „А" односно само „Б", од-
носно само „В" или „Г'\ туку средната оценка меѓу 
„А" и „Б", односно „Б" и „В", или „В" и „Г" или 
„Г" и неповолната оценка, тогаш знакот „X" се 
става преку линијата што ја дели колоната, „А" од 
колоната „Б", колоната „Б" од „В", „В" од „Г" или 
на десната линија од колоната „Г"." 

Образец бр. 1 
ЗАПИСНИК НА ИСПИТНАТА КОМИСИЈА 

72. 

Врз основа на чл. 7, 17 и 22 од Правилникот за 
специјализацијата на здравствените службеници од 
прва група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА ЗАПИСНИК НА ИСПИТНАТА 
КОМИСИЈА, НА УВЕРЕНИЕ ЗА ПОЛОЖЕНИОТ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ И НА ЛИСТ ЗА 

СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА 
1. Записникот на испитната комисија за пола-

гањето на специјалистичкиот испит, уверението за 
положениот специјалистички испит и листот за с о -
цијализацијата се составуваат, во поглед на содр-
жината и формата, според утврдените обрасци, 
и тоа: 

1) записникот на испитната комисија за пола-
гањето на специјалистичкиот испит — според обра-
зецот бр. 1; 

2) уверението за положениот специјалистички 
испит — според образецот бр. 2; 

3) листот за специјализацијата — според обра-
зецот бр. 3. 

2. Образецот бр. 3 составува книшка. Во оваа 
книшка страните 2 и 3 на образецот бр. 3 мораат да 
бидат отпечатени најмалку по десет пати. 

3. Обрасците од точката 1 на ова упатство се 
отпечатени кон ова упатство и се негов составен 
дел. 

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

Бр. 201/2 
29 јануари 1960 година 

Белград 
Секретар 

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

од 

(Место за штембил) 

З А П И С Н И К 

на испитната комисија за полагањето 
на специјалистичкиот испит 

пред комисијата што е 
Премка на специјалност) 

формирана со решението на Советот за народно здравје 
на НР број 

од 
(број на решението) 

(датум) 
Испитот го полага 

род« н-а 
службеник на 

во звањето 

(фамилијарно, татково и родено име) 
година во 

(назив на установата во која е запослен) 
чиј прием на 

специјализација е одобрен со решението на Советот: 
за народно здравје на НР 

Полагањето на испитот го одобри Саветот за на-
родно здравје на НР с о акѕот 
број "од 

Писмениот испит го полагаше на 
На писмениот испит имаше за задача-

ва обработка на писмената задача е дадено време 
од до 

Писмената задача е оценета 

II 
Практичниот испит го полагаше на 

За практична работа имаше да обрабити: 

За обработка на практичната работа е дадено 
време од до 

Практичната работа е оценета 

III 
Теорискиот испит го полагаше на 

Испитот започна во часот. 
На теорискиот испит се поставени следниве прашања: 

Теорискиот испит е завршен во 
Теорискиот испит е оценет 

Според успехот што го покажа кандидатот на 
испитот, испитната комисија го донесе следниот заклучок: 

Кандидатот го положи испитот: едногласно, со 
мнозинство гласови, со поделба на гласовите. 

Кандидатот не го положи испитот. 

Записничар, Претседател 
на испитната комисија, 

Членови на комисијата: 

(Овој образец се печати на пополна хартија во ф о н ^ т 
420x297 мм, хој е пресвиткан на формат 210x297 мм) 
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Образец бр. 2 
УВЕРЕНИЕ 

ЗА ПОЛОЖЕНИОТ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ИСПИТ 

(Место за штембил) Ослободено од такса според 
членот 6 точка 7 на Законот 
за таксите 

Врз основа на членот 22 од Правилникот за 
социјализацијата на здравствените службеници од 
прва група („Службен лист на ФНРЈ" бр. 2/60), Советот 
за народно здравје на НР 
го издава следното 

У В Е Р Е Н И Е 

(фамилијарно, татково и родено име) 
роден-а година, место , општина 

, околија , НР , службеник на 
, во звањето 

(назив на установата во која е запослен) 
, го полагаше во времето од до 

пред испитната комисија на Советот за народно 
здравје на НР 

специјалистичкиот испит од 
Според оценката на испитната комисија 

(фамилијарно, 
го ПОЛОЖИ испитот. 

татково и родено име) 
Претседател Секретар 

на испитната комисија, на Советот за народно 
здравје на НР , 

(Овој образец се печати на хартија од подобар квалитет 
во формат 210x297 мм) 

Образец бр. 3 
ЛИСТ ЗА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА (страна 1) 

УСТАНОВА 
Л И С Т 

за 
специ јализацијата 

од . _ 
(гранка на специјалност) 

(фамилијарно, татково и родено име) службеник на 
(назив на установата во која е запослен) 

во звањето 
За прием на специјализација пробниот стаж го поми-
нал во во времето од 

(назив на установата) 
ДО 
На колоквиумот по пробниот стаж покажа 

успех. 
Специјалистичкиот стаж го започна на 

(М.П.) Старешина на установата, 

Година (страна 2) 

Организациона 
единица 

Број 
на 

месеци 

Време 
од 
до 

Коло-
квиум Залагање 

1 

(страна 3) 

Успех Практична 
работа 

Стручни 
работи 

Потпис на старешината 
на организационата 

единица 

1 

(страна 4) 
Специјалистичкиот стаж го заврши на 

(М.Г1.) Старешина на установата. 

(ОВОЈ образец се иечати на пополна хартија во формат 
148 х 210 мм) 

73. 
Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), членот 1 точка 16 и членот 
2 став 1 точка 4 од Уредбата за определување на 
сојузните матични управни органи за прашањата 
на стручното оспособување на кадрите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/59), во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа, Сојузниот завод за статистика пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА СТАТИСТИЧКАТА СЛУЖБА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците на кои звањата им се определуваат 
според Правилникот за звањата на службениците 
од статистичката служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 9/58). 

Член 2 
Како стручна спрема за звањата определени со 

членот 1 од Правилникот за звањата на службени-
ците од статистичката служба се подразбира, и тоа: 

1) како висока стручна спрема — завршен еко-
номски, правен, природно-математички, земјоделско-
шумарски, технички, медицински или друг соодве-
тен факултет или на него рамна висока школа 
(член 63 од Општиот закон за школством — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 28/58), пропишан стаж и 
положен стручен испит; 

2) како виша стручна опрема — завршена виша 
статистичка, виша економска или виша комерцијал-
на школа или друга соодветна виша школа (член 61 
од Општиот закон за школством), пропишан стаж 
и положен стручен испит; 

3) како средна стручна спрема —~ завршено 
средно економско или друго соодветно стручно учи-
лиште или гимназија (чл. 35 и 54 од Општиот закон 
за школството), пропишан стаж и положен стручен 
испит; 

4) како нижа стручна спрема — завршено основ-
но училиште (чл. 6 и 28 од Општиот закон за школ-
ство^) или на него рамна спрема, пропишан стаж 
и положен стручен испит. 

Сојузниот завод за статистика, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
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шта управа, определува кое друго училиште дава 
и: тека спрема во смисла на претходниот став. 

Средна стручна спрема се признава и без школ-
ската квалификација од точката 3 став 1 на овој 
член, ако службеникот во звањето статистички по-, 
мошник, го положил посебниот испит од членот 39 
на овој правилник за здобивање со средна стручна 
спрема за звањето статистичар. 

Член 3 
Приправнички стаж постои за звањето стати-

стички помошник, статистичар, виши статистичар, 
статистичар-економист, статистичар-демограф, ста-
тисгичар-математичар, статистичар-правник, стати-
стичар-агроном и статистичар-лекар. 

Приправничкиот стаж трае две години. 
За приправник се назначува лице што нема по-

требна пракса и положен стручен испит. 
Член 4 

За приправник за звањето статистички помо-
шник може да биде назначено лице што има завр-
шено училиште од членот 2 став 1 точка 4 на овој 
правилник. 

За приправник за звањето статистичар може да 
биде назначено лице што има завршено училиште 
од членот 2 став 1 точка 3 на овој правилник. 

За приправник за звањето виши статистичар 
може да биде назначено лице што има завршена 
школа од членот 2 став 1 точка 2 на овој правилник. 

За приправник за звањето статистичар-еконо-
мист може да биде назначено лице што има завр-
шен економски или правен факултет. 

За приправник за звањето статистичар-демо-
граф може да биде назначено лице што има завр-
шен економски, правен, природи о-математички или 
филозофски факултет. 

За приправник за звањето статистичар-матема-
тичар може да биде назначено лице што има завр-
шен природно-математички или филозофски фа -
култет, 

За приправник за звањето статистичар-правник 
може да биде назначено лице што има завршен 
правен факултет. 

За приправник за звањето статистичар-агроном 
може да биде назначено лице што има завршен 
земјоделско-шумзрски факултет. 

За пвипраг за звањето стат истич ар - л ек ар 
може да бг де на/.мачено лице што има завршен ме-
дицински факултет. 

Член 5 
Во органите, установите и организациите во кои 

за вршење на работите на статистичката служба со 
а-тот за систематизација на службеничките места 
со определени звања на службеници од статистич-
ката служба, приправници за овие звања можат да 
сз назначуваат само ако во тие органи, установи и 
организации можат да се здобијат со стручна (прак-
тична) обука за полагање на стручниот испит. 

За тоа дали во органите, установите и органи-
зациите од претходниот став може да се здобие со 
определена стручна (практична) обука за полагање 
на стручниот испит, одлучува старешината на ор-
ганот односно установата по претходно прибавено 
мислење од соодветниот завод за статистика. 

П. Стручна обука на приправниците 
Член 6 

За време на приправничкиот стаж приправни-
кот се наоѓа на стручна (практична) обука. 

Целта на стручната обука е приправникот во 
текот на стажот со практична работа и со учење, 
под надзор и според определена програма, да ги за-
познае работите на од дд ел ни работни места за кои 
се предвидени службеници со соодветно звање. 

Член 7 
Програмата на стручната обука за приправник 

со определено звање ја определува старешината на 
органот, установата односно организацијата (во на-
тамошниот текст: органот) во која е запослен при-
правникот. Делот на програмата на стручната ^обу-

ка што се врши во друг орган, се составува во спо-
годба со старешината на тој орган. 

