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546. 
Врз основа на членот 17 од Законот за управ-

ните училишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА УПРАВ-

НИТЕ УЧИЛИШТА 
I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Управните училишта се осниваат со уредба на 

извршниот совет. 
Со уредбата за оснивање на училиштето се 

одредува и седиштето на училиштето. 
Член 2 

Управните училишта се правни «лица. 
Секое управно училиште има свој статут. ^ 
Статутот содржи одредби за организацијата 

и работата на училиштето и на училишните уста-
нови, за правилата на студиите и за администра-
цијата на училиштето. 

Статутот го донесува советот на управното 
училиште, а го потврдува републичкиот совет 
надлежен за работите на школство™, во соглас-
ност со секретарот за општа управа на републич-
киот извршен совет. 

Член 3 
Управните училишта имаат своја претсметка, 

која влегува во состав на буџетот на народната 
република. 

Член 4 
Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 

посебните управни училишта за одделни видови 
управни служби, доколку со посебни прописи за 
установување на тие училишта не е определено 
поинаку. 

II. УПРАВУВАЊЕ СО УПРАВНИТЕ УЧИЛИШТА 
Член 5 

Со управното училиште управуваат: советот на 
училиштето, наставничкиот совет и директорот на 
училиштето. 

1. Совет на управното училиште 
Член 6 

Бројот на членовите на советот на управното 
училиште го определува извршниот совет. 

Советот го сочинуваат членовите што ги име-
нува извршниот совет од редот на наставниците 
на училиштето, на јавните работници и на истак-
натите стручњаци во областа на управата. 

Покрај именуваните членови на советот, во 
советот влегуваат како членови директорот на 
училиштето и еден слз^шател што го избираат 
слушателите на училиштето. 

Член 7 
Начинот за избор на членот на советот што го 

избираат слушателите се определува со статутот 
на училиштето. 

Член 8 
Членовите на советот се именуваат односно 

избираат, на две години. 

Членовите на советот^можат да бидат сменети 
односно отповикани и пред истекот на тој срок. 

Член 9 
Советот на управното училиште: 
1) донесува статут на училиштето; 
2) му дава на наставничкиот совет препораки 

за изработка на наставната програма, ја разгле-
дува наставната програма и со свое мислење му 
ја поднесува на потврда на секретаријатот за о-
пшта управа на извршниот совет; 

3) се грижи за работата на училиштето, ги 
претресува резултатите на работата и состојбата 
во училиштето и презема мерки за унапредување 
на воспитувањето и образованието на слушатели-
те; 

4) распишува конкурс за прием на слушатели; 
5) распишува конкурс за избор на наставници 

и на помошен наставен персонал, и одлучува за 
нивното назначување; 

6) предложува именување односно сменување 
на директорот; 

7) го утврдува предлогот на претсметката на 
училиштето и врши надзор над нејзиното извр-
шување; 

8) решава за воведување .посебни форми на 
наставата, како и за организирање други деј но-: 
сти на училиштето (член 2 точ. б) и в) (од зако-
нот за управните училишта); 

9) му дава препораки на наставничкиот совет 
во поглед на изведбата на редовната настава, како 
и на посебните форми на наставата; 

10) се грижи за условите на животот и на рабо-
тата на слушателите; 

11) решава за оснивањето, спојувањето и уки-* 
нувањето на наставните организациони единици 
на училиштето; 

12) решава по жалбите против одлуките на на-
ставничкиот совет; 

13) ги избира и разрешува претседателот и еден 
член на првостепениот дисциплински суд за слу-
шателите, како и нивните заменици; 

14) се грижи за унапредувањето на соработ-
ката и за поврзувањето на училиштето со соодвет-
ните органи и установи што се заинтересирани за 
работата на училиштето; 

15) врши и други работи што со посебни пропи-
си ќе му бидат ставени во надлежност. 

Член 10 
Советот избира од редот на своите членови 

претседател, кој раководи со седниците на сове-
тот. Директорот или наставник на училиштето не 
може да биде претседател на советот. 

Член И 
Седниците на советот ги свикува претседател 

лот, а е должен да го стори тоа по барање од една 
третина на членовите иа советот, од наставнич-
киот совет или од директорот на училиштето. 

Седниците ги приготвува претседателот на со-
ветот со помош од директорот на училиштето. 

Член 12 
1 Советот се состанува по потреба, а задолжи-

телно на почетокот на наставата, на крајот на пр-
виот семестар и при завршетокот на наставата се-
која година* 
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Член 13 
Советот одлучува за работите од својот дело-

круг само на седници. 
Советот може да одлучува ако на седницата е 

присутно мнозинство од членовите на советот. 
Советот донесува заклучоци со мнозинство гласо-
ви од присутните членови. 

Член 14 
Членот на советот што го избираат слушате-

лите не учествува во гласањето за назначување 
наставници и помошен наставен персонал, киту за 
утврд5твање на наставните програми. . 

Член 15 
Наставник што не е член на советот може да 

присуствува на седница на советот, да изложува 
свое мислење и да подава предлози кога на днев-
ниот ред на советот се неоѓаат* прашања од него-
виот предмет или други начелни прашања на на-
ставата што се однесуваат на неговиот предмет. 

Член 16 
Во работите од својот делокруг советот на 

училиштето донесува заклучоци кои се задолжи-
телни за наставничкиот совет и за директорот на 
училиштето, како и препораки за нивната работа. 

Член 17 
Советот на училиштето е должен повремено, 

а најмалку еднаш годишно, и тоа по завршетокот 
на наставата секоја училишна година, за својата 
работа и за работата на училиштето да им подне-
се извештај на секретаријатот за општа управа на 
извршниот совет и на републичкиот орган на 
v плавата надлежен за работите на школством. 

2. Наставнички совет 
Член 18 

Паставничкиот совет го сочинуваат: директо-
рот, сите редовни и хонорарни наставници и прет-
ставникот на помошниот наставен персонал на учи-
лиштето. 

Во работата на наставничкиот совет можат по 
нот ана да учествуваат без право на одлучување 
службениците на органите, установите и органи-
зациите што соработуваат во изведбата на прак-
тичната работа на слушателите (член 37 од оваа 
уредба). 

На седниците на наставничкиот совет има пра-
во да присуствува претставник на слушателите 
кога се разгледуваат прашањата за изведба на на-
ставата и за спроведување на правилата на студи-
ите, и по овие прашања да изнесува свои мислења 
и да дава предлози. 

Претставникот на помошниот наставен персо-
нал на училиштето го избираат помошните настав-
ници, а претставникот на слушателите го избираат 
слушателите. 

Поблиски одредби за изборот на претставник 
на помошниот наставен персонал на училиштето и 
па претставник на слушателите содржи статутот 
на училиштето. 

Член 19 
Наставничкиот совет: 
1) дава мислење за предлог-статутот на учи-

лиштето; 
2) дава мислење за наставниот план на учи-

лиштето; 
3) ја утврдува наставната програма на учили-

штето; 
4) дава мислење за претсметката на учили-

штето; 
5) решава за организацијата на изведбата на 

наставата во склад со наставниот план и програ-
ма; 

6) се грижи за изведбата на наставата и за из-
дигање™ на стручното ниво на училиштето; 

7) му дава предлози на советот на училиште-
то во поглед на изборот на наставници и на помо-
шен наставен персонал врз основа на спроведе-
ниот конкурс; 

8) дава предлози за оснивање, спојување и уки-
нување на наставните организациони единици на 
училиштето; 

9) се грижи за стручната работа на слушате-
лите; 

10) врши и други работи од интерес за настава-* 
та, за работата на училиштето и на неговите уста-
нови. 

Член 20 
Седниците на наставничкиот совет ги свикува 

и им претседава директорот ка училиштето. 
Директорот е должен да свика седница и по 

барање од советот на училиштето или од една пе-
тмина од наставниците. 

Член 21 
Заклучокот на наставничкиот совет е полно-

важен ако за него гласа мнозинство од сите чле-
нови на советот. 

