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240. 
^ Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен план за 1954 година, а во вр-
ска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. 1 од Одлуката за овласту-
вање .Одборот за .стопанство да донесува решениjа 
по работете од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен (лист на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот 
За стопанство не Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е РЈ Е е И Е 
ЗД УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАМ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ИРИ 

ИЗВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Се утврдуваат коефициентите за пресмету-

вање разликата во цените при извозот на следниве 
производи: 
гранка 124 — текстилна индустрија коефициент 
трикотажа памучна, волнена и свилена 1,10 
волнени тканини влачене и чешлани 1,50 
ќебиња 2,00 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ке се' применува на работите склучени од 15 април 
1054 година. 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 20 

21 мај 1964 година 
белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановић е. р. 

241. 

Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 
Сојузниот општествен план за 1954 година, а во врска 
со чл. Ш од Уредбата за организацијата и работе-
њето на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/54) и тон. 1 од Одлуката за овласту-
вање Одборот за стопанство да донесува решенија 
по работите од надлежноста на Сојузниот извршен 
совет („Службен отирт на ФНРЈ", бр. 20/54), Одборот 
за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ КОЕФИЦИЕНТОТ ЗА ПРЕ-
СМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗ* 
ВОЗОТ НА УРЕДЈЈ, МАШИНИ И АПАРАТИ ЗА 
ПРЕХРАНБЕНАТА И ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА 

1. Разликата во цените при извозот на уреди, 
машини и апарати за прехранбената и хемиската 

индустрија (гранка^ 117 — метална индустрија) ќе 
се пресметува со Народната банка на ФНРЈ по 
коефициентот 1,75. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист ка ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
О. С. бр. 21 

21 мај 1954 година 
Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановић е. р. 

242. 
Врз основа на одделот 4) од главата XXVIII на 

Сојузниот општествен 1план за 1954 година, а во вр-
ска со чл. 32 од Уредбата за организацијата и рабо-
тењето на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 19/54) и тон 1 од Одлуката за овла-
стување Одборот за стопанство да донесува реше-
нија по работите од надлежноста на Сојузниот из-
вршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/54), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА СПИСОКОТ 
ЦА ВИДОВИТЕ СТОКИ И КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА 
ПРЕСМЕТУВАЊЕ РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ИРИ 

ИЗВОЗОТ 

I. Во Списокот на видовите стоки и коефици-
ентите за пресметување разликите во цените при 
извозот, кој е составен дел од Решението за ви-
довите стоки и услуги и за висината на коефици-
ентите за пресметување разликата во цените при; 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/54), се вр-
шат следни измени и дополненија: 

1) во гранката 122 (дрвна индустрија) под ред-
ниот бр. 27 „Полански отпаци и окорци четинара" 
се намалува коефициентот од 0,80 на 0,70; 

2) во) гранката Ѕ13 (експлоатација на шуми), ред-
ниот број 2 се менува и гласи: 

„Целулозно дрво' букве . . . коефициент 1,00". 
Во истата гранка, по редниот бр. 11 се додава 

нов реден број 12, кој гласи: 
„Целулозно дрво лишка,ра изузев 
букве . . . коефициент 0,80". 
II. Ова решение влегува во сила со денот на 

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

О. С. бр. 22 
21 мај 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен со зет, 

Светозар Вгкмијс^&ќ, е. р. 
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243. 
Брз основа иа чл. 64 од Основната уредба за зва-

њата и платите на (службениците на државните ор-
гани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) препишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА ПА УПРАВНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во чл. 3 од Правилникот за стручната спрема на 
управните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 1/54), по »ст. 4 се додаваат следни ставши: 

„По исклучок, во службите наведени во ст. 3, во 
кет се извадат технички работи (во режија и сл.) оД 
таков 'обем да може да се здобие со потребна пракса 
за полагање на стручниот испит (на лр. во управите 
за водостопанство, управите за патишта и сл.) мб-
жат да се назначат за (приправници и лица со соо-
дветна спрема на техничките струки. 

Службите односно надлештвата или установите 
во коишто' во смисла на претходниот став, можат по 
исклучок да се назначуваат приправници на соодвет-
ните технички струки, ги определува со решение др-
жавниот секретар за работи на општата управа и за 
буџет по пред лот од надлежниот старешина на над-
лештво™ односно1 установата. Во решението можат 
да се постават и ш в е с н и ограничени ја како во по-
глед на срокот на важењето на самото рО'т:ечие 
така и во поглед на бројот на приор ази ицн те. 