Програмата на стручната обука опфаќа особено: 
работи што приправникот треба да ги запознае на 
одделни работни места, траење на стручната обука 
на тие работи во одделни организациони единици, 
начин - за изведување на обуката (запознавање со 
работите на одделни работни места, запознавање на 
прописите и организацијата, присуствување на ра-
ботни состаноци во одделни организациони единици 
и обработка на одделни предмети под надзор). Про-
грамата опфаќа и обука ка ј други органи, ако та-
ков начин на обука е предвиден, како и надзор над 
обуката. 

За време на стручната обука приправникот мора 
да се запознае и со канцелариското работење. 

Член 8 
Приправниците за звањето статистички помо-

шник и за звањето статистичар, го поминуваат при-
правничкиот стаж во органот во кој се запослени. 

Ако не постои можност приправникот за зва-
њето статистичар во органот во кој е запослен да 
се запознае со сите работи на звањето за кое се 

' подготвува и да се здобие со пракса потребна за 
полагање на стручниот испит, старешината на ор-
ганот е должен да му го овозможи тоа на друг го-
ден начин (со повремено упатување во други ста-
тистички органи, на курсеви, семинари и ел.). 

Приправниците за звањето виши статистичар, 
статистичар-економист, статиетичар-демограф, ста-
тиетичар-математичар, статистичар-правник, стати-
стичар-агроном, и статистичар-лекар на сојузниот 
и републичките заводи за статистика и на заводите 
за статистика на автономните единици, поминуваат 
два. месеца на стручна (практична) обука во Соју-
зниот завод за статистика односно во републичкиот 
и околискиот завод за статистика, а приправниците 
на околиските и општинските заводи за статистика 
— во републичкиот завод за статистика. 

Приправниците што стручната обука ја поми-
нуваат во Сојузниот или во републички завод за 
статистика треба да се запознаат со општествените 
и стопанските- статистики, со организацијата на 
статистичката служба и со методите на работата во 
таа служба, со одделни фази на статистичките 
истражувања, како и со употребата на статистички 
машини. 

Член 9 
Старешината на органот во кој се изведува 

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

Пред почетокот на изведувањето на стручната 
обука приправникот треба да се запознае со одред-
бите од овој правилник, со програмата на струч-
ниот испит што треба да го полага и со програмата 
на стручната обука. 

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

Старешината на органот може да определи слу-
жбеник што ќе се грижи за стручната обука на 
приправникот, и за време на изведувањето на стру-
чната обука ќе го упатува во работата на одделни 
машини и други технички помагала. 

Член 10 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

на стручниот испит, на приправникот за време на 
стручната обука во текот на работното време мера 
да му се остави време потребно за запознавање со 
прописите и стручната литература. 

Член И 
За време на стручната обука приправникот води 

дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправникот 

ги запишува: работните места односно работите на 
кои се обучува, времето на траењето на обуката па 
одделни работни места односно работи, органите во 
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кои се изведува обуката, како и начинот на изве-
дувањето на обуката. 

Увид во дневникот на стручната обука и завер-
е а на изведувањето на таа обука врши стареши-
ната на организационата единица во која го поми-
нува приправникот времето на обуката. Заверува-
њето на дневникот на стручната обука се врши нај-
малку еднаш месечно. На крајот на обуката старе-
шината дава мислење за успехот што го постигнал 
приправникот во текот на обуката. 

Член 12 
Во согласност со програмата на стручната обука 

на приправникот можат да му се даваат во работа 
определени работи на одделни работни моста пред-
видени за звањето за кое се подготвува тој. Таква 
работа се смета како дел на стручната обука и се 
врши под надзор. 

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

Ако стручната обука не се изведува според 
утврдената програма или во поглед на стручната 
обука се постапува противно на одредбите од овој 
правилник, приправникот е должен да му го сооп-
шти тоа на органот на управата при кој постои 
служба на административната инспекција. 

Член 13 
Старешината на органот односно службеникот 

што ќе го определи тој може со проголтување на 
приправникот да проверува дали и во која мера 
приправникот е готов да го полага испитот. 

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

Во рамките на пропатувањето на приправникот 
треба да му се даваат и пробни писмени задачи 
според програмата за одделни звања. 

III. Стручен испит 
Член 14 

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

Член 15 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стручниот испит за звањето статистички помошник 
опфаќа: 

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

2) самоуправување во стопанските организации 
— основно знаење; 

3) управување во општествените служби — о-
онор-^о знаење; 

4) Законот за јавните службеници и првиот дел 
од Законот за работните односи — основно знаење; 

5) основни права од социјалното осигурување; 
6) канцелариско работење — основно знаење. 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стручниот испит за звањето статистичар опфаќа: 
1) државно и политичко уредување на Југосла-

вија: 
2) управување во општествените служби; 
3) политичка економија; 
4) основи на стопанскиот систем на Југославија; 
5) Законот за јавните службеници и првиот дел 

од Законот за работните односи; 
6) основни права од социјалното осигурување; 
7) канцелариско работење — основно знаење. 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стручниот испит за звањето виши статистичар, ста-
тистичар-економист, ст а тистич ар - д емргр аф, стати-. 
стичар-математичар, статисгичар-правник, стати-
стичар-агрон ом и статистичар-лекар опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

2) управување во општествените служби; 
3) политичка економија; 

4) стопански систем на Југославија; 
5) Законот за јавните службеници и првиот дел 

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

испит за звањата од претходните ставови ќе се опре-
дели обемот на познавањето на градивото спрема 
звањето за кое се полага стручниот испит. 

Член 16 
Градивото за програмата на посебниот дел на 

стручниот испит за звањето статистички помошник 
опфаќа: 

1) увод во основите на општата статистика; 
2) статистичка техника; 
3) математика. 
Градивото за програмата на посебниот дел на 

стручниот испит за звањето статистичар опфаќа: 
1) основи на статистиката; 
2) општествена и стопанска статистика; 
3) статистичка техника; 
4) математика. 
Градивото за програмата на посебниот дел на 

стручниот испит за звањата од членот 15 став .3 
на овој правилник опфаќа: 

1) основ-и на статистиката; 
2) општествена и стопанска статистика; 
3) статистичка техника; 
4) математика. 

Член 17 
Градивото за програмата на посебниот дел на 

стручниот испит, покрај градивото од члнеот 16 на 
овој правилник, опфаќа и прописи што се одне-
суваат на вршењето на статистичката служба и на 
организацијата на таа служба. 

Член 18 
Програмите на општиот и посебниот дел на 

стручниот испит за одделни звања од членот 15 на 
овој правилник ги пропишува, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа, Сојузниот завод за статистика спрема 
градивото определено во овој правилник. 

IV. Полагање на стручниот испит 
Член 19 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот му ја поднесува на органот во 
кој е запослен, а овој му ја доставува на органот 
к а ј кој е формирана испитната комисија. Приправ-
никот може да ја поднесе пријавата за полагање 
на стручниот испит најрано на еден месец пред 
истекот на приправничкиот стаж. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓањето 
на кандидатот (општина, околија, народна репу-
блика), за стручната спрема (школи, курсеви, испи-
ти), звањето, платниот разред и работите на кои 
кандидатот работел, се доставува и заверен препис 
од решението за назначување, а за приправниците 
— и програмата и дневникот на стручната обука 
со мислење за успехот што го постигнал кандида-
тот во текот на обуката. 

За службеникот што во смисла на членот 197 
став 2 и членот 198 став 3 на Законот за јавните 
службеници треба да полага дополнителен испит, 
во пријавата за полагање на испитот треба да се 
наведе кој испит службеникот положил порано, и 
градивото од кое полага дополнителен испит. 

Член 20 
Ако во решението за назначување не е опреде-

лен срокот за полагање на стручниот испит, а не е 
донесено решение за ослободување од полагање на 
испитот, службеникот е должен да го полага соод-
ветниот испит под условите и во сроковите од чле-
нот 197 став 2, членот 198 став 3 и членот 199 став 
1 на Законот за јавните службеници. 
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Член 21 
Органот ка ј кој е формирана испитната коми-

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

Кога органот ка ј кој е формирана испитната 
комисија ќе утврди дека стручната обука не е спро-
ведена според програмата, може да го одобри по-
лагањето на стручниот испит ако за неепроведу-
вањето на обуката нема вина на службеникот. 

Органот кај кој е формирана испитната коми-
сија го утврдува распоредот и ги определува сро-
ковите и времето за полагање на стручните испити, 
водејќи сметка во полагањето на испитите да не 
доаѓа до запир, како и за желбите и интересите 
на кандидатите. 

Кандидатот на кој му е одобрено полагањето на 
испитот мора да биде известен за денот на пола-
гањето на испитот најдоцна на петнаесет дена пред 
денот определен за полагање. 

Член 22 
Приправниците и службениците во звање на 

службеник на статистичката служба го полагаат 
стручниот испит пред испитната комисија што ја 
определува Сојузниот односно републичкиот завод 
за статистика, во согласност со соодветниот секре-
таријат на извршниот совет за општа управа. Во 
решението за формирање на испитната комисија се 
определува и седиштето на комисијата. 

Член 23 
Испитната комисија што ја формира органот од 

претходниот член за звањето статистички помошник 
и статистичар се состои од претседател и двајца 
членови, а за звањето виши статистичар, статисти-
чар-економист, статистичар-демограф, статистичар-
математичар,- статистичар-правник, статистичар-
агроном и статистичар-лекар — од претседател и 
четири члена, што во исто време се и испитувачи. 
Во случај на потреба, комисијата може да се до-
полни и со потребен број испитувачи за определен 
дел на испитното градиво. 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определува ист толкав број заме-
ници и записничар. Со тоа решение се определува 
и кое градиво ќе испитува кој член на комисијата 
односно испитувач. 

Претседателот, членовите на комисијата, нивни-
те заменици, како и испитувачите се определуваат 
од редовите на истакнати стручњаци.' 

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

Член 24. 
Целата администрација во врска со стручните 

испити ја врши, по правило, организационата еди-
н и ц а в а органот кај кој е формирана испитната ко-
мисија, а во чија надлежност опаѓаат школетното и 
стручното издигање на кадрите. Ако таква органи-
зациона единица не постои, старешината на органот 
ќе определи која организациона единица односно 
служба ќе ги врши овие работи. 

Член 25 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот пропишан 

во Упатството за обрасците на пријава на испитот, 
на записник на испитните комисии и на уверение 
за положените испити („Службен лист на ФНР1", 
бр. 27/59). 

Член 26 
Стручниот испит кандидатот го полага писмено 

и усно. 
За писмениот испит задачата ја составува член 

на комисијата односно испитувач што ќе биде опре-

делен од испитната комисија. Задачата може да 
опфати едно или повеќе прашања, по правило, од 
градивото пропишано во испитната програма за 
гранката на статистичката служба во која е запо-
слен приправникот. 