3. Директор 
Член 22 

Директорот непосредно ја организира работа-
та на училиштето, го претставува училиштето, се 
грижи за извршувањето на законот и на другите 
прописи, како и на заклучоците на советот и на 
наставничкиот совет на училиштето, и раководи 
со администрацијата на училиштето. 

Директорот донесува решенија за назначува-
ње на наставниот и помошниот наставен персонал 
врз основа на заклучоците на советот, решава за 
назначување на секретарот на училиштето и на 
другиот административен персонал, донесува ре-
шенија за службеничките односи на наставниот, 
помошниот наставен и административниот персо-
нал и составува предлог претсметка на учили-
штето. 

Член 23 
Директорот има право и должност да го запре 

од извршување заклучокот на советот на учили-
штето односно заклучокот на наставничкиот совет 
за кој смета дека им е спротивен на важечките 
прописи или на статутот на училиштето. За запи-
рањето на заклучоците директорот е должен вед-
наш да го извести секретаријатот за општа упра-
ва на извршниот совет. 

III. НАСТАВА И ИСПИТИ 
1. Редовна настава 

Член 24 
Наставата во управните училишта трае две го-

дини (четири семестри). 
Училишната година започнува на 1 септември, а 

се завршува на 31 август. 
Наставата започнува во септември, а се завр-

шува во јуни секоја година. 
Наставата се изведува според наставниот план. 
За секој наставен предмет се утврдува настав-

ната програма. 
Член 25 

Наставниот план задолжително fm содржи о-
вие предмети: 

а) во првата година: 
1) Основни поими за државата и правото, 
2) Државно и општествено уредување на Југо-

славија, 
3) Основи на имотното и фамилииарното право, 
4) Управно право. 
5) Организација и методи на работа на јавната 

управа, 
б) Основи на политичката економија и на еко-

номиката на Југославија, 
7) Право за стопанските организации, 
8) Работни односи во јавната управа и стопан-

ството, 
9) Организација на канцелариското работење 

и кореспонденција; 
6) во втората година: 
1) Организација и работа во одделни гранки 

на управата и во општествените служби, 
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2) Управна постапка и управни спорови, 
3) Основи на кривичното право и на кривич-

ната постапка, 
4) Економика и организација на стопанските 

претпри ј атиј а, 
5) Јавни финансии и финансиско работење во 

јавната управа, 
Социологија и социјална психологија во 

јавната управа. 
7) Изборен предмет. 
Со уредбата за оснивање на училиштето може 

да се предвиди наставниот план да содржи и дру-
ги предмети. 

Член 26 
Изборните предмети што се изучувазт уп-

равното училиште се определуваат се уредбата за 
•оснивање на училиштето и со статутот на учили-
штето. 

Како изборни можат да се воведат особено 
следниве предмети: 

1) Организација и работа на управата во на-
родните одбори, 

2) Организација и работа на управата so обла-
ста на социјалната и здравствената заштита и на 
социјалното осигурување 

3) Организација и работа на управата во обла-
ста на просветат^, 

4) Даноци и даночна служба, 
5) Буџетско работаше и буџетско сметковод-

ство. 
6) Царини и царинска служба, 
7) Прекршоци и а дм инистр ати вио -каз пен а по-

стапка, 
8) Работни односи и хигиенско-техничка за-

штита при работа, 
9) Комунална служба и управување со станбе-

ните згради, 
10) Статистика. 

Член 27 
Секој слушател на управното училиште е дол-

жен до крајот на првата училишна година да се 
определи за еден од изборните предмети чија на-
става ја организирало училиштето* 

Член 28 
Со уредбата за оснивана на училиштето може 

да се измени распоредот на предметите по години 
(член 25). 

Член 29 
Покрај предметите од членот 25 на оваа уред-

ба, слушателите на управното училиште задолжи-
телно учат дактилографка. 

Наставата по оваа вештина може да се орга-
низира и надвор од училиштето. 

Успехот на слушателите во оваа вештина се 
проверува во текот на обуката, но од неа не се 
полага испит. 

Член 30 
Училиштето може да организира настава и за 

одделни незадолжителни предмети, како што е 
изучувањето на странски јазици, на стенографија 
и др. 

Одлука за воведување на незадолжителни 
предмети донесуг л советот на училиштето по пред-
лог од наставничкиот совет. 

Член 31 
Вкупниот број на часовите на задолжителна 

настава, вклучувајќи ги тука и вежбите, семина-
рите и другите форми на училишна работа, може 
да изнесува најмногу 40 часови неделно. 

Во овој број на часови не се засметуваат ча-
совите на задолжителна дополнителна настава 
{член 32). 

Секретарот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет може да го пропише најмалиот број 
часови од одделни предмети. 

Член 32 
За слушателите на управните училишта што 

не завршеле потполно средно училиште се орга-

низира во текот на првата училишна година до-
полнителна настава од предметите за општо обра-
зование. 

Член 33 
Планот на дополнителната настава од предме-

тите за општо образование ги содржи следните 
предмети: 

1) Народен јазик и книжевност, 
2) Историја, 
3) Географија, 
4) Математика. 7 

Наставната програма за овие предмети, што ќе 
се донесе кон оваа уредба, се смета како нејзин 
составен дел. 

Член 34 
Наставата во управните училишта се изведува 

со тесно поврзување на теориското изучување со 
практичната работа. За таа цел, во вршењето на 
наставата, покрај предавањата, во значителна 
мерка се применуваат други форми на настава 
што обезбедуваат активно учество на слушателите 
во наставата и нивно непосредне приготвување за 
работа во управата (работа на слушателите чо 
групи, вежби, семинари, посети ка ј органите, уста-
новите и организациите заради изучување на нив-
ната* организација и работа на самото место, ре-
шавање на конкретни случаи од управната пра-
кса со цел за обучување, организирање на пракса 
во текот на школуваново и др.). * 

Член 35 
По завршетокот на наставата од првата учи-

лишна година слушателите се упатуваат на за-
должителна пракса, која трае од еден до два ме-
сест-

тел ни слушатели со подолга пракса во уп-
равната служба можат да бидат наполно или де-
ломично ослободени од задолжителната пракса. 
Одлука за тоа донесува наставничкиот совет. 

Слушателите вршат задолжителна пракса во 
органите, установите и организациите што ќе ги 
определи училиштето во спогодба со тие органи, 
установи: односно организации. 

Член 36 
Во текот на задолжителната пракса слушате-

лите работат на управни работи според програма-
та што ја утврдува наставнички*« совет на учили-
штето. 

Член 37 
Практичниот дел од наставата од изборниот 

предмет се врши во училиштето и во соодветните 
органи, установи и организации. 

Практичната настава во органите, установите 
и организациите трае најмалку два месеца и се 
спроведува според утврдената програма, а под 
надзор на училиштето. 

Член 38 
Органите и установите во кои се врши прак-

тичната настава од изборните предмети се должни 
да ги примат на работа слушателите и за нивно 
обучување да обезбедат потребен број е тру*-*т и 
службеници. 

Овие органи и установи ги определува по 
предлог од училиштето секретаријатот за општа 
управа на извршниот совет. 

Упатувањето на слушателите на практична ра-
бота во организациите се врши врз основа на спо-
годба со тие организации. 

Член 39 
Начинот на спроведување на практичната на-

става се определува во спогодба со органите, уста-
новите и организациите во кои таа настава се из-
ведува. 

Член 40 
Во управните училишта се организира и на-

става за вонредните слушатели преку дописно 
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школување и задолжителни повремени курсеви. 
Поблиски одредби за организацијата и начи-

нот на изведба на наставата од претходниот став 
се .пропишуваат со уредбата за оснивање на учи-
лиштето и со статутот на училиштето. 

2. Посебни форми на наставата 
Член 41 

Во управните училишта се организираат кур-
севи, семинари и други слични форми на настава 
со цел за стручно усовршување на службениците 
што работат на управни работи. 

Член 42 
Наставата во смисла на одредбата од претход-

ниот член може да се организира и надвор од 
местото во кое е седиштето на училиштето. 

Одлука за организирање на оваа настава до-
несува советот на училиштето по одобрение од 
секретаријатот за општа управа на извршниот 
совет. Со оваа одлука се определува и планот на 
наставата, начинот на нејзино изведување, како и 
условите за слушателите на наставата. 