Лицата кои поради примањето ка стипендија се 
должни 'определено време да проведат во служба на 
органот (односно установата од која примале стипен-
дија, можат исто така да се назначат за приправ-
ници, вон ограничени ето предвидено во ст. 3 од овој 
правилник, под услов најмалку половина од приправ-
ничкиот стаж да бидат на пракса во соодветна струч-
на служба или на соодветни работи во стопанско 
претпријатие." 

Член 2 
Бо чл. 13 се додава, на крајот, нов став кој гласи: 
„ПрмправиициТеод чл. >3 ст. 5 и 6 го полагаат по-

себниот дел на стручниот испит по досегашните про-
писи за стручните испити на службениците на по-
ранешните технички струки (градежна, шумарска 
и Др.), la општиот дел по програмата (предвидена во 
чл. 12 од овој правилник". 

Член 3 
По чл. 16, се додева нов член 16a,, кој гласи; 
„Кога службеник што то положил управниот 

испит се преместува по молба или по потреба на 
службата во друга установа, за која е (предвиден по-
инаков посебен дел на програмата, старешината на 
надлештвото односно установата кај која е службе-
никот (преместен може да определи да ја положи во 
определен срок разликата на посебниот дел на 
стручниот испит. 

Службениците што го имаат звањето референт 
со средна стручна спрема или звањето виши рефе-
рент, како и звања повисоки: од овие, не ја полагаат 
разликата на посебниот дел на испитот при преме-
стувањето во Друга установа или надлештво". 

Член 4 
Во чл. 17, на крајот, се додава нов став, кој 

гласи: 
„Во поглед на формирањето1 на испитните ко-

мисии пред кои ќе полагаат стручни испити при-
правниците од чл. 3 стм 5 и 6 и чи. ЗЗо од свој пра-
вилник ќе се применат согласно одредбите од прет-
ходните ставови". 

Член 5 
По чл 33 се додава нов член 38а, кој глисти: 
„Службеници*!« што се должни да го полагаат 

стручниот испит »то 'Основната уредба за звањата и 
платите на службеничките ша државните органи или 
по Уредбата за задолжите тино полагање на стручни 
испити, а се затечени во служби и на работи са кои 
е потресна стручна спрема (средна или виша) на не-
која од /струшките од чл. 3 ст. Ѕ од овој правилник, ќе 
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го полагаат стручниот ишда по програмата предви-
дена за службениците од чл. 3 ст. 5 И б од овој пра-
вилник." 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 11782 

6 мај 1964 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи ка општата управа 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

244. 
Врз основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уред-

ба за звањата и платите на службениците на др-
е в н и т е органи („Службен лист на ФНРЈ", бр 4/54), 
Пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НД СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ОД СТРУКАТА ЗА КОНТРОЛА НА МЕРКИ И 

ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 
I. Приправнички стаж 

Член 1 
Во струката за контрола на мерки и драгоцени 

метали приправничкиот стаж постои за звањето 
контролор на мерки и за звањето инженер-метро-
лог и трае ајри години. 

Член 2 
Приправниците го проведат стажот во устано-

вите за контрола на мерки и драгоцени метали со 
посложено и поразновидно работење. 

Член 3 
Старешината на установата во кола е приправ-

никот на работа е должен да се грижи за рабо-
тата на приправникот, следејќи го неговиот развој 
и давајќи му можност сестрано да ги запознае ра-
ботите од звањето за кое се приготвува, за да се 
приготви што подобро за полагање на стручниот 
испит. 

Член 4 
За времето на стажот приправниците водат 

дневник за работата во кој ги внесуваат накусо 
податоците за видот и за обемот рѓа извршената 
работа. 

Овие дневници повремено, а н а д о л у еднаш ме-
сечно, ги прегледува старешината на установата, за-
пишувајќи свои забелешки за работата на при-
правникот како и сове пи и упатства за натамошната 
работа. 

Дневниците |пред полагањето на стручниот ис-
пит и' се поднесуваат на испитната комисија на 
увид. 

II. Стручни курсеви 
Член 5 

За звањето жигосуван постои стручен курс, кој 
трае б месеци. 