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

Член 27 
Претседателот или член на комисијата што ќе 

го определи тој им ги предава на кандидатите за-
дачите непосредно пред почетокот на писмениот 
испит. При предавањето на задачата на кандида-
тите им се соопштува со кои помошни средства мо-
жат да се служат при изработката на писмената 
задача. Употребата на други помошни средства како 
и препишувањето на задачи, повлекува отстрану-
вање од испитот. 

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

На кандидатите за звање од втора или прва 
група пред пристапувањето кон писмениот испит 
може да им се даде изработка на практична работа 
(проект, методи на работа на одделна статистичка 
служба, организација на работата и др.). Комиси-
јата го определува времето во кое треба да биде 
предадена работата. 

Член 2Ѕ 
За изработка на писмената задача се дава вре-

ме од четири часа. Времето определено за изработка 
на задачата се смета од моментот кога ќе му се 
предаде задачата на кадидатот. 

Задачата (оригиналот и концептот) се работи на 
хартија обележена со печат од органот кај кој се 
полага испитот. 

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

Член 29 
Кон усниот испит се пристапува по изработка 

на писмената задача односно практичната работа и 
писмената задача (член 27 став 3). 

На усниот испит кандидатот се испитува од це-
лото пропишано испитно градиво. На кандидатот од 
членот 27 став 3 на овој правилник му се поставу-
ваат на усниот испит и прашања во врска со прак-
тичната работа. Испитувањето се врши, по прави-
ло, во текот на еден ден. 

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

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот. Ако на коми-
сијата и е придодаден испитувач, тој присуствува 
до крајот на испитот. 

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

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

Член 30 
Оценувањето се врши комисиски. 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

кандидатот на испитот, имајќи ја предвид писмена-
та задача односно практичната работа и писмената 
задача, како и одговорите на усниот испит. 
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Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со многу 
добар успех", „положил со добар успех" или „не 
положил". 

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

Члеи 31 
Полагањето на стручниот испит кандидатот 

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

Кандидатот што не ќе положи еден дел од 
испитното градиво (еден или два предмети), може 
од тој дел на градивото да полага поправителен 
испит во срокот што ќе го определи испитната ко-
мисија и кој не може да биде пократок од еден 
месец. Соопштувањето за срокот за полагање на 
псправителниот испит кандидатот го прима на пот-
пис на записникот на испитната комисија. На пси 
праеителниот испит се дава писмена задача само 
ако кандидатот го повторува испитот од градивото 
од кое ја работел писмената задача и ако задачата 
не е поволно оценета. 

Член 32 
Ако кандидатот од неоправдани причини не 

пристапи на определениот ден кон полагање на 
поправителниот испит, се смета дека не го положил 
стручниот испит.^Се смета дека испитот не го поло-
жил ниту кандидатот што неоправдано ќе се отка-
же од започнатото полагање на испитот. Кандида-
тот што во определениот срок од неоправдани при-
чини не ќе ја предаде практичната работа се омета 
дека се откажал од полагањето на стручниот испит. 
За тоа се внесува, забелешка во записникот на 
испитната комисија и по писмен пат се известува 
органот во кој е запослен службеникот. 

V. Посебен испит за унапредување во повисок 
платен разред 

Член 33 
Службениците во звањето статистичар — во 

XII платен разред, во звањето виши статистичар — 
во X платен разред, или во звањето на статистичар-
економист, статистичар-демограф, статистичар-ма-
тематичар, статистичар-правник, статистичар-агро-
ном и статиетичар-лекар — во IX платен разреду 
што поминале три години во односниот платен ра* 
зред на своето звање и за тие три години добивале 
поволни оценки, можат да бараат да полагаат по-
себен испит за унапредување во наредниот платен 
разред на своето звање (член 18в ст. 1 и 2 на Заб-
иен от за јавните службеници во врска со членот 
3 став 1 од Правилникот за звањата на службени-
ците од статистичката служба). 

На посебниот испит за унапредување во повисок 
платен разред се утврдува способноста на службе-
никот за вршење на посложени работи на звањето 
во кое се наоѓа. 

Посебниот испит за унапредување во повисок 
платен разред кандидатот го полага писмено и усно. 

За задача односно за, практична работа на пи-
смениот испит, на кандидатот му се дава да реши 
едно или повеќе прашања од гранката на стати-
стичката служба во која е запослен. 

На усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат прашања во врска со задачата односно прак-
тичната работа на писмениот испћт. Освен тоа, 
кандидатот се испитува од материјата во областа 
на службата во која е запослен. 

Член 34 
Посебниот испит за унапредување во повисок 

платен разред се полага пред испитната комисија 
што ја формира Сојузниот односно републичкиот 
завод за статистика. 

Службениците запослени во органите, устано-
вете и организациите од членот 5 на овој правил-
ник, го полагаат овој испит пред испитната коми-

сија што ја формира старешината на тој орган, уста-
нова или организација во која е запослен службе-
никот. 

Испитната комисија од ст. 1 и 2 на овој член 
се состои од претседател и двајца членови. Члено-
вите на оваа комисија не можат да имаат звање 
од пониска група од групата на звањето на слу-
жбеникот што го полата испитот. 

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

Член 35 
Кандидатот се оценува според успехот пока-

ж а « во изработката на задачата односно практич-
ната работа на писмениот испит и според успехот 
на усниот испит. 

Оценката на успехот на кандидатот е: „поло-
жил" или „не положил". 

Член 36 
Кандидатот што не ќе го положи испитот за 

унапредување во повисок платен разред, може да 
£е пријави повторно да го полага овој испит по исте-
кот на една година од секое претходно полагање. 

VI. Посебен испит за признавање средна стручна 
спрема 
Член 37 

Службениците во звањето статистички помо-
шник, на кои според членот 177 од Законот за јав-
ните службеници им е одобрено полагање на по-
себен испит за признавање средна стручна спрема 
за звањето статистичар, го полагаат тој испит спо-
ред одредбите од овој правилник. 

Посебниот испит од претходниот став може да 
го полага само службеникот што го положил струч-
ниот испит за звањето статистички помошник или 
в ослободен од полагање на овој испит. 

Член 38 
Посебниот испит за признавање на средна струч-

на спрема опфаќа теориски и практични знаења^ 
Програмата на овој испит се состои од општ и 

посебен дел. 
Член 3© 

Градивото за програмата на општиот дел од по-
себниот испит за признавање средна стручна спре-
ма опфаќа: 

1) народен јазик; 
2) национална историја; 
5) државно и политичко уредување на Југо-

славија; 
4) политичка економија; 
5) управување во општествените служби; 
6) основи на стопанскиот систем на југославија^ 
7) Законот за јавните службеници и првиот 

од Законот за работните односи; 
8) основни права од социјалното осигурување. 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

посебниот испит за признавање средна стручна 
спрема опфаќа: 

1) основи на статистиката; 
2) општествена и стопанска статистика; 
3) статистичка техника; 
4) математика. 

Член 40 
Програмата на посебниот дел од посебниот ис-

пит за признавање средна стручна спрема ја опре-
делува органот ка ј кој е формирана испитната 
комисија, на предлог од органот во кој е запослен 
кандидатот, а по претходно прибавено мислење од 
испитната комисија. 

Сојузниот завод за статистика, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа, може да определи единствена програ-
ма на посебниот дел од посебниот испит за здо-
бивање со средна хтручна спрема за звањето ста-
тистичар. 
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За програмата на посебниот дел од испитот кан-
дидатот мора <да биде известен најдоцна на три ме-
сеци пред денот определен за полагање на испитот. 

Член 41 
Програмата на општиот дел од посебниот испит 

за признавање средна стручна спрема ја пропи-
шува Сојузниот завод за статистика, во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општа управа. 

Член 42 
Службеникот на кој му е одобрено полагање на 

посебниот испит за признавање средна стручна 
спрема ја поднесува пријавата за полагање на испи-
тот на органот во кој е запослен. Старешината на 
овој орган ја доставува пријавата до органот ка ј 
кој е формирана испитната комисија. Со пријавата 
се доставува одобрението за полагање на посебниот 
испит и персоналниот лист. 

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

Член 43 
Комисијата за полагање на посебниот испит за 

признавање средна стручна спрема ја определува 
секретаријатот на извршниот совет за општа упра-
ва. Во решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 44 
Администрацијата и записникот на испитната 

комисија се водат согласно со одредбите од чл. 24 
и 25 на овој правилник, 

Член 45 
На посебниот испит за признавање средна струч-

Аа спрема кандидатот прво го полага усно гради-
вото на општиот дел од испитот. 

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

На кандидатот што не покажал задоволителен 
yicnex од еден дел на општиот дел од испитот (еден 
или два предмети), комисијата може да му опреде-
ли да полага поправителен испит од тоа градиво. 
•Срокот во кој ќе го полага поправителниот испит 
го определува испитната комисија и тој не може 
да биде пократок од два ниту подолг од дванаесет 
месеци од претходното полагање. Ако кандидатот 
од неоправдани причини не пристапи кон полагање 
на поправителниот испит во определениот срок или 
се откаже од започнатото полагање на поправител-
ниот испит, се смета дека не го положил испитот. 

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

За писмен испит на кандидатот му се дава да 
реши некое посложено прашање од областа на ста-
тистичката служба во која е запослен. 

Органот во кој е запослен службеникот е дол-
жен за секој кандидат да предложи најмалку три 
групи прашања од односната гранка на статистич-
ката служба од која се определува темата за пи-
смена задача. Испитната комисија не е должна да 
определи тема ниту од една од предложените групи 
прашања, таа може самата да предложи тема за 
обработка на писмената задача при што ќе води 
сметка за работите на кои работи кандидатот. 

За изработка на писмената задача се дава вре-
ме од четири часа, кое може да се продолжи нај -
многу за уште два часа. 

При изработката на задачата присуствуваат 
претседателот, член на комисијата што ќе го опре-
дели тој и записничарот. 

Во поглед на постапката при изработката на 
писмената задача важат одредбите од членот 28 ст. 
2 и 3 на овој правилник. 

Член 46 
По изработката на писмената задача кандидатот 

полага устен испит од градивото на посебниот дел 
од испитот. 

Усното испитување опфаќа дискусија за темата 
што ја обработил кандидатот писмено и испитување 
од градивото што го содржи посебниот дел на 
испитот. 