Државните органи, установите, стопанските 
организации и нивните здруженија, како и дру-
гите организации, можат -да предлагат организи-
рање на наставата од членот 41 под услов да 
обезбедат средства за нејзината изведба. 

3. Наставни организациони единици 
Член 43 

Управните училишта можат да имаат заради 
изведба на наставата: библиотеки, кабинети и 
други наставни организациони единици. 

Член 44 
Управните училишта имаа* посебна наставна 

организациона единица за документација и истра-
жувања во областа на управата (документација). 
Задачата на оваа единица е да присобира доку-
ментација и ги проучува проблемите на организа-
цијата и работата ка органите на управата со цел 
за користење на- приготвениот материјал за по-
требите на наставата во управното училиште. Таа 
може во согласност со заклучокот на советот да 
соработува со органите на управата во работата 
на унапредување на нивната организација и ра-
ботење. 

Член 45 
Положбата, задачите и начинот на работа на 

наставните организациони единици се определу-
ваат со статутот на училиштето. 
4. Соработка во организирање и спроведување на 

стручните испити 
Член 46 

Начинот на соработка на управното училиште 
со државните органи, самостојните установи и ор-
ганизациите во организирање и спроведување на 
стручните испити на нивните службеници се опре-
делува со уредбата за оснивање на управното 
училиште и со неговиот статут. 

5. Испити 
Член 47 

По завршетокот на наставата секоја училишна 
година се полагаат испити од градивото на сите 
задолжителни предмети. 

Испитите се усни или писмени, а од определе-
ни предмети испитите можат да бидат и усни и 
писмени. 

Член 48 
Испитите се полагаат пред испитна комисија. 
Испитната комисија ја формира на предлог од 

училиштето секретаријатот 'за општа управа на 
извршниот совет. 

Членовите на испитната комисија можат да 
бидат покрај наставниците на училиштето и од 
редот на истакнатите стручњаци надвор од на-
ставничкиот совет. 

Член 49 
Успехот на слушателите на испитите се оце-* 

нува со пет односно шест оценки, од кои едната е> 
непреодна. Колку ќе бидат оценки и како ќе се 
оценува, определуваат републичките прописи* 

Член 50 
Дополнителните испити од предметите за оп-

што образование (член 33),можат да се полагаат до 
завршетокот на наставата од првата година. 

Член 51 
Редовниот слушател што не ќе положи испити 

од најмногу три предмети, може испитите од тие 
предмети да ги повтори во срок од 15 дена пред 
почетокот на наредната училишна година. 

Редовниот слушател што не ќе положи испити 
од повеќе од три предмети, може испитите од тие 
предмети да ги повтори како вонреден слушател 
уште двапати. 

Редовниот слушател што не ќе ги положи пов-
торните испити (став 1), може тие испити да ги 
повтори како вонреден слушател само уште еднаш. 

Член 52 
Во втората училишна година слушателите мо-

жат да се запишат само ако ги положиле испитите 
од сите задолжителни предмети предвидени за пр-
вата година и ако завршиле задолжителна пракса 
од членот 35 од оваа уредба, ако од неа не се осло-
бодени. 0 

Слушателите што се обврзни да положат испи-
ти од дополнителните предмети за општо образо-
вание, можат да се запишат во втората училишна 
година само ако гл положиле испитите и од овие 
предмети. 

Член 53 
Испитите на крајот на втората училишна го-

дина се наедно и дипломски испити. 
Член 54 

По положените испити од втората училишна 
година на кандидатот му се издава диплома за 
завршеното управно училиште. 

Член 55 
Одредбите од чл. 47—54 согласно се примену-

ваат и на вонредните слушатели, со тоа што тие 
ако не положат испити од еден или повеќе пред-
мети можат испитите да ги повторат од секој пред-
мет најмногу уште двапати. 

IV. СЛУШАТЕЛИ 
Член 56 

Слушател на управно училиште се станува со 
запишување во управното училиште. 

Во управното училиште можат да се запишат 
лица што ги исполнуваат условите од членот 11 од 
Законот за управните училишта. 

Запишувањето се врши врз основа на конкурс. 
Со уредбата за оснивање на училиштето побли-

ску се определува постапката за спроведување на 
конкурсот. 

Член 57 
Со конкурсот за прием на слушатели се опре-

делува нивниот број според капацитетот на учили-
штето. ' 

Со конкурсот може да се определи дека во учи-
лиштето првенствено ќе се примат определен број 
лица од управните служби или од определен вид 
управна служба. 

Со конкурсот се предвидуваат и критериумите 
за кои ќе се води сметка при изборот меѓу канди-
датите ако двајца или повеќе кандидати имаат ед-
накви општи услови за прием во училиштето, како 
што се: бројот на годините на пракса во управната 
служба, работната оценка во службата, звањето и 
положбата, повеќе завршени класови на средно 
училиште, успехот во средното училиште и ел. 

Член 58 
Лице што учествувало во конкурсот или чиј 

правен интерес е повреден може да изјави жалба 
против изборот на кандидатите ако смета дека кон-
курсот не е спроведен според пропишаната постап-
ка или дека некој избран кандидат не ги исполнува 
условите пропишани со законот и со конкурсот. 
Ако органот кој решава по жалбата утврди дека 
конкурсот не е спроведен според пропишаната по-
стапка, ќе го поништи изборот и конкурсот, а во 
другите случаи ќе го поништи само изборот. 
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Член 59 
Слушателите имаат право и должност да ги 

посетуваат предавањата и да учествуваат во дру-
гите форми на наставна работа, како и да полагаат 
испити во определениот срок и по оној ред како 
што е пропишано со наставниот план и со правила-
та на студиите. 

Член 60 
- Вонредните слушатели се примаат преку кон-

курс. 
Вонредните слушатели ги имаат правата и дол-

жностите на редовни слушатели, освен задолжи-
телното посетување на предавањата, а се должни 
да ги посетуваат задолжителните курсеви што ги 
организира училиштето, како и да ги извршуваат 
другите обврски што во врска со вонредното шко-
лување ќе бидат пропишани. 

Член 61 
Слушателите се должни да се придржуваат за 

училишните прописи и за одлуките на училишните 
органи, како и да го чуваат својот углед и угледот 
на училиштето. 

За време на задолжителната пракса и практич-
ната настава од изборниот предмет слушателите се 
должни да се придржуваат и за прописите за слу-
жбениците. 

За повреди на еворпе должности слушателите 
одговараат дисциплински. 

Член 62 
За дисциплински неуредност слушателот може 

да "биде казнет со опомена и со укор. 
Казните за дисциплински неуредности ги изре-

чува директорот на училиштето. 
Против решението на директорот казнетиот 

слушател има право на жалба до наставничкиот 
совет во срок од 15 дена од денот на соопштувањето 
на решението. 

Член 63 
За потешки повреди на утврдениот училишен 

ред, на одлуките на училишните органи и на угле-
дот на слушателите и на училиштето (дисциплински 
престап) слушателот одговара пред дисциплинскиот 
суд за слушателите. 

Казните за дисциплински престапи на слуша-
телите се: 

1) строг укор; 
2) исклучување од управното училиште за 

определено време, кое не може да биде покусо од 
една училишна година; 

3) исклучување од . сите управни училишта во 
земјата трајно или за определено време, кое не 
може да биде покусо од една училишна година. 

Члан 64 
При секое управно училиште постои првостепен 

дисциплински суд за слушателите. 
Првостепениот дисциплински суд за слушате-

лите се состои од тројца членови и од ист број 
заменици. 

Двајца членови на првостепениот дисциплински 
суд и нивни заменици избира советот на училиште-
то од редот на наставниците и на помошниот на-
ставен персонал, а еден член и заменик избират 
слушателите на училиштето. 

Мандатот на членовите на првостепениот дисци-
плински суд за слушателите трае една година. 

Член 65 
Против пресудата на првостепениот дисциплин-

ски суд казнетиот слушател има право на жалба до 
второстепениот дисциплински суд во срок од 15 де-
на од денот на приемот на пресудата. 