Член 6 
Службеникот што се прима првпат во служба 

за звањето жигосуван мора да започне со посету-
вањето на курсот најдоцна 6 месеци по стапува-
њето- на должност. 

За прием ка курсот за звањето жигосуван по-
требна е непотполна средна школа. 

По исклучок, на курсот за звањето жигосуван 
може да биде примен и службеник со школска 
спрема п оние ка од непотполна средна школа, ако 
н а в а л у 4 ходиш! вршел помошни работи прм пре-
гледот и жигосувањето на мерилата и ако покажува 
особена способност и точност во вршењето на тие 
работи. Решение за ова донесува испитната коми-
сија од чл. 16 од овој правилник. 

Член 7 
Курсот за звањето жигосуван се одржува кај 

Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали или 
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ка ј еден од органите на уредот што ќе го определи 
директорат на Сојузниот уред за мерки и драгоцени 
метали. 

Член 8 
Наставниот персонал и планот на наставата ги 

определува директорот на Сојузниот уред за мерки 
и драгоцени метали. 

Трошоците за одржувањето на курсот паѓаат 
на товар на Сојузниот уред за мерки и драгоцени 
метали. 

Член 9 
Наставната програма на курсот го опфаќа гра-

дивото на завршниот испит за звањето жигосуван 
пропишано во чл. И од овој правилник. 

III. Стручни испити 
Член 10 

Во струката за контрола на мерки и драгоцени 
метали постојат следните струиш! испити: 

1) завршен испит за звањето жигосуван, 
2) стручен испит за звањето контролор на 

мерки, 
3) стручен испит за звањето инж енер-метролог. 

Член 11 
Завршниот испит за звањето жигосуван оп-

фаќа: 
— државно устројство на ФНРЈ; основни прин-

ципи на управувањето со стопанските организации; 
организација на службата за контрола на мерки и 
драгоцени метали; познавање на прописите за слу-
жбениците на државните органи и установи и про-
писи за основните права од социјалното осигуру-
вање; 

— општо знаење од сметанка, геометрија, фи-
зика и хемија со обѕир на примената при прегле-
дот и жигосување буриња, шишиња и садови и 
предмети од драгоцени метали; познавање и упо-
треба на направите и примерот за преглед и жиго-
сување на мерилата и направите за мерење и пред-
метите од драгоцени метали и познавање на техни-
чката и административната постапка при испиту-
вањето и жигосувањето на истите. 

Член 12 
Стручниот нешит за звањето контролор на мер-

ки опфаќа: 
— државно устројство на ФНРЈ; основни прин-

ципи на управувањето со стопанските организации; 
организација на службата за контрола на мерки и 
драгоцени метали; познавање на прописите за слу-
жбениците на државните органи и прописите за 
основните права од социјално го осигурување; 

— познавање на механика, физика, хемија, ме-
талургија и математика во границите на градивото 
за средни школи и практична примена во струката; 
познавање на основите на практичната метроло-
гија; познавање на техничкото цртање и читале 
нацрти; познавање и употреба на направи и при-
бор за преглед на мерилата и за испитување на 
предмети од драгоцени метали, односно за испиту-
вање и жигосување на струјомери и електрични 
направи за мерење; познавање на техничката и 
административната постапка при прегледот и жи-
госувањето на мерилата и направите за мерење и 
при испитувањето и жигосуваното на (предмети од 
драгоцени метали, односно при испитувањето и 
жигосувањето на струјомери и електролит напра-
ви за мерење. 

Член 13 
Стручниот испит за звањето инженер-метролог 

опфата: 
1) државно устројство на ФНРЈ; основни прин-

ципи на управувањето со стопанските организации; 
организација на службата за контрола на мерки и 
драгоцени метали; познавање на прописите за слу-
жбениците на државните органи и установи и (про-
писите за основните права од социјалното осигуру-
вање; 

2) познавање на основите на теориската и 
практичната метрологија и ареометрија; познавање 
на теоријата на мерилата и направите за мерење и 

теоријата и практичната употреба на направите и 
прибор^ за нивно испиту&а*&е; по&гаѕ&ње на те-
хничката и административната постапка при испи-
тувањето, заверката и жигосувањето на мерилата 
и направите за мерење; 

3) познавање на општата металургија и елек-
трометалургијата особено на драгоцените метали и 
на оние што најчесто со нив се легираат; познавање 
на принципите на ква л ита ти ви а та и квантитатив-
ната анализа воопшто, а особено во поглед на дра-
гоцените метали; познавање на теориската аресмС-
трија; познавање на практичната метрологија и 
ареометрија; познавање на техничката и админи-
стративната постапка при прегледот и жигосува-
њето на мерилата и драгоцепите метали. 