Член 47 
Усното испитување се врши на начинот пропи-

шан во членот 29 ст. 2 до 6, а оценувањето на на-
чинот пропишан во членот 30 од овој правилник. 

Член 48 
Кандидатот што на испитот не ќе покаже задо-

волителен успех од градивото на општиот дел од 
посебниот испит за признавање средна стручна 
спрема, може само еднаш да го повтори полагањето 
на испитот од тој дел на градивото, во срокот кој 
не може да биде пократок од една година ни по-
долг од две години. 

Повторување на испитот од градивото на по-
себниот дел од овој испит не е дозволено. 

VII. Заеднички одредби 
Член 49 

Службеникот што е должен да го положи струч-
ниот испит не може да биде унапреден во повисок 
платен разред додека не го положи тој испит. 

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

Член 50 
Службениците унапредени во повисоко звање 

според членот 193 став 1 на Законот за јавните слу-
жбеници, не го полагаат стручниот испит предви-
ден за звањето во кое се унапредуваат. 

Член 51 
По завршениот испит на кандидатот му го со-

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

Член 52 
На кандидатот што го положил испитот му се 

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

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

ваат старешината на органот кај кој е формирана 
испитната комисија односно службеникот што ќе го 
овласти тој, и претседателот на испитната комнена. 

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

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

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

Член 53 
Кандидатот што го полага испитот надвор од 

местото на службување^, има право на надоместок 
на 'патните трошоци според прописите за патните 
и селидбените трошоци и тоа кога првпат го полага 
испитот или кога полага попоавителен испит по 
првото полагање на стручниот испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе 
пристапи кои полагање на испитот нема право на 
надоместок на патните трошоци. 

Патните трошоци паѓаат на товар на органот во 
кој е запослен службеникот. 
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Член 54 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако кандидатот го полага испитот во друго ме-

сто, во отсуството според претходниот став се за-
сметува и времето потребно за заминување во ме-
стото за полагање на испитот и за враќање во ме-
стото на живеењето. 

Отсуството според претходните ставови не се 
засметува во годишен одмор, ниту во отсуство спо-
ред членот 87 став 1 на Законот за јавните службе-
ници. 

Член 55 
На приправник што од друга служба (струка) 

преминува во статистичката служба, може времето 
на приправничкиот стаж во поранешната служба 
(струка) да му се признае и за статистичката слу-
жба ако вршел работи сродни на работите во ста-
тистичката служба. Овој стаж во статистичката 
служба не може да биде пократок од шест месеци. 

Член 56 
Службениците што при преминувањето од дру-

га јавна служба, стопанска или општествена орга-
низација или самостојна професија во статистичка 
служба ќе добијат звања на службеници на стати-
стичка служба, а го положиле стручниот испит во 
службата од која преминуваат, ќе полагаат допол-
нителен испит од она градиво што не е содржано 
во градивото на стручниот испит што го положиле. 

Службениците од претходниот став што ќе би-
дат назначени во звањето статистичар — во XI пла-
тен разред, во звањето виши статистичар — во IX 
платен разред или во звањето статистичар-еконо-
мист, статистичар-демограф, статистичар-математи-
чар, ст а тисти ч ар-пр авн ик, ст атлети ч ар - агрон ом и 
статистичар-лекар — во VIII платен разред, не по-
лагаат дополнителен испит. 

Член 57 
Службениците што ќе бидат назначени во звање 

од Повисока група (член 193 став 3 на Законот за 
јавните службеници) се должни да полагаат стру-
чен испит за звањето во кое се унапредени. 

Службениците што ќе бидат назначени во зва-
ње повисоко од почетното звање на повисоката 
група, не го полагаат стручниот испит предвиден 
за почетното звање од таа група. 

Член 58 
Службениците на кои им е признаена средна 

стручна спрема во статистичката служба, па таа 
служба ќе ја остават и ќе преминат во друга слу-
жба, го губат правото на звањето со кое се здобиле 
по овој основ. 

VIII. Преодни и завршни одредби 
Член 59 

Испитите положени наВишиот финансиски курс 
на Министерството на финансиите на ФНРЈ и на 
Вишиот економски курс на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ се признаваат како стручен испит 
за звањето статистичар. 

Стручните испити положени за звања на слу-
жбеници од статистичката служба за кои според 
прописите за стручната опрема се барала виша 
стручна спрема, се признаваат како положен испит 
за унапредување на статистичар во XI платен ра-
зред. 

Член 60 
Посебниот испит за признавање средна стручна 

опрема ќе го полагаат според одредбите од овој пра-
вилник и службениците од членот 404 на Законот 
за јавните службеници. 

Член 61 
Стручниот испит и посебниот испит за призна-

вање средна стручна спрема ќе се полагаат според 
програмата од главата III и VI на овој правилник 
по истекот на три месеци од објавувањето на про-
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грамата. До тој срок стручните испити ќе се пола-
гаат според досегашните програми, а посебниот 
испит за признавање средна стручна опрема, ако 
го бара тоа кандидатот, според програмата опреде-
лена со овој правилник и пред истекот на срокот 
од три месеци. 

Член 62 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за стручното обра-
зование на службениците на статистичката служба 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/55 и 8/56). 

Член 63 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 1179 
19 јануари 1960 година 

Белград 
Директор 

на Сојузниот завод за статистика, 
Анте Новак, е. р. 

74. 

Врз основа на точката I став 2 од Одлуката за 
определување на највисоките /продажни цени за 
одделни производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
3/58) и точката 1 став 2 од Наредбата за премиите 
за свињска сурова кожа („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 6/60), во согласност со Сојузниот уред за цени, 
Сојузната индустриска комора и Сојузот на тргов-
ските комори на Југославија пропишуваат 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ЗАСМЕТУВАЊЕ НА ПРЕМИ« 

ИТЕ ЗА СУРОВА СВИЊСКА КОЖА 

1. Премијата од точката 1 под 1 на Наредбата 
за премиите за свињска сурова кожа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 6/60) се засметува за свињска 
сурова кожа под следните услови: 

1) ако е кожата симната без оштетување; 
2) ако е кожата во правилна форма; 
3) ако од кожата се отстранети сите маснотии и 

туѓи примеси; 
4) ако е кожата конзервирана според условите 

на JUS. 
2. Премијата од точката 1 под 2 на Наредбата 

за премиите за свињска сурова кожа се засметува, 
ако е конзервирањето и сортирањето на свињска 
сурова кожа извршено според JUS G.B1.011/56. 

3. За расподелба и исплатување на премиите за 
симнување без оштетување и за сортирање на свињ-
ска сурова кожа според пасмински категории во 
важи Упатството за начинот на засметување на 
премиите за сурова крупна кожа и за ситна јагне-
шка сува кожа од крзнареки квалитет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/58). 

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

Бр. 10.533/1 
8 февруари 1960 година 

Белград 

За Сојузот 
на трговските комори За Сојузната 

на Југославија, индустриска комора, 
Милутин Дунѓеровиќ, е. р. инж. Звонко Морин, е. р. 
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75. 

Врз основа на членот 56 став 3 од Законот за 
пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/59), Сојузниот пазарен инспекторат пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВЕШТАИТЕ И ЕВИДЕНЦИИТЕ НА ОРГА-

НИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 
I. Општи одредби 

1. Органите на пазарната инспекција од пони-
зок степен се должни на органите на пазарната 
инспекција од непосредно повисок степен да им до-
ставуваат извештаи и податоци пропишани со ова 
упатство. 

Органите на пазарната инспекција се должни 
да ги водат евиденциите пропишани со ова упат-
ство, а според обрасците што се отпечатени кон ова 
упатство и се негов составен дел. 

2. При наплатата на парична казна на самото 
место пазарниот инспектор му издава на сторите-
лот на прекршокот потврда според образецот што 
е отпечатен кон ова упатство и е негов составен 
дел. 

II. Извештаи 
3. Органите на пазарната инспекција од пони-

зок степен им доставуваат на органите на пазарна-
та инспекција од непосредно повисок степен из-
вештаи за работата и извештаи за извршувањето 
на одделни работи. 

4. Извештаите за работата содржат уводен дел, 
табеларен преглед и објаснение н|а табел арапот 
преглед. 

Во уводниот дел на извештајот се укажува на 
проблемите во вршењето на инспекциските рабо-
ти. како и на карактеристичните појави што се 
јавувале на пазарот во периодот за кој се поднесу-
ва извештајот. 

Табеларниот преглед ги содржи следните по-
датоци (рубрики): 

1) број на пазарните инспектори; 
2) број на стопанските организации и установи, 

по гранки на стопанска дејност, чие работење под-
лежи на надзор на органот на пазарната инспек-
ција кој го поднесува извештајот; 

3) број на извршените инспекциски прегледи; 
4) број на поднесените барања за поведување 

административно-казнена постапка, број на прија-
вите за кривични дела и број на пријавите за сто-
пански престапи, број на подигнатите обвинител™ 
предлози по пријавите, како и број на решенијата 
донесени во админиетративно-казнената постапка 
и на изречените пресуди по кривични дела и сто-
пански престапи; 

5) број на донесените решенија за примена на 
управни мерки; 

6) број на наплатените казни на самото место; 
7) број на извршените прегледи на работата на 

органите на пазарната инспекција од понизок сте-
пен. 

Покрај извештајот за работата од ставот 1 на 
оваа точка, околиските, обласниот, покраинскиот и 
републичките пазарни инспекторати поднесуваат 
уште и сумарен преглед на работата на органите 
на пазарната инспекција од понизок степен од 
нивното подрачје, кој се составува врз основа на 
извештаите примени од тие органи. 

Извештаите за работата опфаќаат полгодише« 
период и му се доставуваат на органот на пазарна-
та инспекција од непосредно повисок степен во 
јули — за I пол годиште на текуштата година, а во 
јануари — за II пол год иште на изминатата година, 
и тоа во следните срокови: 

1) општи ЕЈ ек и от орган на пазарната инспекција 
до 10-ти во месецот; 

2) околискиот орган на пазарната инспекција 
до 20-ти во месецот; 

3) органот на пазарната инспекција на автоном-
на единица до 25-ти во месецот; 

4) републичкиот орган на пазарната инспекци-
ја до 30-ти во месецот. 

5. Извештаите за извршувањето на одделни ра-
боти се однесуваат на извршување на работите од 
чл. 21 и 24 на Законот за пазарната инспекција. 
Овие извештаи му се доставуваат на органот на 
пазарната инспекција од повисок степен што го 
барал извршувањето на тие работи, и тоа во сро-
кот и на начинот што ќе ги определи тој орган. 