Членовите на второстепениот дисциплински суд 
ги именува извршниот совет 

Одлуката на второстепениот дисциплински суд 
е конечна. 

Член бб 
Поблиските прописи за правата и должностите 

на редовните и вонредните слушатели се пропишу-
ваат со уредбата за оснивање на училиштето и со 
статутот на училиштето. 

Поблиските одредби за дисциплинската одго-
ворност на слушателите, како и за дисциплинската 
постапка, се пропишуваат со правилникот, што го 
донесува советот на училиштето, а го потврдува се-
кретаријатот за општа управа на извршниот совет 
во согласност со органот на управата на извршниот 
совет надлежен за прашањата на школство™. 

V. НАСТАВЕН И ПОМОШЕН НАСТАВЕН 
ПЕРСОНАЛ 

Член 67 
Наставниците на управното училиште ги избира 

советот на училиштето врз основа на конкурс од 
редот на лицата што ги исполнуваат условите од 
членот 9 на Законот за управните училишта, а што 
имаат најмалку пет години соодветна пракса. Оваа 
пракса не е потребна за оние лица што се настав-
ници на универзитетот. 

Наставници за предмети за општо образование 
(член 33) и вештини можат да бидат лица што имаат 
стручна спрема за вршење настава во потполно 
средно училиште. 

Наставниците можат да бидат постојани или 
хонорарни. 

Член 68 
Избирањето на наставници на управното учи-

лиште се врши повторно по секои пет години поми-
нати на работа во училиштето. 

Советот може, по потреба, да одлучи да се ра-
спише конкурс за пополнување на одделни настав-
нички места и пред истекот на срокот од претход-
ниот став. 

Член 69 
Наставниците на управното училиште се развр-

нуваат според прописите што важат за службени-
ците на просветно-научната струка. 

Лицата избрани за постојани наставници на 
управното училиште од редот на управните и на 
другите стручни службеници можат да ги задржат 
звањата што ги имале при изборот и да ја примаат 
платата што ја имале дотогаш. 

Член 70 
Помошниот наставен персонал на управното 

училиште го сочинуваат раковидителите на вежби-
те и на практичните работи. 

Раководителите на вежбите и на практичните 
работи им помагаат на наставниците во изведбата 
на практичната настава. 

Член 71 
Избирањето на помошен наставен персонал г > 

врши советот на училиштето врз основа на конкурс, 
и тоа од редот на стручњаците со факултетска спре-
ма потребна за предметот во чија настава учеству-
ваат, а кои имаат на]малку три години соодветна 
пракса. Оваа пракса не е потребна за лицата што 
според струката се наставници. 

По исклучок од одредбата на претходниот став, 
помошниот наставен персонал за канцелариско ра-
ботење мора да има најмалку спрема на потполно 
средно училиште и соодветна стручна пракса. 

Член 72 
За повреди на должноста и на угледот на на-

ставниците односно на училиштето, наставниците и 
помошниот наставен персонал одговараат дисци-
плински. 

Казните за дисциплински престапи на настав-
ниците и на помошниот наставен персонал ги изре-
чува првостепениот дисциплински суд надлежен за 
службениците на секретаријатот за општа управа 
на извршниот совет. 

По жалбите против одлуките на првостепениот 
дисциплински суд решава во втор степен вишиот 
дисциплински суд при извршниот совет. 

Член 73 
Во се друго во поглед на дисциплинската одго-

ворност на наставниците и на помошниот наставен 
персонал согласно се применуваат одредбите за 
дисциплинската одговорност на државните служ-
беници. 
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Член 74 
Поблиските услови на конкурсот за прием на 

наставници и на помошен наставен персонал, начи-
нот на нивно спроведување и утврдувањето резул-
татот на конкурсот се определуваат со уредбата за 
оснивање на училиштето и со статутот на учили-
штето. 

VI. АДМИНИСТРАЦИЈА НА УЧИЛИШТЕТО 
Член 75 

За вршење на административни, технички и 
други слични работи училиштето има секретаријат 
со потребан број стручни и други службеници. 

Со работите на секретаријатот раководи секре-
тарот на училиштето според упатствата и под над-
зор на директорот на училиштето. 

Секретарот мора да има најмалку потполна 
средна стручна спрема. 

Член 76 
Поблиските одредби за организацијата и рабо-

тата на секретаријатот се пропишуваат со статутот 
на училиштето. 
VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ 
Член 77 

Во управувањето со управните училишта се-
кретаријатот за општа управа на извршниот совет 
ги врши следните права и должности: 

1) се грижи за унапредувањето на организаци-
јата и работата на управните училишта, и за таа 
цел презема односно им предлага на надлежните 
државни органи соодветни мерки; 

2) дава согласност на потврдата на статутот на 
училиштето (член 2 став 4); 

3) врши надзор над примената на законот од 
страна на органите на управувањето на учили-
штето; 

4) врши и други работи што ќе му бидат ставени 
во надлежност. 

Член 78 
Наставната програма на управното училиште ја 

потврдува заедничка комисија што ја формираат 
републичкиот секретаријат за општа управа и ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на школство™, а по прибавеното мислење од 
Секретаријатот за општа управа на Сојузниот из-
вршен совет. 

Член 79 
Во вршењето на правото на надзор над закони-

тоста на работата на органите на непосредното 
управување со училиштето, секретаријатот за општа 
управа на извршниот совет може да го поништи 
или укине секој акт на овие органи што му е спро-
тивен на законот, освен актот донесен во управна-
та постапко. 

Кога ќе настапи случајот од членот 23 на оваа 
уредба, секретаријатот за општа управа на извр-
шниот совет е должен да донесе свое решение нај-
доцна во срок од еден месец од денот на приемот 
на известувањето од директорот на училиштето. 

Ако секретаријатот за општа управа на извр-
шниот совет не ќе донесе свое решение во означе-
ниот срок, одлуката се извршува. 

Против решението на секретаријатот за општа 
управа на извршниот совет органот на управува-
њето на училиштето чиј акт односно заклучок е 
поништен или укинат, има право на жалба до извр-
шниот совет. Жалбата се поднесува во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението. 

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 80 

По исклучок од одредбата на членот 24 на оваа 
уредба, наставата во училишната 1956/57 година 
може да почне и по срокот од членот 24 став 3 на 
оваа .уредба. 

Член 81 
По исклучок од одредбите на членот бб став 3 

на оваа уредба, во 1956/57 училишна година секре-
таријатот за општа управа на извршниот совет мо-

же сам да го спроведе конкурсот за прием на слу-
шатели. 

Член 82 
По исклучок од одредбите на чл. 68 и 71 на оваа 

уредба секретаријатот за општа управа на репуб-
личкиот извршен совет може во 1956/57 училишна 
година времено да ги назначи наставниците и на-
ставниот персонал. 

Советот на секое управно училиште е должен 
во текот на 1956/57 училишна година да формира 
комисија со задача да распише конкурс и на сове-
тот на училиштето да му предложи избор на на-
ставници и на наставен персонал. 

Оваа комисија се состои од тројца членови, од 
кои двајца членови се именуваат од редот на на-

ставниците на училиштето со ранг на професор на 
универзитетот, а еден член од редот на службени-
ците на републичката управа со звање на виши со-
ветник или со звање на советник кој е пет години 
во тоа звање. 

Член 83 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ44. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 369 
22 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател на. Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. Рт 

547 
Врз основа на чл. 1, 9 и 16 од Уредбата за 

краткорочните кредити („Службе« лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУ-
БЛИКИ, АВТОНОМНИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИИТЕ 
И ОПШТИНИТЕ ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВР-

СКИТЕ ОД 1955 ГОДИНА 
I. На народните републики, автономиите едини-

ци., околиите и општините што не се во можност од 
вишоците на остварените приходи над извршените 
расходи по буџетите за 1955 година, потоа од прихо-
дите што произлегуваат од обврските на стопанските 
организации спрема буџетите за 1955 година упла-
тени по 29 февруари 1956 година, како ниту од своите 
буџетски средства за 1956 година да ги намират сво-
ите обврски од точката II на оваа одлука, — Народ-
ната банка до крајот на 1956 година ќе им одобри 
посебни кредити заради намирувања на тие обврски. 