Приправниците за звањето инж е н ер -метрол ог 
на метролошки отсек го полагаат градивото од тон. 
1 и 2, а приправниците за звањето инжекар-метно-
лог на отсекот за драгоцени метали — градивото 
од тон. 1 и 3 од овој член. 

Член 14 
Поблиска разработка на програмата на испи-

тите од чл. 11, 12 и 13 од овој правилник, а ако 
биде пс:ребно и измени и дополненија на овие 
програми може да врши директорот на Сојузниот 
уред за мерки и драгоцени метали. 

Член 15 
Сите испити предвидени со овој правилник се 

полагаат пред испитната комисија при Сојузниот 
уред за мерки и драгоцени метали. Директорот на 
Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали може 
да определи поодделни испити да се полагаат и к а ј 
други органи. 

Член 16 
Испитната комисија се состои од претседател и 

најмалу три члена кои ги определува директорот 
на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали. 
Испитната- комисија може да се пополнува; и со по-
требен број испитувачи за поодделни предмети. 

Записникот за текот на испитот го води секре-
тарот кој врши и други административни работи на 
испитната комисија. 

Записникот го потпишуваат сите членови на 
испитната комисија и секретарот. 

Член 17 
Службеникот-курсист за звањето жигосуван се 

здобива со правото на полагање на завршниот ис-
пит веднаш по завршетокот на стручниот курс. 

Член 18 
Приправникот за звањето контролор на мерки 

се здобива со правото на полагање на стручниот 
испит по две години успешно и редно проведен 
приправнички стаж 

За звањето контролор на мерки потребен е за»-
вр<шен машински или ел ектротехнички отсек на 
среднотехничка школа или нејзи слична школа со 
признаен ранг на потполна средна школа или гим-
назија со голема матура и најмалу три години про-
ведени на адхушни((лративно-технички работи во 
струката за контрола на мерки и драгоцени метала. 

Член 19 
Приправникот за звањето инженер -метролог 

се здобива со правото на полагање на стручниот 
испит по 2 години приправнички стаж. 

За звањето инженер-метролог потребен е завр-
шен машински, електротехнички или технолошки 
факултет или физичка или хемиска група на при-
родно -математичкиот факултет. 

Член 20 
Писмената пријава за полагање на стручниот 

испит по овој правилник службеникот ја поднесува 
до старешината на организационата единица при 
ќоја е на работа. Оваа пријава старешината со свое 
мислење ја испраќа веднаш до Сојузниот уред за 
мерки и драгоцени метали. 

Одобрението за полагањето на стручните испи-
ти го дава комисијата 'пред која се полагаат испи-
тите. 



Страна 380 — Број 22 Среда, 26 мај 1954 

Член 21 
Сроковите за полагање на стручните испити се 

редовни и вонредни. Редовни сроков има два го-
дишно, а вонредни може, по потреба, да има и по-
веќе. 

Испитните срокови ги определува директорот 
на Сојузниот уред за мерки и драгоцени метали. 

Член 22 
Стручниот испит службеникот може да го по-

лага најмногу трипати, со тоа што паузата меѓу 
полагањето да не може да биде покуса од 6 ниту по-
долга од 12 месеци. 

Старешината надлежен за назначување од о-
правдани разлози може да ги продолжи крајните 
срокови за првото како и за повторните полагања 
на стручниот испит, но најмногу за 6 месеци. 

Член 23 
По завршениот испит испитната комисија го 

оценува кандидатот и му го соопштува резултатот 
на полагањето. Оценките се: „положил" и „не по-
ложил". 

Кандидатот го положил испитот ако за тоа гласа 
мнозинството на членовите на комисијата. 

На кандидатот што го положил испитот, испит-
ната комисија му издава свидетелство за положе-
ниот испит што го потпишуваат сите членови на 
испитната комисија и секретарот на комисијата. 

Член 24 
Приправникот што ни при третото полагање не 

ќе го положи испитот се распоредува, доколку се 
согласи со тоа, БО друга служба или службата му 
се откажува. 