6. Покрај извештаите од точ. 4 и 5 на ова упат-
ство,\ органите на пазарната инспекција од понизок 
степен се должни, на барање од органот на пазар-
ната инспекција од повисок степен, да му ги доста-
вуваат податоците што на овој му се потребни за 
вршење на неговите работи (член 21 од З а к о н о т 
за пазарната инспекција). Овие податоци се до-
ставуваат во срокот и на начинот што ќе ги опре-
дели органот што ги бара податоците. 

7. Извештаите од точ. 4, 5 и 6 на ова упатство' 
ги потпишува старешината на органот на пазар-
ната инспекција. 

III. Евиденции 
8. Сите органи на пазарната инспекција во сми-

сла на точката 1 став 2 на ова упатство ги водат 
следните евиденции: 

1) евиденција за пазарните инспектори; 
2) евиденција за стопанските организации; 

,3) евиденција за извршените прегледи, како и 
евиденција за извршените прегледи на пазари на 
големо и на пазаришта на големо; 

4) евиденција за кривичните дела, стопанските 
престапи и прекршоците; 

5) евиденција за преземените управни мерки; 
6) евиденција за казните наплатени на самото 

место; 
7) евиденција за блоковите на потврди за ка-

зните наплатени на сакото место; 
8) евиденција за прегледот на работата на ор-

ганите на пазарната инспекција од понизок степен. 
9. Евиденцијата за пазарните инспектори се 

води според образецот ПИ-1. 
За секој инспектор се пополнува посебен обра-

зец во потребен број примероци. 
Секој орган на пазарната инспекција ја води 

евиденцијата за инспекторите што се запослени во 
тој орган. Во општина што нема пазарен инспектор 
евиденцијата се води за службеникот што е опре-
делен за вршење на работите на пазарната инспек-
ција во смисла на членот 5 став 3 од Законот за 
пазарната инспекција. 

Покрај примерокот на образецот што го задр-
жува за себеси, органот на пазарната инспекција од 
понизок степен е должен да пополни и на органот 
на пазарната инспекција од непосредно повисок 
степен да му достави по еден примерок од образе-
цот за секој орган на пазарната инспекција од по-
висок степен. 

Образецот ПИ-1 се пополнува веднаш по стапу-
вањето на инспекторот на должност. Сите подоцна 
настанати промени се запишуваат на грбот од обра-
зецот и за нив веднаш писмено се известуваат ор-
ганите на пазарната инспекција од повисок степен 
на начинот предвиден во претходниот став. 

Одделни рубрики од образецот ПИ-1 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во рубриката 7 се запишува највисоката за-
вршена школа, односно сите завршени школи што 
се од ист ранг (на пример, правен и економски 
факултет); 

2) во рубриката 8 се запишува стручната спре-
ма што му е признаена на инспекторот, како и бро-
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јот на решението за признавање на таа спрема и 
називот на органот што го донесел решението; 

3) во рубриката 10 се запишуваат податоци за 
казните за кривични дела и за дисциплински неу-
редност и дисциплински престапи; 

4) во рубриката 11 се запишува датумот на по-
лагањето на стручниот испит и називот на органот 
пред чија комисија е полаган испитот; 

5) во рубриката 12 се запишуваат по хроноло-
шки ред податоците за движењето во службата до 
стапувањето во службата на пазарната инспекција. 
Ако е просторот на оваа рубрика недоволен за за-
пишување на сите податоци, тие се запишуваат на 
грбот од образецот; 

6) во рубриката 13 се запишуваат податоци за 
звањето (на пример, виши референт) и положајот 
на инспекторот (на пример, околиски пазарен ин-
спектор, главен обласен пазарен инспектор, ити.). 
За службеник определен во смисла на членот 5 
став 3 од Законот за пазарната инспекција, покрај 
податокот за неговата редовна должност (на при-
мер, референт за стоковен промет), се Запишува 
уште и „службеник определен според членот 5 став 
3 од Законот за пазарната инспекција". 

10. Евиденцијата за стопанските организации се 
води според образецот ПИ-2'. 

Органот на пазарната инспекција Ја води оваа 
евиденција за сите стопански и други организации 
над кои врши надзор според прописите за стварна-
та надлежност на органите на пазарната инспекци-
ја (чл. 14 до 17 од Законот за пазарната инспекција). 

За секоја организација се пополнува посебен 
образец. 

Евиденцијата за стопанските организации впфаг 
ќа и приватни занаетчиски и угостителски дуќани. 
За секој ваков дуќан се пополнува посебен образец. 

Одделни рубрики од образецот ПИ-2 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во рубриката 1 се запишува податок дали е 
стопанската организација трговско, угостителско, 
занаетчиско или друго претпријатие односно дуќан; 

2) во рубриките 2 и 4 се запишуваат податоците 
од актот за регистрација на стопанските организа-
ции, а за приватните занаетчиски и угостителски 
дуќани — од соодветниот регистар на дуќаните; 

3) во рубриката 5 се внесуваат податоци за де-
ловните единици, и тоа: 

а) општинскиот орган на пазарната инспекција 
внесува податоци за сите погонски и деловни еди-
ници на своето подрачје чие работење подлежи на 
в од зор од тој орган според членот 14 на Законот 
за пазарната инспекција, без оглед на тоа каде е 
седиштето на организацијата, во чиј состав е еди-
ницата и дали и самата организација подлежи на 
надзор од општинскиот орган на пазарната инспек-
ција (продавници на трговските стопански органи-
зации, на производител ските организации, на зем-
јоделските задруги, на деловните сојузи и др.; уго-
стителски единици; единици на занаетчиските ор-
ганизации). Ако е бројот на погонските и деловните 
единици толкав што во рубриката 5 да нема доста-
точно простор за нивното запишување, може да се 
состави посебен список како прилог кон образецот 
ПИ-2; 

б) .околискиот орган на пазарната инспекција 
внесува податоци за сите деловни единици на сво-
ето подрачје чие работење подлежи на надзор од 
тој орган според членот 15 од Законот за пазарна-
та инспекција, без оглед на тоа каде е седиштето 
на организацијата во чиј состав е единицата (склад, 
откупна станица, трговско претставништво); 

4) во рубриката 6 се внесуваат податоци, и тоа: 
под б) редниот број под кој е предметот евиден-

тира« во рубриката 1 на образецот ПИ-3; 
под в) дали со инспекцискиот преглед е утврде-

на неправилност во работата на стопанската орга-
низација; 

под г) каква повреда на пропис е во прашање 
(на пример, стопански престап од членот 106 на 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани — „Службен лист на ФНРЈ", 
б?. 49/59, прекршок од членот 81 на Уредбата за 
угостителските претпријатија и дуќани — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 6/54, 47/54, 51/58 и 24/59 
и ел.); 

под д) редниот број од рубриката 1 на образецот 
ПИ-5; 

под г) редниот број од рубриката 1 на образецот 
ПИ-4; 

под е) кои забелешки и препораки ги дал па-
зарниот инспектор во врска со најдената состојба. 

11. Евиденцијата за извршените прегледи се 
води според образецот ПИ-3, во вид на книга. 

Во оваа евиденција се внесуваат по хроноло-
шки ред сите прегледи извршени во смисла на 
членот 31 од Законот за пазарната инспекција за 
кои е составен записник, освен прегледите изврше-
ни на пазари на големо и на пазаришта на големо. 

Зависниците за извршените прегледи се соста-
вен дел од оваа евиденција и се слагаат по хроно-
лошки ред во посебна фасцикла (папка) одоздола 
нагоре. 

12. Евиденцијата за извршените прегледи на 
пазари на големо и на пазаришта на големо се води 
според образецот ПИ-За, во вид на книга. 

Оваа евиденција ја води околискиот орган на 
пазарната инспекција. 

Во оваа евиденција се внесуваат по хроноло-
шки ред сите прегледи извршени во смисла на чле-
нот 31 од Законот за пазарната инспекција на па-
зар на големо и на пазариште на големо. 

Во рубриката 5 се запишува називот на стопан-
ската организација, установата или големиот по-
трошувач, или роденото и фамилијарно"«) име на 
поединецот, чие работење е контролирано на па-
зарот на големо односно на пазариштето на голе-
мо. Ако на пазарот на големо односно на пазари-
штето на големо се изврши преглед на работењето 
на поголем број учесници во прометот, се врши по 
хронолошки ред запишувањето на податоците во 
рубриката 5, со едновремено пополнување на дру* 
гите рубрики. 

13. Евиденцијата за кривичните дела, стопан-
ските престапи и прекршоците се води според обра-
зецот ПИ-4, во вид на книга. 

Одделни рубрики на образецот ПИ-4 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во рубриката 2 се запишува бројот на делот 
водникот под кој е заведена пријавата односно баг-
ра њего за поведување на постапка; 

2) во рубриката 3 се запишува датумот кога 
пријавата односно барањето за поведување постап-
ка му е поднесено на надлежниот орган; 

3) во рубриката 4 се запишува името на инспек-
торот што ја поднесол пријавата односно барањето 
за поведување на постапката; 

4) во рубриките 7, 8 и 9 се запишува кое кри-
вично дело, стопански престап односно прекршок 
е во прашање (На пример, кривично дело од членот 
322 на КЗ, стопански престап од членот 107 на 
Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и дуќани и ел.); 

5) во рубриката 10 се запишува називот на ор-
ганот на кој му е упатена пријавата (на пример, 
Окружно јавно обвинителство, Крагуевац), односно 
назив на органот на кој му е упатено барањето (на 
пример, Околиски судија за прекршоци, Крагуевац); 

6) во рубриката 11 се запишува називот на ор-
ганот што ја води судската постапка односно адми-
нистративно-казнената постапка (на пример, Окру-
жен стопански суд, Нови Сад; Општински судија 
за прекршоци, Неготин и ел.); 

7) во рубриката 12 се запишува датумот кога 
надлежниот орган ја вратил пријавата односно ба-
рањето заради дополнување; 
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8) во рубриката 13 се запишува датумот кога 
пре:»метот по дополнувањето повторно му е доста-
вен ка надлежниот орган; 

9) во рубриката 14 се запишува дали надле-
жниот орган ја отфрлил пријавата односно бара-
њето на инспекторот, и датумот на приемот на из-
вестувањето за тоа; 

10) во рубриките 15, 16 и 17 се запишува бројот 
и датумот на првостепената пресуда односно ре-
шение; 

11) во рубриката 18, покрај височината на изре-
чената казна за стопанската организација односно 
одговорното лице, се внесува и износот на одземе-
ната имотна корист; -

12) во рубриката 26 се запишува кратка содр-
жина на второстепената одлука. 