II. Кредитите во смисла на претходната точка 
ќе се одобруваат за намирување на следниве обврски: 

1) за исплата на износите што народните репу-
блики и' ги д о л е в а а т на федерацијата на име пре-
кумерна добивка остварена во 1954 година (глава 
XXXVa оддел 1 ста® 1 под б) на Сојузниот опште-
ствен елан за 1954 година); 

2) за исплата на износите што народните репу-
блики и' ги д о л е в а а т на федерацијата на име дано«; 
за наменски инвестиции за 1955 година (глава XVIII 
на Сојузниот општествен план за 1955 година); 

3) за намирување на повратените позајмици да-
дени на народните одбори за исплата на личните Ј* 
материјалните расходи според Одлуката за начинот 
за обезбедување на средствата ка ј народните одбори 
за исплата на личните расходи според буџетот за 
1955 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/55) и 
Одлуката за давање позајмици на општините, око-
лиите и народните републики за покривање опре-
делените материјални расходи по буџетите за 1955 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55); 

4) за исплата на сите други неликвидирани бу-
џетски обврски спрема автономните единици, околии-
те м општините настанати по расходите предвидени 
во буџеттите за 1955 година. 

III. Кредитите според овлд одлука можат да се 
одобруваат сајме за ненамирениот дел на обврските 
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од точката II на оваа одлука до денот гаа одобрува-
њето на кредит според оваа одлука. 

IV. На автономните единици, околиите и општи-
нине можат да им се одобрат само кредити од точ-
ката II под 3 и 4 на оваа одлука, и тоа под услов за 
обезбедувањето на давањето кредит на автономната 
единица И ва сколи јата да даде гаранција народната 
република, а за обезбедувањето на давањето кредит 
на општината да даде гаранција сколи јата. 

V. Кредити од точката II под 4 од оваа одлука 
можат да им се одобрат на пол итичх ©територијалните 
единици од точката IV на оваа одлука врз основа 
на посебно одобрение од сојузниот Државен секре-
таријат за работи на финансиите. 

VI. .Срокот за враќање на кредитите според оваа 
одлука е 5 години. 

VII. На кредитите од точката II под .4 на оваа 
одлука се плаќа интерес според нормата од 5% го-
дишта), а на другите кредитни од точката И се плаќе 
интерес според нормата од 3% годишно. 

VIII. Поблиски прописи за спроведување на. оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работа на финансиите. 

IX. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 371 
23 октомври 1956 годѕииа 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Исламовиќ, е. р. 

548. 
Брз венова на чл. 1, 9 и 16 од Уредбата за 

краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУ-
БЛИКИ, АВТОНОМИИТЕ ЕДИНИЦИ, ОКОЛИИТЕ 
И ОПШТИНИТЕ ЗА ПОКРИТИЕ НА РАЗЛИКАТА 
МЕЃУ ПРЕНЕСЕНИТЕ СРЕДСТВА И ПРЕНЕСЕ-
НИТЕ ОБВРСКИ СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНИТЕ 

ИНВЕСТИЦИОНИ ФОНДОВИ ОД 1955 ГОДИНА 
I. На народните републики, автономните едини-

ци, околиите и општините што не се во можност 
од пренесените средства од г955 година на своите 
општествени инвестициони фондови, како и од сло-
бодните средства на тие фондови за 1956 година, 
да ги намират пренесените стасани обѕрски од 1955 
година што паѓаат на товар на тие фондови. Народ-
ната банка ќе им одобри посебни кредити за нами-
рување на тие обврски. 

Под слободни средства на општествените инве-
стициони фондови за 1956 година во смисла на прет-
ходниот став се смета разликата меѓу износот на 
вкупниот притек на средства на овие фондови за 
195$ година и износот на создадените обврски на 
товар на овие средства до 1 октомври 1956 година. 

II. Кредитите од претходната точка на оваа од-
лука можат да им се одобруваат на политичк отери-
торијалните единици од точката I на оваа одлука 
врз основа на посебно одобрение од сојузниот Држа-
вен секретаријат за- работи на финансиите. 

III. На автономните единици, околиите и општи-
ните можат да им се одобруваат кредити според оваа 
одлука ако, покрај исполнувањето на условите на-
ведени во точ. I и II од оваа одлука, го исполнат и 
условот за обезбедувањето на бараните кредити да 
дала гаранција народната република. 

IV. Срокот за враќање на кредитите според 
о в о д л у к а е 5 години. Одобрените кредити се от-
платуваат во еднакви годишни рати, што стасуваат 
на 31 декември секоја година, со тоа што обврската 

за плаќање не првата рата да настанува во 1357 
година. 

V. На кредитите според оваа одлука се плаќа 
интерес по нормата од 3% годишно. 

VI. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен се-
кретар за работи на финансиите. 

VII. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 373 
23 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател. 
Вељко Зенови«, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

549 
Врз основа на ставот 2 одделот 3 главата XXVI 

од Сојузниот општествен план за 1966 година и **ле-
41 от 99 од Основниот закон за буџетите („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Сојузниот извршен совет 
донесува" 

О Д Л У К А 
ЗА УПОТРЕБА НА ПРИХОДИТЕ ШТО ПРОИЗЛЕ-
ГУВААТ ОД ОБВРСКИТЕ НА СТОПАНСКИТЕ ОР-
ГАНИЗАЦИИ СПРЕМА БУЏЕТИТЕ ЗА 1955 ГОДИ-
НА, А ШТО СЕ УПЛАТЕНИ ПО 29 ФЕВРУАРИ 

1956 ГОДИНА 
1. Приходите што произлегуваат од обврските 

на стопанските организации за 1955 година спрема 
буџетите на народните републики, автономните еди-
ници, околиите и општините за 1955 година, а што 
се уплатени по 29 февруари 1956 година, наведените 
политичжотериторијални единици првенствено ќе ги 
употребат за намирување на своите неп одмерени 
обврски од 1955 година спрема федерацијата и На-
родната банка настанати врз основа на сојузни про-
писи, на народната република настанати врз основа 
на републички прописи, како и за обезбедуввње на 
обрти иге средства на установите со самостојно ф и -
нансирање. ако тие обврски не можеле да се намират 
од вишокот на остварените приходи над извршените 
расходи по своите буџети за 1955 година но смисла 
на одредбата од одделот 1 главата XXVI на Соју-
зниот општествен план за 1956 година. 

По подмирувањето на обврските во смисла на 
претходниот став наведените политачкотеритори-
јални единици ќе го употребат остатокот на ви-« 
ш оци те "tea приходите од претходниот став за под-* 
мирување на сите / останати ненамирени обврски 
настанати по буџетите за 1955 година. 

2 Народните републики, автономните единици, 
околиите и општините ќе го внесат во својот по-
стојанен резервен фонд остатокот од средствата од 
точката 1 на оваа одлука што ќе преостанат по 
подмирувањето на обврските наведени во точката 1 
од оваа одлука. Овие средства можат да се кори-
стат во смисла н® членот 98 од Основниот закон 
за буџетите. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот државен 
секретар за работи на финансиите. 

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот де« по 
објавувањето во ,Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр 374 
23 октомври 1956 година 

Бег град 
Сојузен извршен едает 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови*, е. р. Родољуб Чолак©*** е. р. 
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550. 
Врз основа на членот 47, во врска со членот 142 

од Уредбата за раоподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ'И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ ОД ДОБИВКАТА 

НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1956 
ГОДИНА 

I. Во Одлуката за утврдување на платите од 
добивката на стопанските организации за 1956 го-
дина („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/56) во точка-
та VII под б) се додаваат нови одредби, кои гласат: 

„7) за износот на курсната разлика што е по-
стигната меѓу пресметковниот курс и курсот оства-
рен при продажбата на девизи на девизното пре-
сметковно место во 1955 година, ка ј претпријатијата 
од членот 104 на Уредбата за расподелба на вкуп-
ниот приход на стопанските организации; 

8) за износот на разликата во цените постигната 
со продажба во земјата на стоки што се увезени по 
налог од Сојузната дирекција за исхрана." 