Член 25 
На кандидатот му припаѓа надоместување за 

патните трошоци ако го полага испитот вон ме-
стото на заболувањето, и тоа само при првото по-
лагање на испитот. Доколку кандидатот се откаже 
од полагањето на испитот без оправдание, нема 
право на надоместување на трошоците. 

На членовите на испитната комисија, на испиту-
вачите и на секретарот им припаѓа хонорар кота 
учествуваат во работата на комисијата. 
IV. Одделен стручен испит за унапредување во по-

високо звање 
Член 26 

Во струката за контрола на мерки и драгоцени 
метали одделниот испит за унапредување на кон-
тролор на мерки во звањето надзорник за контрола 
на (мерки, во XI платен разред,, по чл. 32 на Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 4/54) и чл. 8 од Правилникот за звањата и пла-
тите на службениците од струката за контрола на 
мерки и драгоцени метали („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/52). имаат право да го полагаат кон-
тролорите на мерки кота ќе наполнат 2 години слу-
жба то XII платен разред. 

По исклучок, полагањето на одделниот испит мо-
же да му се одобри на контролорот на мерки и по-
рано' без обѕир на платниот разред што го има, ако 
се истакнува со стручна способност и ако има наjма-
лу осум години служба. 

Предлогот до се одобри полагањето на одделниот 
испи? по претходниот став, треба да биде подробно 
образложен и поткрепен со податоци од кон може да 
се оцени стручната способност на кандидатот (работ-
ните места на кои работел, кои задачи во текот на 
службата извршувал и со каков успех и др.). 

Пријавите за полагање на одделниот испит по СТ-
1 и 2, како и предлозите од претходниот став се под-
несуваат на одобрение до испитната комисија од чл. 
27 на овој правилник. 

Член 27 
Одделниот стручен испит се полага пред испит-

ната комисија што ја определува директорот на Со-
ј у з н и о т уред за мерки и драгоцени метали во co-
rn а сно сг со сојузниот Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет, 

Член 28 
На одделниот стручен испит зл унс-пр*з^урп^е на 

контролоре^ на мерки во звањето надзорник за кон-
трола на мерки во XI пла!ен разред се проверува 
стручната способност на кандидатот и се оценува 
дали тој го заслужува ова унапрз дување. 

Одделниот стручен испит за звањето надзорник 
за контрола на мерки се состои во писмена обработка 
на едно или повеќе прашања од практично-!ехнички 
или организационен карактер од областа на струката. 
Задачата ја дава испитната комисија, но 'ља може да 
прими и тема што ќе ја предложи кандидатот. За 
обработка на писмената задача (тема) на кандидатот 
му се дава срок кој не 'може да биде подолг од 2 ме-
сеца. 

На усниот испит, на прашањата од членовите ка 
испитната комисија, кандидатот дава потребни обра-
зложенија и објасненија во врска со прашењата што 
ги обработувал во писмената зад алга. 

Членовите на комисијата мс:-:ат на службеникот 
да му поставуваат и други прашања од областа да 
неговата служба се додека достаточно не ќе се убедат 
за фактичната стручна способност на кандидатот. 

По завршеното усно испитување комисијата го 
оценува успехот на целокупниот иску? НД начинот 
предвиден во чл. 23 од овој правилник. 

Члан 23 
По положениот одделен испит кандидатот се уна-

предува во XI платен разред и го добива звањево 
надзорник за контрола на мерки. 

Член 30 
Кандидатот што не ќе го положи испитот, може 

уште двапати да го повтори во паузи од најмалу 2 
Години. 

Член 31 
Во поглед на патните трошоци на службениците 

што го полагаат овој испит и хонорарите на членови-
те на комисијата важи одредбата од чл. 25 на овој 
правилник. 
V. Признавање на средна стручна спрема на слу-

жбениците со звањето жигосуваа 
Член 32 

Во струката за контрола на мерки и драгоцени 
метали може во смисла на одредбата од чл. 7 ст. 3 
на Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи да им се признае 
средна стручна 'спрема само на жигосуваните што не-
маат соодветна школска спрема, под условите опре-
делени £о овој правилник. 

Член 33 
Средна стручна спрема може по одредишта од овој 

правилник да им се признае' само на оние жигосу-
вани : 

1) што имаат најмалу 18 години служба при-
знаена за напредување; 

2) што се својата работа и со постигнатите ре-
зултати докажуваат дека можат со успех да вршат 
работи на контролор на мерки, и 

3) што ќе го положат испитот за признавање 
средна стручна спрема. 