14. Евиденцијата за преземените управни мерки 
се води според образецот ПИ-5, во вид на книга. 

Оваа евиденција ги опфаќа управните мерки 
што ги презел пазарниот инспектор односно орга-
нот на пазарната инспекција врз основа на Зако-
нот за пазарната инспекција и другите прописи. 

Одделни рубрики од образецот ПИ-5 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во рубриката 4 се запишува основот на про-
пишаната мерка и кратка содржина на таа мерка; 

2) во рубриката 7 се внесуваат податоци, и тоа: 
под а) дали стопанската организација добровол-

но го извршила решението со кое е определена 
управната мерка и кога; 

под б) за присилното средство што е применето 
спрема стопанската организација поради неизвр-
шување на нејзината должност (на пример, парич-
на казна според членот 287 од Законот за општата 
управна постапка); 

под в) за примената на управната мерка со сми-
сла на членот 33 став 2 од Законот за пазарната 
инспекција. 

15. Евиденцијата за казните наплатени на са-
мото место се води според образецот ПИ-6, во вид 
на книга. 

16. Евиденцијата за блоковите на потврда за 
казните наплатени на самото место се води според 
образецот ПИ-7, во вид на книга. 

Оваа евиденција служи за контрола на употре-
бата на блоковите на потврди од претходниот став. 

Со еден блок може да се задолжи само еден 
инспектор. 

Одделни рубрики на образецот ПИ-7 се попол-
нуваат на следниот начин: 

1) во рубриката 5 се запишува податок за бро-
јот на листовите на блокот и за износот на кој 
секој лист гласи (на премер, 100 листови по 500 
динари); 

2) во рубриката 7 се запишува датумот кога ин-
спекторот се раздолжува со блокот било да го по-
трошил и оправдал било да го враќа. 

17. Евиденцијата за прегледот на работата на 
органите на пазарната инспекција од понизок сте-
пен се води според образецот ПИ-8, во вид на 
книга. 

18. Евиденциите што според ова упатство се 
»одат во вид на книга, се заклучуваат секоја годи-
на со состојбата на 31 декември. Податоците за на-
редната година се внесуваат под нови редни броеви. 

Запишувањето на податоците во евиденциите се 
врши читливо и тоа со мастило. Во евиденциите мо-
жат да се вршат исправки, но прецртаните зборови 
мораат да останат читливи. 

IV. Наплата на парична казна на самото место 

19. Потврдата за наплата на казната на самото 
место му се издава на сторителот на прекршокот 
според образецот бр. 9. 

Овој образец се поврзува во блокови од 100 ли-
стови и се состои од талон и потврда. 

При издавање на потврдата пазарниот инспек-
тор постапува на след*#кот начин: 

1) го означува прописот според кој се врши ка-
знување, на тој начин што во потврдата по зборот 
„членот" го запишува бројот на членот и називот 
на прописот со кој е предвиден прекршокот (на при-
мер, ако трговско претпријатие или трговски дуќан 
не работи во пропишано работно време, внесува: 
„111 точка 4 од Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани"); 

2) означува дали е сторителот на прекршокот 
поединец или правно лице со подвлекување на со-
одветните зборови во талонот и во потврдата. 

20. Општинскиот орган на пазарната инспекција 
е должен на надлежниот околиски совет за прекр-
шоци да му достави извештај за казните наплатени 
на самото место до 10 јануари за изминатата година. 
Овој извештај содржи податоци за бројот на казне-
тите поединци и правни лица, за бројот на напла-
тените казни според износот на одделни казни и 
за вкупниот износ на наплатените казни, како и 
приказ на проблематиката на наплатувањето казна 
на самото место. 

За издавањето (печатењето) на блоковите за на-
плата на парична казна на самото место, за снабду-
вањето на органите на пазарната инспекција со 
овие блокови и за евиденцијата за нив се грижи 
републичкиот пазарен инспекторат. 

V. Преодни и завршна одредба 

21. Евиденциите пропишани со точ. 8 и 9 на 
ова упатство ќе се пополнат според состојбата на 1 
јануари 1960 година. 

Другите евиденции пропишани со ова упатство 
ќе се устрој ат веднаш, а податоците во нив ќе се 
внесуваат од 1 јануари 1960 година. 

22. Обрасците за наплата на парична казна на 
самото место што се користени до сега ќе се заме-
нат со нови во срок од два месеца од денот на вле-
гувањето во сила на ова упатство. 

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

Бр. 5875 
22 јануари 1960 година 

Белград 

Главен сојузен пазарен инспектор, 
Анте Доманџиќ, е. р. 
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Образец ПИ-1 
(Формат 210 X 297 мм) 

1. 
2. 
3. 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПАЗАРНИТЕ ИНСПЕКТОРИ 
Народна република 
Н. О. на око лиј ата 
Н. О. на општината 

4. Фамилијарно, татково и 
родено име 

5. Ден, месец и година | 
на раѓањето 

6. 
Место на раѓањето 

(околија и народна 
република) 

7. •Школска спрема 
(завршени школи) 

8. Признаена стручна опрема 

9. Учество во Народно-
ослободителната борба 

10. Податоци за казните 

И. Стручен 
ИСПИТ 

а) општ 
дел 

б) посебен 
дел 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

на зив на органот Вид работи од до 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

! I 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

1 
12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

1 12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 1 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

1 1 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

ѕ 

12. 

1 

13. 

Движење во службата до 
стапувањето во службата 
на пазарната инспекција 

1 

12. 

1 

13. 
Вкупен работен стаж до 

стапувањето во! службата 
на пазарната инспекција 

14. Во служба на пазарната 
инспекција од до 

15. Звање и по 
Платен раз 

лежности 

ложај | 

16. 
Звање и по 
Платен раз 

лежности 
ред и припад- Платен NA'SNETO Основна Положајна Посебен Платен разред п Ј ш т а п л а т а додаток 

17. Општа оценка на пазар-
ниот инспектор 

за 1958 година 
за 1959 година 

за 1960 година 
за 1961 година 

за 1962 година 
за 1963 година 

(М. П.) Потпис на старешината на 
Датум 19 органот, 

Образец ПИ-2 
(Формат 297 X 210 мм) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Датум на пополнувањето 

1. Гранка на стопанска дејност — — _ 
2. Назив 
3. Седиште и адреса — — — — 
4. Предмет на работењето — — — 
5. Деловни (погонски) единици: 

назив и адреса — 

6. Извршени прегледи: 
Датум на 
прегледот 

Реден број 
на предметот 

Најдена 
состојба 

Утврдена 
неправилност 

Преземена 
управна 

мерка 

Број на пријавата 
односно на бара-
њето за казнување 

Резултат на 
казнената 
постапка 

Забелешки и 
препораки; ј 

а б В 1 д Ѓ е ж 

1 

(Обрасецот ПИ-2 е во формат А4 (297 X 210 м>м), со тоа што рубриката 6 (Извршени прегледи) 
се печати и на втора страна) 
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Образец 1Ш-3 
(Формат 210 X 297 мш) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ 

Џредмет Датум 
на вршењето 
на прегледот 

Назив 
на стопанската 

организација 

Фамилијарно и 
родено име 

rta инспекторот 
З а б е л е ш к а Реден 

6poi 
Број 

на деловодникот 

Датум 
на вршењето 
на прегледот 

Назив 
на стопанската 

организација 

Фамилијарно и 
родено име 

rta инспекторот 
З а б е л е ш к а 

I 2 3 1 4 5 6 
-

1 

I 1 
(Образецот ПИ-3 е во формат A3, 45&0 X 297 мм, и рес виткан напола — 'страницата Q во формат 

А4, 210 X 297 мм) 

Образец ПИ-За 
(Формат 210 X 297 мм) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ПАЗАРИ НА ГОЛЕМО И НА ПАЗАРИШТА 
НА ГОЛЕМО 

Предмет 
Датум 

на вршењето 
на прегледот 

Место на одржувањето 
на пазар на големо од-
носно место на седи-
штето на пазариштето 
| на големо 

Назив на стопанската 
организација, устано-
вата, име на поедине-
цот чие работење е кон-

тролирано 

Фамилијарно 
и родено име 

на инспекторот 
Реден 
број 

Број на де-
ловодникот 

Датум 
на вршењето 
на прегледот 

Место на одржувањето 
на пазар на големо од-
носно место на седи-
штето на пазариштето 
| на големо 

Назив на стопанската 
организација, устано-
вата, име на поедине-
цот чие работење е кон-

тролирано 

Фамилијарно 
и родено име 

на инспекторот 
Реден 
број 

2 3 1 « 5 6 

(Образецот ПИ-За е во формат A3, 420 X 297 мм, превиткан напола — страницата е во формат 
А4, 210 X 297 вш) 
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Образец ПИ-7 
(Формат 210 X 297 мм) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА БЛОКОВИТЕ НА ПОТВРДИ ЗА КАЗНИТЕ НАПЛАТЕНИ НА САМОТО МЕСТО 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Д
ат

ум
 н

а 
из

да
ва

-
њ

ет
о 

на
 

бл
ок

от
 Фамилијарно и родено 

име на инспекторот 
Серија 

и број на 
блокот 

Вредност 
на блокот 

Потпис на ' 
инспекторот 

| 

Датум 
на правдањето 
1 на блокот 

1 2 3 4 I 5 1 6 7 

ј 

i 1 

1 1 1 

! 
| 
1 

1 ! 
! 1 

1 
1 

1 ~ 1 
1 

(Образецот ПИ-7 е во формат А4, 210 X 297 мм, од обете страни) 

Образец ПИ-8 
(Формат 210 X 297 мм) 

ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ПРЕГЛЕДОТ НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА | 
ОД ПОНИЗОК СТЕПЕН ! 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Д
ат

ум
 н

а 
вр

ш
ењ

ет
о 

на
 п

ре
-

гл
ед

от
 

Назив на понискиот орган Прегледот 
го извршил Наод Наредени 

мерки 

1 1 1 2 3 4 5 6 

1 
! 

ј i 
i 1 
ј 

1 1 
1 

1 
! 1 

1 

| 
i 
1 

I I - ѕ . i 
(Образец ПИ-8 е во формат А4, 210 X 2<97 мм, од обете страни) 
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Т А Л О Н 

Народна Република 
Народен одбор на Око лиј ата -
Народен одбор на Општината 

Служба на пазарната инспекција 

Серија Број 

Потврда на 500 динари наплатени од сторителот 
на прекршок (поединец — правно лице). 