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист »на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1956 година. 

Р. п. бр. 372 
23 октомври 1956 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

551. 
Врз основа на членот 72 став 3 од Основниот 

закон за буџетите, во врска .со членот 2 оддел I под 
а) Јгочка 7 алинеја 2 од Уредбата за пренесување 
работите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
26/56), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
V t Ѕ ? ^ ™ 1 1 И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ДАВАЊЕ ПОСЕБНИ ПОЗАЈМИЦИ НА НАРОД-
НИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА ДРУГИ ПОЛИТИЧКО-
ТЕРИТОРИЈАЛНИ ЕДИНИЦИ ЗА ПОДМИРУВАЊЕ 
ОПРЕДЕЛЕНИ РАСХОДИ ПО БУЏЕТОТ ЗА 1956 

ГОДИНА 
1. Во Наредбата за давање посебни позајмици 

на народните републики и на други политичкотери-
тори јални единици за подмирување определени ра-
с а д и по буџетот за 1956 година („Службен лист на 
ФНРЈ , бр. 41/56) точката II се менува и гласи: 

„II. Краткорочните позајмици од точката I на 
оваа наредба, ќе се одобруваат за подмирување на 
следните расходи предвидени во бз^џетот за 1956 
година: 

1) за исплата на личните расходи, вклучувајќи 
ги и личните расходи од буџетската резерва; 

2) за исплата на материјалните расходи, освен: 
за набавка и дополнување на инвентарот, за поправ-
ки на зградите и на инвентарот, за дотации на инве-
стиционите и буџетските фондови, за дотации на 
стопанските организации, за финансирање на несто-
паноките инвестиции предвидени по буџетите на 
-автономните единици, околиите и општините, за 
обврски по буџетот, за буџетската резерва наменета 
за исплата на другите расходи освен личните расхо-
ди, и за обврски од гаранциите; 

3) за финансирање на нестопанска е инвестиции 
предвидени во републичките буџети, но најмногу до 
75% од износите предвидени за 1956 годева. 

На народните републики што во своите буџети 
за 1956 година предвиделе дотација н-а републичкиот 
фонд за патишта и на републичкиот фонд за воли, 
ќе им се одобрат краткорочни позајмици од точката 
I на оваа наредба и за исплата на тие дотации." 

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

Бр. 14028 
22 октомври 1956 година 

Белград 
Го заменува 

Државниот секретар 
за работи на финансиите 

Државен потсекретар, 
Зоран Полип, е. р. 

552. 
Врз основа на точката X од Одлуката за надоме-

стокот (регресот) ори купувањето на- вештачки ѓу-
бриња и средства за заштита на растенијата за по-
требите на селското стопанство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/56), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА УПАТСТВОТО 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТО-
КОТ (РЕГРЕСОТ) ПРИ КУПУВАЊЕТО НА ВЕ-
ШТАЧКИ ЃУБРИЊА И СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА 
НА РАСТЕНИЈАТА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКО-

ТО СТОПАНСТВО 
1. Во Упатството за примен на Одлуката за 

надоместокот (регресот) при купувањето на вештачки 
ѓубриња и средства за заштита на растенијата за 
потребите на селското стопанство („Службен, лист 
на ФНРЈ", бр. 34/56) точката 3 се менува и гласи: 

„Кон барањето за регрес што го поднесуваат 
задружните стопански организации (прегори ј ати јата: 
семенски и ел., самостојните погони на земјодел-
ските задруги и на'деловните сојузи), земјоделските 
задруги и селскостооанските апотеки што како про-
давачи остваруваат надоместок (регрес) во случаите 
ед точката I под 2 на одлуката, приложуваат пре-
сметка на регресот што ја заверува органот на упра-
вата за работи на финансиите на народниот одбор 
на општината во која е седиштето на подносителот 
на регрес ното барање. 

Пресметката на регресот содржи податоци: за 
видот, количината и квалитетот на вештачкото ѓу-
бре, за продажната цена без регресот, за износот на 
регресот, за цената наплатена од купувачот и за 
износот на примениот рабат, како и за времето во 
кое се извршени продажбите. Податоците за цената 
и регресот се даваат за единица мерка и за целата 
количина за која се бара регрес. 

Органот на управата на народниот одбор на 
општината за работи на финансиите е должен да 
утврди дека подносителот на регресното барање ја 
набавил и продал количината на вештачко ѓубре за 
која се бара регрес и дека податоците за пресмет-
ката на регресот се точки. Ова се утврдува од кни-
говодствените евиденции за набавката и продажбата 
на стоките. 

Барањето за регрес според ст. 1 и 2 од оваа 
точка можат да го (поднесат и овластените претпри-
јатија за промет на жита и овластените мелници кои 
според одредбата на точката 3 од Одлуката за хс<н-
трахирање на земјоделски производи со давање 
»ване и други погодности на земјоделските произво-
дители („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/54) даваат 
и аванс во вештачко ѓубре, без обѕир дали авансот 
го даваат непосредно или преку задругите. 

•Кон пресметката на регресот стопанските орга-
низации од претходниот став приложуваат приме-
рок (дупликат) од договорот за контрахирање или 
примероци од излезните документи за издавањето 
на ѓубре со потврда од примателот." 

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

Бр. 13457 
12 октомври 1956 година 

Белград Го заменува 
Државниот секретар 

за баботи на финансиите 
Државен потсекретар, 

Зоран Полин, е. р. 
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553. 
Врз основа на членот 16 став 5 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразни болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/54), во врска со 
членот 10 под б) точка 3 алинеја 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот за селско сто-
панство и шумарство на Сојузниот извршен совет, 
со согласност од Секретаријатот за сообраќај и вр-
ски на Сојузниот извршен совет, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА НАЧИНОТ НА ВЕТЕРИНАРНА КОН-
ТРОЛА ПРИ ПРЕВОЗОТ НА ДОБИТОК И МЕСО 
И ЗА НАЧИНОТ НА УТОВАР, ИСТОВАР И ПРЕ-

ТОВАР НА ДОБИТОК И МЕСО 

Член 1 
Во Правилникот за начинот на ветеринарна 

контрола при превозот на добиток и месо и за на-
чинот на утовар, истовар и претовар на добиток 
и месо („Службен лист на ФНРЈ",, бр. 18/56), ставот 
1 на членот 12 се менува и гласи: 

„За месото што се отпрема во странство, покрај 
условите предвидени во претходниот член, мораат 
да бидат исполнети и условите предвидени во по-
себните прописи и во ветеринарно-санитарните кон-
венции односно спогодби, како и условите предви-
дени со меѓународните трговски договори -во поглед 
на степенот на ладењето односно смрзнувањето на 
месово." 

Член 2 
Во членот 32 по ставот 2 се додава нов став 3, 

кој гласи: 
„Смрзнатото месо може да се товари во пре-

возните средства од ставот 1 на овој член и слагано 
по парчиња." 

Досегашниот став 3 станува став 4. 
Член 3 

Во членот 33 ставот 2 се менува и гласи: 
„Внатрешната температура на превозните сред-

ства од претходниот став во моментот на от^трема-
њето не смее да биде повисока од + 6°Ц.и 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 490 • * 

4 септември 1956 година 
Белград 

Секретар 
за селско стопанство и шумарство 

на Сојузниот извршен совет, 
инж. Драгослав Мутаповић, е. p. 

554. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и из-
возот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел 1 алинеја А под а) точка 6 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 26/56), Комите-
тот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ, УСЛУГИ И ЗА КОЕФИ-
ЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА 

ВО ЦЕНИТЕ ПРИ УВОЗОТ 
I. Во Списокот за видовите стоки и услуги и 

за коефициентите за пресметување разликата во 

цените при увозот, кој е составен дел од Решени-
ето за видовите стоки и услуги и за висината на 
коефициентите за пресметување разликата во це-
ните при увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 50/54, 
58/56 и 27/56), се вршат следните измени и допол-
ненија: 

1) во гранката 117 (Металопреработувачка инду-
стрија) по редниот број 150 се додава но© реден број 
15, кој гласи: 

Коефицијент 
„151. Ланци за бицикле*) 2,00"; 
2) во гранката 118 (Брод©градба) редниот број 3 

се менува и гласи: 
Коефицијент 

„3. Материјал и делови бродске о-
преме за уградњу у бродове**) — 1,00"; 

3) во гранката 120 (Хемиска индустрија) редните 
броеви 20, 29, 32, 39, 42 и 83, како и фуснотата кон 
броевите 11 и 19, се менуваат и гласат: 

Коефицијент 
„20. Зубарски потрошни матери-

јал***) 1,50 
29. Рендген-филмови***) 2,00 
32. Неорганске киселине и анхи-

дриди: 
а) фосфорна 1,50 
б) хлороводоџична (сона) 2,50 
ц) борна 1,50 
д) остало 3,00 

39. Соли натријума: 
а) натријум бихромат — 1,10 
б) натријум силикат — водено 

стакло 3,00 
ц) натријум сулфид 2,00 
д) натријум тетрабооат — боракс 1,50 
е) тринатријум фосфат 3,00 
ф) натриум цијанид 1,00 
г) натријум селенит 1.50 
х) остале соли натријума 2,00 

42. Средства за заштиту биља, као 
и хемикалије и сировине за њи-
хову производњу (инсектициди, 
фунгициди, хербициди, хормо-
нални препарати, средства про-
тив клијавости, средства за си-
лажу и сл.), сем никотина, ни-
котин-сулфата и ДДТ-а 1,00 

83. Помоћна средства за текстил, 
кожу и гуму 1,50" 

Фуснотата кон редните броеви 11 и 19 гласи: 
„***•) Уз потврду Савезне комисије за лекове при 

увозу за хуману сврху, односно Савезне управе за по-
слове ветеринарства при увозу за ветеринарску употребу, 
примењиваће се коефицијент 1,00." 

4) во гранката 123 (Индустоија на дрвењача. це-
лулоза и хартија) редниот број 12 се менува и 
гласи: 

Коефицијент 
„12. Натрон-папири 2,00". 
И. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 

*) Уз потврду Савезне индустриске коморе да се не 
производе у земљи, односно да се не производе у довољ-
ним количинама, 

**) Уз потврду Савезне индустриске коморе да се 
не прозводи у земљи, односно да се не производи у до-
вољним количинама, За материјал, моторе, машине, де-
лове машина и постројења, као и за остале уређаје који 
нису намењени за уградњу у бродове, примењиваће се 
коефицијент прописан у одговарајућим гранама. 

•*#) Уз потврду Савезне комисије за лекове да се не 
производе у земљи, односно да се не производе у довољ-
ним количинама или у одговарајућем квалитету, приме-
њиваће се коефицијент 1,00. 



Страна 770 - Број 44 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

применува, и тоа: а) на работите на увоз на про-
изводи од гранката 113 од редниот број 3 и на ра -
ботите на увоз на производи од гра^кгта 120 под 
редните броеви 32, 39, 42 и 83 склучени од 1 јули 
1956 година, и б) на работите на увоз на други про-
изводи склучени сд 1 ноември 1356 година. 

П. бр. № 
18 октомври 1956 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Брѕшќ, е. р. 

555. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката за 

пресметувана разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 6 
од Уредбата за пренесувана работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 26/56), Комитетот за 
надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА ИА СПИСОЦИТЕ 
ЗА в и д о в и т а СТОКИ И З А КОЕФИЦИЕНТИТЕ 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ 

ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ 
I. Во Решението за измени и дополненија на 

Списокот за видовите стоки и за коефициентите за 
пресметување разликата во цените при извозот и 
увозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 5&/55 и 27/56) 
се вршат следните измени и дополненија: 

1) во гранката 127 (Прехранбена индустрија) во 
групата 4 се додава нов реден број на производот 5, 
ко ј гласи: 

„5. Индустриски беланац — коефицијент 1,30"; 
2) во гранката 212 (Воћарство) во групата 1 ред-

ните броеви на производите 7 и 11 се менуваат и 
гласат: 

„7. Орах у љусци коефицијент 1,00 
И . Бадем у љусци коефицијент 1,00". 
И. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите склучени од тој ден. 

П. бр. 70 
13 октомври 1956 година 

Бемтрад 
Претседател 

на Комитетот за надворешна трговија, 
Хасан Бркиќ, е., р. 

556 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 25/55), а во врска со членот 7 
оддел 1 алинеја А под а) точка 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр, 26/56), Комитетот за надворешна 
трговија, со согласност од сојузниот Државен се-
кретаријат за работи на стоковниот промет, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО 
ЗА ЗАБРАНА НА ИЗВОЗОТ И ЗА КОНТИНГЕНТ 

ТИР АЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ НАМЕНЕТИ ЗА 
ИЗВОЗ 

1. Во Решението за забрана на извозот и за кон-* 
тин рентирање на производите наменети за извоз 

Среда. ТА октомври 1956 

(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 58/55, 25/56 и 29/56) 
во точката 1 под б) (селског; опа меки п рогов од и) се 
вршат следните дополненија: 

По зборовите: „семе од детелина-' се додаваат 
зборовите: „(освен семето од детелина инкарнација)", 
а по зборовите: „женски телиња" се брише точката, 
се става запирка и се додава зборот: „ кромид ' . 

2. Оза решение влегува во сила осмиот ден по 
сбјаЕ-увањето во „Службен лист на Ф Н Р Ј " . 

П. бр. № 
18 октомври 1Ѕ56 година 

Белград 

Претседател 
на Комитетот за надворешна трговија, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

557. 
Врз основа на точката 1 став 3 од Одлуката 

за пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 54/55), а во 
врска со членот 7 оддел I алинеја А под а) точка 6 
од Уредбата за пренесување работите во надле-
жност на сојузните и републичките органи на упра-
вата („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/56*. Комите-
тот за надворешна трговија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЗА ВИДОВИТЕ СТОКИ, УСЛУГИ И ЗА КОЕФИ-

ЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА 
ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ 

I. Во Списокот за видовите стоки, услуги и кое-
фициентите за пресметување на разликата во це-
ните при извозот, кој е составен дел од Решението 
за видовите стоки и услуги и за висината на кое-
фициентите за пресметување разликата во цените 
при извозот („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 50/54 и 
27/56), се вршат следните измени и дополненија: 

1) во грамката 122 {Дрена индустрија) по ред-
ниот број 42 се додава нов реден број на производот 
43, кој4 гласи: . 

„43. Дрвена вуна • коефицијент 1,25"; 
2) во гранката 127 (Прехранбена индустрија) 

редниот број на производот 4 се менува и гласи: 
„4. Воћне пулпе коефицијент 1,50"; 
3) во истата гранка по редниот број 60 се дода-

ваат нови производи под броевите 61 и 62, кои 
гласат: 

„61. Бадем ољуштен коефицијент 1,25 
62. Језгро од ораха коефицијент 1,25". 

И. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува на работите на извоз склучени од тој ден. 

П. бр. 68 
18 октомври 1956 година 

Белград 

Претседател 
н а Комитетот за надворешна трговија, 

Кмхш Б р ш , е. р. 
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558. 
Зрз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уред-

бата за организацијата, иселувањето и управување-
то еа Југословенските пошти, телеграфи и телефони 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
2 _ ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА СЕРИЈА ПРИГОД-

НИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ПО ПОВОД XVI 
ОЛИМПИЈАДА 

На 24 октомври 1956 година ќе се пушти во 
тгек серија пригодни поштенски марки по повод 

. iVI Олимпијада што се одржува во Мелбурн (Ав-
стралија) во 1956 година. 

Серијата на овие марки има 8 вредности со 
следните мотиви, во следните бои: 

1) од 10 динари, лесна атлетике (триење), со 
ален, кафеавокарминска и кафеавожолта; 

2) од 15 динари, кајакарство и веслање, со ле-
бед, индиго и кафеавожолта; 

3) од 20 динари, скијање, со птица, ултрамарин 
и кафеавожолта; 
, 4) од 30 динари, пливање, со риба што лета, 

рускозелена и кафеавожолта; 
5) од 35 динари, фудбал, со пантер, темнока-

феава и кафеавожолта; 
6) од 50 динари, ватерполо, со риба, темнозелена 

и кафеавожолта; 
7) од 70 динари, пинг-понг, со пеперуга, кафе-

аво јоргованеста и кафеавожолта; 
8) од 100 динари, стрелаштво, со сокол, кафе-

ввоцрвена и кафеавожолта. 