Член 34 
Предлогот за признавање средна стручна спрема 

во смисла на чл. 7 од Основната уредба, го поднесува 
до одделната стручна комисија од чл. 35 на ОБОЈ пра-
вилник старешината на организационата единица во 
која работи кандидатот, во1 согласност со директо-
рот на Сојузниот уред за мерки и драгоцени ме-
тали. 

Предлогот за признавање средна стручна спрема 
треба подробно да се образложи и 'задолжително да 
ги ес држи податоците: 

1) за шкотските квалификации на кандидатот 
(школа, курсеви, испити); 

2) за работни!1? места и за работите што ги вр-
шел како жигосуван; 

3) за тоа кси звања имал од 1947 годину; 
ч: за тоа кои позначителни задачи добивал и 

како ги извршувал; 
5) за тоа кои работи сега ррши. 
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Со предлогот се приложува и персонално^ до-
сие на службеникот (персонален лист со сите при-
лози). 

Член Ј5 
За предлогот за признаваме средна стручна спре-

ма одлучува одделната стручна комисија што за име-
нува директорот на Сојузниот уред за мерки и дра-
гоцени метали во согласност со СОЈУЗНИОТ Државен 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Кота одделната стручна комисија ќе утврди дека 
предлогот за признавање средна стручна опрема е 
оправдан, ќе го одобри пола! анкето на испитот и ќе 
го определи срокот за полагање, КОЈ не може да биде 
покус од три месеци. 

Член 36 
Испитот за признавање средна стручна спрема 

жигосуваните го полагаат пред испитната комисија 
ОД претходниот член, во сето по програмата и на на-
чин к&ко што е тоа предвидено за стручниот испит 
за звањето контролор на мерки. 

Член 37 
По положениот испит потплата комисија му из-

дава на кандидатот свидетелство за признавање на 
средна стручна спрема и тој се унапредува во зва-
њето контролор на мерки, во XI]I платен разред. 

Член 38 
Стручната спрема признаена по одредбите од овој 

правилник може да служи кз ко стручна квалифика-
ција само за звањето контролор на мерки и надзор-
ник за контрола на 

Член 39 
Ако жигосуван не го положи испитот за при-

звањем средна стручна спрема, испитната коми-
сија одлучува дали испитот може да се повтори и 
во кој срок, со тоа што овој срок д)а не може да 
биде покус од две години. 

VI. Преодни и завршни одредби 
Член ,40 

Службениците од струката за контрола на мерки 
и драгоцени метали што не го положиле испитот по 
Уредбата за задолжително полагање на стручните 
испити на државните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 68/60), и другите прописи, ќе го полагаат 
испитот по програмата предвидена со овој правилник. 

Член 41 
Упатства за спроведување на овој правилник ќе 

издава директорот на Сојузниот уред за мерки и дра-
гоцени /метали. 

Член 42 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 28181/53 

б мај 1954 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на општата упр \за 

и за буџет, 
Неда Божиновиќ, е. р. 

245. 
Врз основа на чл. 5 ст. 5 од Уредбата за измени 

и дополненија на Уредбата за платите на работ-
ниците и службениците на стопанските организа-
ђии („Службен лист на ФНРЈ'1, бр. 18/54). доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ ИЗДАТОЦИ ШТО МОЖАТ ДА 
СЕ ВНЕСАТ ВО ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЛАТЕН 
ФОНД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА 
РЕЧНИОТ И ЦИВИЛНИОТ ВОЗДУШЕН СООБРА-
КАЈ, НА МОРСКОТО СТОПАНСТВО И СООБРА-
ЌАЈОТ, НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ЗА ОДРЖУВАЊЕ ПРУГИ П ВОЗНИ СРЕДСТВА 
И ПРЕТПРИЈАТИЕТО НА КОЛИТЕ ЗА СПИЕЊЕ 

И РУЧАЊЕ 
1) Стопанските организации на речниот и ци-

вилниот воздушен сообраќај, морското стопанство и 
Сообраќајот (освен бродоградба), железничките 