Датум 
Место 

Потпис, 

Образец бр. 9 
(Формат 210 X 74 мм) 

Народна Република 
Народен одбор на Околијата -
Народен одбор на Општината 

Служба на пазарната инспекција 

Серија Број 

П О Т В Р Д А 
на 500 (со букви: петсто) динари, кој износ во сми-
сла на членот 114 од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани, а во врска со 
членот 150 од Основниот закон за прекршоците, 
е наплатен на самото место од сторителот на пре-
кршок (поединец — правно лице) кој е затечен во 
извршување на прекршокот од членот 

Датум 
Место 

(Печат) 

Потпис, 

76. 

Врз основа на членот 46 став 3 од Законот за 
пазарната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 27/59), Сојузниот пазарен инспекторат пропи-
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПАЗАРНИТЕ ИН-

СПЕКТОРИ 
1. На пазарните инспектори, како и на службе-

ниците определени врз основа на членот 5 став 3 
од Законот за пазарната инспекција, им се издава 
легитимација за својството на пазарен инспектор 
на образецот на легитимацијата на пазарниот ин-
спектор што е отпечатен кон ова упатство и е негов 
составен дел. 

2. Големината на легитимацијата на пазарен ин-
спектор е 74Х10'5 мм. 

3. Кориците на легитимацијата се полутврди 
и однадвор се пресвлечени со кожа. 

4. Легитимацијата содржи: 
1) грб на Федеративна Народна Република Ју-

гославија — за сојузните пазарни инспектори, од-
носно грб на народната република — за пазарните 
инспектори на другите органи на пазарната ин-
спекција; 

2) назив на органот што ја издал легитимаци-
јата и број под кој е издадена таа; 

3) својство на имателот на легитимацијата (со-
јузен, републички, покраински, обласен, околиски 
односно општински пазарен инспектор); 

4) залепена фотографија на имателот на леги-
тимацијата, во големина 4X6 см, и преку фото-
графијата втиснат печат на органот што ја издава 
легитимацијата, а под фотографијата своерачен 
потпис на имателот на легитимацијата; 

5) фамилијарно, татково и родено име на има-
телот на легитимацијата; 

6) овластувања на имателот на легитимацијата; 
7) место и датум на издавањето, печат и потпис 

на издавателот на легитимацијата; 
8) време на важењето на легитимацијата; 
9) место за продолжување важењето на леги-

тимацијата; 
10) извод од Законот за пазарната инспекција. 
5. Легитимацијата важи за календарската година 

во која е издадена. Продолжувањето на срокот за 

важење на легитимацијата за наредната година го 
врши органот што ја издал легитимацијата. 

6. Пазарен инспектор што престанал да работи 
во службата на пазарната инспекција, е должен 
веднаш да му ја врати легитимацијата на органот 
што му ја издал. 

7. Легитимацијата важи само за вршење на ра-
ботите на инспекцискиот надзор и не може да се 
употреби за други цели. 

8. Сојузниот пазарен инспектор е должен из-
губената легитимација да ја огласи за неважна 
преку „Службен лист на ФНРЈ", а другите пазарни 
инспектори преку службениот весник на народната 
република. 

Врз основа на доказот дека е легитимацијата 
огласена за неважна, надлежниот орган му издава 
на пазарниот инспектор дупликат од легитимацијата. 

Трошоците во врска со огласувањето на леги-
тимацијата за неважна и со издавањето на нејзин 
дупликат ги поднесува имателот на легитимацијата. 

9. Евиденцијата за издадените легитимации ја 
води органот што ја издал легитимацијата. 

10. Трошоците за издавање на легитимацијата, 
освен трошоците за фотографирање, паѓаат на товар 
на претсметката на органот што ја издава легити-
мацијата. 

11. Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престануваат да важат сите досегашни обра-
сци на легитимации на пазарните инспектори. 

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

Бр. 5912/59 1 
22 јануари 1960 година 

Белград 
Главен сојузен пазарен 

инспектор, 
Анте Доманџиќ, е. р. 

ОБРАЗЕЦ НА ЛЕГИТИМАЦИЈАТА НА ПАЗАР-
НИОТ ИНСПЕКТОР 

(Формат 74 X 105 мм) 
(Прва страница од кориците) 

(Државен грб) 
(Втора страница од кориците) 

(Останува празна) 
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(Прв« внатрешна страница) 

(Назив на органот што ја издава легитимацијата) 
Број 

ЛЕГИТИМАЦИЈА 
на пазарен инспектор 

(Втора внатрешна страница) 

фотографија 
4 X 6 см 

(Своерачен потпис) 

(Трета внатрешна страница) 

(Назив на органот што ја издава легитимацијата) 

— пазарен инспектор 

(Фамилијарно, татково и родено име) 

е овластен во рамките на својата надлежност да 
врши надзор над извршувањето на законот и други-
те прописи од областа на стоковниот промет од 
страна на организациите, установите и поединци. 

Оваа легитимација се издава врз основа на 
членот 46 став 2 од Законот за пазарната инспек-
ција. 

Датум 
Во 

(Потпис на издавателот 
на легитимацијата) 

( М П ) 

(Четврта внатрешна страница) 
Легитимацијата важи до 

(М П) 

(Потпис) 
Срокот за важење на легитимацијата се про-

должува до 

(М П) 

(Потпис) 
Срокот за важење на легитимацијата се про-

должува до 

( М П ) 

(Потпис) 
Срокот за важење на легитимацијата се про-

должува до 

(М П) 

(Потпис) 
Срокот за важење на легитимацијата се про-

должува до 

(М П) 

(Потпис) 

(Петта, шеста итн. внатреш-
на страница) 

(Извод од Законот за пазарната инспекција: 
член 31 ст. 1 и 2, чл. 32, 33 ст. 1 и 3, чл. 34 став 1, 
чл. 35, 36, 37 став 1, чл, 43. 50, 51 и 52). 
(Останува празна) (Трета и четврта страница од 

кориците) 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за из-
вршување на Уредбата за завршните сметки на 
стопанските организации за 1959 година, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/60, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1959 ГОДИНА 

Во членот 39 став 1 точка 5 под г) алинеја (3) 
став 3 наместо зборовите: „120 — Купувачи во зем-
јата;" треба да стои: „121 — Купувачи во стран-
ство;". 

Во членот 43 став 1 точка 3 последниот ред 
треба да гласи: „писот на 31 декември 1959 година.". 

Во членот 52 став 2 наместо зборовите: „бр. 1 од 
образецот бр. 4" треба да стои: „бр. 25 од образецот 
бр. 5 намален за одобрениот рабат". 

Во членот 56 став 3 точка 4 наместо текстот: 
„Наредбата за примена на Одлуката за минимални-
те заштитни цени и за премиите во 1958 и 1959 го-
дина за говедата и свињите од определен квалитет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 8/58)" треба да стои: 
„Наредбата за примена на Одлуката за минимални-
те заштитни цени и за премиите во 1959 година за 
говеда, свињи, овци и живина од определен ква-
литет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59)". 

Во членот 59 став 2 точка 17 наместо зборовите: 
„под X" треба да стои: „под Ж". 

На образецот бр. 8, кој е отпечатен во Додатокот 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/60, во табелата 
II, во ред. бр. 12 на колоната 2 во заграда на крајот 
треба да се додадат испуштените цифри: „±37 ±38", 
а во табелата V во ред. бр. 10 на колоната 3 на-
место зборовите: „за 25°/о" треба да стои: „до 26%". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите, Белград, 2 февруари 1960 година. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ЈИ ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА 
ФНРЈ ВО РОМАНСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА И 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛ-
НОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО РОМАН-

СКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

I 
Се отповикува 
Франце Хочевар, од должноста на извонреден 

и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Романска 
Народна Република. 

II 
Се назначува 
Арсо Милатовић досегашен началник на одде-

ление во Државниот секретаријат за надворешни 
работи, за извонреден и ополномошен амбасадор на 
Федеративна Народна Република Југославија во 
Романска Народна Република. 

ITI 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
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IV 
Овој указ влегува во сила веднеш. 

У. бр. 1 
22 јануари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а по предлог 
од Државниот секретар за надворешни работи, до-
несува 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК 
И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 

ЈЕМЕН СО СЕДИШТЕ ВО КАИРО 
I 

Се назначува 
Рато Дугоњиќ, извонреден и ополномошен ам-

басадор на ФНРЈ во Обединетата Арапска Репуб-
лика, за извонреден пратеник и ополномошен ми-
нистер на Федеративна Народна Република Југо-
славија во Јемен со седиште во Каиро. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

III 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У.бр. 2 
28 јануари 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

О Д СЛУЖБЕН ИТЕ ЛИСТОВИ 
НД НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 4 од 30 јануари 1960 година објавува: 
Закон за заштитата на земјиштата од ерозија 

и за уредување на пороите; 
Одлука за определување на рамките на го-

дишните количини на природно вино и природна 
ракија од берењето на 1959 година што можат да 
се трошат во домаќинствата на производителите 
без плаќање данок на промет; 

Решение за потврда на статутите на академиите 
во состав на Уметничката академија во Белград; 

Решение за оковување посебна комисија за да-
вање награда на службениците на републичките 
органи. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 3 од 26 јануари 1960 
година објавува: 

Наредба за спроведување на мерките за спре-
чување на заразните болести кај добитокот во 1960 
година; 

Решение за основување Ветеринарната станица 
Семељци; 

Исправка на Упатството за категоризација на 
положаите во просветните установи за кои се зго-
лемува положај ната плата. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" 
во бројот 42 од 31 декември 1959 година објавува: 

Правилник за внатрешното работење на око-
лиските, окружните и окружните стопански судови. 

Во бројот 1 од 14 јануари 1960 година објавува: 
Одлука за определување аконтација на данокот 

на доход и на општинските придонеси за I троме-
сечје на 1960 година; 

Упатство за спроведување на Правилникот за 
општите начела за систематизација во здравстве-
ните установи. 