На сите марки под мотивот е отпечатено: „Ју-
гославија", и тоа наизменично — на едната со лати-
ница, на другата со кирилица. Над мотивот е от-
печатено: „Олимписка година 1&56", исто така 
наимзенично — на едната со кирилица, на другата 
со латиница. Ознаките »а вредноста се печатени во 
разни агли на марката. 

Овие марки ќе бидат во продажба кеј сите по-
големи пошти до потрошувачката, а за франкирање 
на поштенски пратки ќе важат до 31 декември 1Ѕ57 
година заклучно. 

Бр. 4550 
10 октомври 1956 година 

Белград 

Генерал ва дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 18 од 20 август 1956 година 
објавува: 

Одлука за почетокот на работата на Околискиот 
суд во Литва и Соколац; 

Одлука за начинот на користење на фондот за 
унапредување на планинските пасишта; 

Одлука за нормите на придонесот за кадрови 
во 1956 годила и за употребата ва фондовите за ка-
дрови во стопанството; 

Решение за престанок со работа на дирекциите 
за шуми во Мостар, Сараево, Тузла и Бања Лука; 

Решенија за оснивање шумски стопанства во 
Бања Лука, Бихаќ, Добој, Фоча, Јајце, Ливно, Мо-
стар, Приедор, Сараево, Травник, Тузла, Завидови-
ќи и Зворник; 

Решение за престанок со работа на Заводот за 
воспитување »а машки деца во Коран; 

Решение за измена на Решението за именување 
членови на Советот за социјална заштита на НР 
БиХ од редот на граѓаните; 

Решение за разрешување од должност на пот-
претседателот на Републичката комисија за ф и -
зичка4 култура; 

Наредба за спроведување на Одлуката за поче-
токот на работите на Околискиот суд во Литва и 
Соколац; 

Наредба за извршување извонреден лекарски 
преглед на возачите на моторни вшила; 

Наредба за времена забрана не риболовот; 

Пречистен список на постоЈаните судски толку-
вачи ; 

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-
ботата на Извршниот совет на НР БиХ; 

Исправка на Одлуката за најголемите количини 
на сеча на иглолисници и лисЈари во шумите »а 
општонародниот имот за одделни шумски подрачја 
во 1956 година. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-* 
докија" во бројот 10 од 5 Јули 1966 година објавува: 

Указ за прогласување на Законот за издавање 
и изведување градежни работи; 

Указ за прогласување на Законот за Републи-
чкиот фонд за уредување на водите; 

Указ за прогласувале ва Законот за учили-
штата за стручно образование ва земјоделците; 

Указ за прогласување на Законот за измевува-
ње на Законот за прекршоците проти® Јавниот ред 
и мир: 

Одлука за зголемување бројот на члетеовите 
на Извршниот совет; 

Одлука за ставање вон сила на точката б) од 
членот 6 на Уредбата за јавниот превоз во патниот 
сообраќај; 

Одлука за одобрување Одлуката за измени и 
дополнувања на Статутот на Трговската комора на 
Народна Република Македонија; 

Одлука за одобрување Одлуката за измена на 
Правилата на Здружението на претпријатијата од 
градежната струка во Народна Република Македо-
нија; 
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Одлука за самоуправните установи и стручните 
ц општествените организации што избираат прет-
ставници во републичкиот Совет за школство; 

Одлука за самоуправните установи и стручни-
те и општествените организации што избираат прет-
ставници во републичкиот Совет за просвета и кул-
тура; 

Одлука за самоуправните установи и стручните 
и општествените организации што избираат прет-
ставници во републичкиот Совет за народно здравје; 

Одлука за самоуправните установи и стручните 
и општествените организации што избираат прет-
ставници во републичкиот Совет за социјална за-
штита ; 

Одлука за одредување установите и организа-
циите што своите претставници во нсвообразува-
ниот републички Совет за школство ги избираат 
за една година; 

Одлука за одредување установите и органи-
зациите што своите оретствници во новообразува-
ниот републички Совет за просвета и култура ги 
избираат за една година; 

Одлука за одредување установите и органи-
зациите што своите претставници во нозообразува-
ниот републички Совет за народно здравје ги изби-
раат за една година; 

Одлука за одредување установите и организа-
циите што своите претставници во новообразува-
ниот републички Совет за социјална заштита ги 
избираат за една година; 

Одлука за одредување установа спрема која 
одредени права и должности врши Државниот се-
кретаријат за внатрешни работи; 

Одлука за одредување на установа спрема која 
одредени права и должности врши Државниот се-
кретаријат за работи на финансиите; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши Секретарија-
тот за индустрија на Извршниот совет; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши Секрета-
ријатот за земјоделство на Извршниот совет; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши Секретари-
јатот за шумарства© на Извршниот ^совет; 

Одлука за одредување установа спрема која 
одредени права и должности врши Секретарија-
тот за комунални работи и урбанизам на Извр-
шниот совет; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши републички-
от Совет за школство; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши републи-
чкиот Совет за просвета и култура; 

Одлука за одредувале на установите спрема 
кои одредени права и должности врши републи-
чкиот Совет за народно здравје; 

Одлука за одредување на установите опрема 
кои одредени права и должности врши републи-
чкиот Совет за социјална заштита; 

Одлука за одредување установите спрема кои 
одредени права и должности врши Дирекцијата за 
патишта; 

Одлука за одредување на установите спрема 
кои одредени права и должности врши Управата 
за водостопанство; 

Одлука за срокот за сообразување на совети-
те и органите на управата на народните одбори со 
одредбите на Законот за органите на управата во 
Народна Република Македонија. 
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Страна 

546. Уредба за организацијата и работата на 
управните училишта — — — — — 761 

547. Одлука за давање кредити на народните 
републики, автономните единици, околи-
ите и општините за намирување на обвр-
ските од 1956 година — — — — — 766 

548. Одлука за давање кредити на народните 
републики, автономните единици, околи-
ите и општините за покритие на разли-
ката меѓу пренесените средства и прене-
сените обврски спрема општествените ин-
вестициони фондови од 1955 година — — 767 

549. Одлука за употреба на приходите што 
произлегуваат од обврските на стопански-
те организации спрема буџетите за 1955 
година, а што се уплатени по 29 февруари 
1956 година — — — — — — — — 767 

550. Одлука за измени и дополненија на Од-
луката за утврдување на платите од до-
бивката на стопанските организации за 
1956 година — — — — — — — — 768 

551. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за давање посебни позајмици на 
народните републики и на други поли-
тичкотериторијални единици за подмиру-
вање определени расходи по буџетот за 
1956 година — — — — — — — — 768 

552. Упатство за* измена и дополнение на 
Упатството за примена на Одлуката за 
надоместокот (регресот) при купувањето 
на вештачки ѓубриња и средства за за-
штита на растенијата за потребите на 
селското стопанство — — — — — — 768 

553. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за начинот на ветеринарна 
контрола при превозот на добиток и месо 
и за начинот на утовар, истовар и прето-
вар на добиток и месо — — — — — 769 

554. Решение за измени и дополненија на 
Списокот за видовите стоки, услуги и за 
коефициентите за пресметување разли-
ката во цените при, увозот — — — — 769 

555. Решение за измени и дополненија на Ре-
шението за измени и дополненија на 
Списоците за видовите стоки и за кое-
фициентите за пресметување разликата 
во цените при извозот и увозот — — — 770 

556. Решение за измена и дополнение на Ре-
шението за забрана на извозот и за кон-
тингентирање на производите наменети 
за извоз — — — — — — — — — 770 

557. Решение за измени и дополненија на 
Списокот за видовите стоки, услуги и за 
коефициентите за пресметување разли-
ката во цените при извозот — — — — 770 

558. Решение за пуштање во оптек на серија 
пригодни поштенски марки по повод XVI 
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