Во бројот 2 од 21 јануари 1960 година објавува: 
Општествен план на НР Словенија за 1960 го-

дина; 
Закон за буџетот на НР Словенија (Републич-

киот буџет) за 1960 година; 
Закон за определување на учеството на општи-

ните и околиите во заедничките извори на приходи; 
Закон за измени на Законот за подрачјата на 

околиите и општините во НР Словенија; 
Одлука за определување на процентот на зем-

јиштата при арондацијата; 
Одлука за определување на основите и височи-

ната на општиот придонес од селскостопанските 
приходи и општиот личен придонес на осигурени-
ците за здравствено осигурување на селскостопан-
ските производители; 

Одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Народното собрание на НР Словенија; 

Одлука за измена на Одлуката за наградите и 
надоместоците на пратениците на Народното соб-
рание на НР Словенија; 

Одлука за разрешување на член на Извршниот 
совет на Народното собрание на НР Словенија; 

Одлука за избирање претседател и за избирање 
односно разрешување судии на окружните судови; 

Решение за именување претседател и членови 
на Управниот одбор на „Господарио раставишче" 
во Љубљана; 

Решение за именување селскостопански струч-
њаци според членот 6 од Законот за искористување 
на селскостопанските земјишта; 

Наредба за категоризација на положаите за 
зголемување на положајната плата на службени-
ците на просветните установи; 

Исправка на Правилникот за внатрешното ра-
ботење на околиските, окружните и окружните сто-
пански судови. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 48 од 31 декември 1959 го-
дина објавува: 

Указ за прогласување на Законот за укинува-
ње на општините Стари Град Сараево, Модран и 
Станари, со текст на истиот закона; 

Указ за прогласување на Законот за расподел-
ба на приходите од заедничките извори, со текст на 
истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за завршната 
сметка за извршувањето на Буџетот на НР БиХ за 
1958 година, со текст на истиот закон; 

Одлука за измени и дополненија на Опште-
ствениот план на НР БиХ за 1959 година; 

Одлука за највисокиот процент од станарината 
и закупнината што може да се определи како при-
ход на станбената заедница; 

Одлука за измена на Одлуката за оковување-
то, укинувањето, седиштето и територијалната над-
лежност на околиските и окружните судови; 
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Одлука за измени на Одлуката за пратеничките 
надоместоци и плати за постојани функции на на-
родните пратеници на Народното собрание на НР 
БиХ; 

Одлука за утврдување кои закони, одлуки и 
други прописи на Народното собрание на НР БиХ 
не се во важност; 

Одлука за разрешување и избор на одделни 
членови на Универзитетскиот совет и факултет-
ските совети на Универзитетот во Сараево; 

Одлука за потврда на изборот на Принцип (Ла-
зар) Бора за народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на НР БиХ; 

Одлука за Заводот за унапредување на дома-
ќинството; 

Одлука за начинот на пресмеутвање и опреде-
лување цената на дрвото на пењ за индустриски 
сечења во шумите на општонародниот имот; 

Одлука за измена на Одлуката за минималниот 
план на шумскоодгледувачките работи во шумите 
на општонародниот имот за одделни органи на 
управувањето; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката 
за најголемите количини на сечења на иглолисници 
и л пеј ари во шумите во општествена сопственост 
за одделни органи на управувањето; 

Одлука за измена на Одлуката за најмалите 
количини на сечења во шумите во општествена 
сопственост за снабдување на населението за оддел-
ни органи на управувањето; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за техничките секции за патишта; 

Одлука за престанок со работа на Околискиот 
суд во Сараево и за почеток со работа на Околиски-
от суд I и Околискиот суд II во Сараево; 

Решение за укинување на Решението за прогла-
сување на Заводот за уредување на шуми во Са-
раево за установа со самостојно финансирање; 

Решение : а пренесување правото на основувач 
на Детскиот завод во Сараево врз Народниот од-
бор на околијата Сараево; 

Решение за укинување на Училиштето за уче-
ници во стопанството при Рудникот на јаглен во 
Мостар; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за Определување на патиштата од II ред; 

Извештај на Изборната комисија на НР БиХ 
за дополнителните избори за народен пратеник цџ 
Републичкиот собор на Народното собрание на НР 
Б и х во Изборната околија Босански Петровац; 

Список на овластените проектанти за градежно 
проектирање; 

Исправка на Одлуката за посебните услови за 
вршење дејноста преработка и промет на дрво; 

Исправка на Наредбата за почетокот и завршу-
вањето на наставата и на училишните распусти; 

Исправка на Решението за именување претсе-
дател и членови на Комисијата за физичка култура 
на НР Бих. 

Во бројот 1 од 15 јануари 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Општествениот план 

на НР Босна и Херцеговина за 1960 година, со 
текст на Планот; 

Указ за прогласување на Законот за Буџетот 
на НР Босна и Херцеговина за 1960 година, со текст 
на Законот; 

Указ за прогласување на Законот за помош на 
жртвите на фашистичкиот терор, со текст на За-
конот; 

Указ за прогласување на Законот на измени на 
Законот за библиотеките, со текст на Законот; 

Наредба за спроведување на Одлуката за пре-
станок на работата на Околискиот суд во Сараево 

и за почеток на работата на Околискиот суд I и 
Околскиот суд II во Сараево; 

Правилник за вонредно полагање испити за 
основно училиште; 

Правилник за давање станови на користење 
н& службениците на виши и високи школи; 

Наредба за водење евиденција за прометот и 
преработката на шумски дрвни сортимента, 

Решение за назначување шеф на Републичкото 
биро за посредување на трудот. 

Во бројот 2 од 22 јануари I960 година нема слу-
жбен дел. 

Во бројот 3 од 29 јануари 1960 година објавува: 
Уредба за платите на републичките државни 

секретари и службениците на други определени 
положаи; 

Одлука за определување на процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход што треба да 
се наплати во одделни тримесечја на 1960 година; 

Правилник за техничките и стручните услови за 
внатрешната организација на здравствена станица 
при стопанска организација; 

Наредба за дополненија на Наредбата за опре-
делување на местата во кои постојат тешкотии за 
осигурување основна здравствена заштита; 

, Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на гранките на специјалност во кои по-
стои особена потреба од здравствени службеници 
со висока стручна спрема; 

Правилник за измена и дополнение на Пра-
вилникот за минималната школска претспрема 
што е задолжителна за учење на одделни занимања 
односно занаети; 

Решение за измена на Решението за занимањата 
што можат да се изучуваат во стручните училишта 
со практична обука и за траењето на школувањето 
во овие училишта, 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 43 од 29 декември 1959 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за измена 
на Законот за буџетот на Народна Република Ма-
кедонија за 1959 година, со текст на Законот; 

Указ за прогласување на Законот за утврду-
вање учеството на околиите и општините во за-
едничките приходи и висината на дота<циите на 
околиите, со текст на Законот; 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на државните органи 
и на установите на јавните служби; 

Упатство за легитимацијата на инспекторите за 
патен сообраќај; 

Правилник за организации јата и работата на 
Секретаријатот за општи стопански работи на 
Извршниот совет; 

Правилник за организацијата и работата на 
Хидрометеоролошкиот завод за Народна Република 
Македонија; 

Правилник за организацијата и работата на Ре-
публичкиот завод за физичка култура; 

Правилник за организацијата и работата на 
С а н и т а р н и о т инспекторат на Народна Република 
Македонија; 

Правилник за организацијата и работата на 
Заводот за стопанско планирање на Народна Ре-
публика Македонија. 

Во бројот 44 од 31 декември 1959 година обја-
вува: 

Општествен план на Народна Република Маке-
донија за 1960 година; 
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Указ за прогласување на Буџетот на Народна 
Република Македонија (Републички буџет) за 1960 
година, со текст на Буџетот; 

Указ за прогласување на Законот за завршната 
сметка за извршувањето на Буџетот на Народна 
Република Македонија за 1958 година, со текст на 
Законот; 

Одлука за одобрување на завршната сметка 
на Републичкиот инвестиционен фонд за 1958 го-
дина; 

Уредба за организацијата и работата на Др-
жавниот секретаријат за стоковен промет; 

Правилник за организацијата и работата на 
Дирекцијата за патишта на НР Македонија. 

Во бројот 1 од 14 јануари 1960 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Ре-

публичката комисија за верски прашања; 
Одлука за данок на промет на тутун кој го 

плаќаат индивидуалните производители на тутун; 
Решение за основање Филхармонија на Народна 

Република Македонија; 
Решение за разрешување од должноста државен 

секретар на Државниот секретаријат за работите 
на финансиите на НРМ; 

Решение за назначување државен секретар на 
Државниот секретаријат за работите на финансиите 
на НРМ; 

Решение за разрешување од должноста секре-
тар на Секретаријатот за законодавство и органи-
зација на Извршниот совет; 

Решение за назначување секретар на Секрета-
ријатот за законодавство и организација на Изврш-
ниот совет; 

Решение за разрешување од должноста дирек-
тор на Институтот за национална историја; 

Решение за назначување директор на Институ-
тот за национална историја; 

Решение за изменување на Решението за име-
нување членови нџ Управниот одбор на Републич-
киот фонд за кадрови во стопанството ИС бр. 82 
од 15 мај 1957 год. 

Наредба за дополнување на Наредбата за опре-
делување краишта што се сметаат за отсечени од 
сообраќајот преку зимата; 

Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за полагање стручен испит за квали-
фикуван и висококвалификуван работник; 

Упатство за изменување и дополнување на 
Упатството за полагање стручен испит за квалифи-
куван и висококвалификуван работник возач на 
моторни возила; 

Правилник за изменувања и дополнувања на 
Правилникот за приватните испити во стручните 
школи; 

Исправка на Законот за гимназијата; 
Исправка на Законот за основното училиште. 
Во бројот 2 од 27 јануари 1960 година објавува: 
Уредба за основање Управа за пасишта; 
Одлука за одредување околиски народни од-

бори во кои можат да се основаат секретаријати 
како органи на управата; 

Одлука за највисокиот процент од станарината 
и закупнината што може да се определи како при-
ход од станбените заедници; 

Одлука за определување нормите на придоне-
сот за кадри во стопанството што го плаќаат при-
ватните занаетчиски и угостителски дуќани и при-
ватните сопственици на парни моторни возила што 
се занимаваат со јавен превоз; 

Решение за изменување и дополнување на Ре-
шението за именување Комисија за предлагање 
звање педагошки советник; 

Решение за именување Комисија за спроведува-
ње конкурс за назначување главен директор на 
Електростопанската заедница во Скопје; 

Решение за разрешување и назначување ди-
ректор на Дирекцијата за патишта на НР Маке-
донија; 

Решение за образување Комисија на Извршниот 
совет за давање награди на службениците на ре-
публичките органи; 

Решение за изменување Решението за местата 
во кои постојат тешкотии да се обезбеди здравстве-
на заштита; 

Правилник за завршниот испит во училиштата 
за ученици во стопанството. 
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