претпријатија за одржување пруги и возни сред-
ства и Претпријатието на колите за спиење и ру-
чање, покрај издатоците цитирани во точ. 1—8 ст. 
1 на чл. 10а од Уредбата за платите на работниците 
и службениците на стопанските организации, мо-
жат да внесат во пресметковниот платен фонд и 
следни одделни издатоци, и тоа: 
А) Стопанските организации на речниот сообраќај: 

а) километража на укрцаниот персонал; 
б) издатоци за службена односно работна обле-

ка на извршниот персонал; 
в) рокилечки придатоци и надоместувања на 

ронилците за зајакната исхрана; 
г) 1Прида^рци за багерување, придатоци за из-

ваден објект и за хранарина на укрцаниот персо-
нал; и 

д) дневници исплатени при укрцување, искр-
цување и прекривање (преместување) на извр* 
шкиот персонал од брод на брод; 
Б) Претпријатието Југословенски аеротранспорт, 

Белград: 
а) хранарина на летачи (пилоти, радиотелегра-

фиети-летачи, механичари-летачи, навигатори-
летачи и ст ју ард оси); 

б) дневници на летачи за време вршење на 
сообраќајот и дневници на летачи на стопанската 
авијација; 

в) километража на летачи во сообраќајот и 
премии на летачи на стопанската авијација; 

г) премии за пробни летања; 
д) премии за исполнување нормата на лета-

њето; 
ѓ) издатоци за службени и работни облеки на 

персоналот, што по тарифниот правилник, а по 
претходна согласност од сојузниот Државен секре-
тар за работи на народното стопанство, има право 
на овие облеки; 

е) придатоци за одделни услови на работата на 
автомеханичари, во месечен износ од 2.000 динари 
за полно работно време за секој механичар; 

ж) придатоци за работа на извршниот персонал 
во сезонските пословници, во износ над редовниот 
тарифен став на овој персонал; 

з) придггоци за ненормирано работно време на 
шоферите, во месечен износ од 1.500 динари за пол-
но работно време за секој шофер; и 

ѕ) издатоци за разликите меѓу тарифните ста-
вови на летаните (освен стјуардеса и пресметков-
ната плата од 12.000 динари месечно, во месечен 
износ од најмногу 2.500 динари за секој летач; 
Б) Стопанските организации на морското стопан-

ство и сообраќајот (освен бродоградба): 
а) издатоци за храна, пијачка (вино) и за слу-

жбени односно работни облеки на персоналот укр-
цан на бродови и технички пловни објекти; 

б) рони ленки придатоци и надоместувања на 
ронилците за зајакната исхрана; 

в) определен износ на странска валута што ја 
прима укрцаниот персонал за време додека е брб* 
дот вон крајбрежното море на ФНРЈ; 

г) дневници исплатени при укрцување, искрцу* 
вање и прекрцување (преместување) на извршниот 
персонал од брод на брод; 

д) плати во висина' на тарифните Ставови! 
што бродарских прет пријати! а им ги исплатуваат 
на лицата коишто, по завршениот стаж на бродо-
вите, се приготвуваат за полагање стручни испитни 
за да се добијат со повисоки звања, како и за 
време на самото полагање на стручни'. Ј испити; 

ѓ) наголемување од 20% од ^алмгЈзните ставови 
за укрцаниот персонал на бродови — цистерни 
(танкери); 

Г) Железничките претпријатија за одржување 
пруга и вознч средства: 

— издатоци за дневници и ^ е т т и придатоци 
само на стручни * работници и службеници коиштр, 
поради својата стручност, морале да се упатат на 
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теренска работа и службено патуваше од седиште-
то на претпријатието, и тоа само оној дел што пре-
минува 3% од пресметковниот платен фонд пре-
сметан врз основа на пресметковната плата и реа-
лизираното работно време; 
Д) Претпријатието на колите за спиење и ручање: 

а) дневници односно придатоци за службени 
патувања на извршниот персонал; и 

б) издатоци за службени облеки на извршниот 
персонал. 

2) Издатоците од претходната точка, доколку, 
нивната висина не е предвидена изрично со ова 
решение односно доколку нивната висина не е 
определена со посебни прописи, можат де се испла-
туваат во висината предвидена со тарифните пра-
вилници, а најмногу до нормативите што важеле 
за овие издатоци во 1953 година, 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 јануари 1954 година. 

Бр. 4766 
8 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното 
стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

246. 
Врз основа на чл. 13 тон. 7 од Правилникот за 

стручната спрема на управните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 1/54) пропишувам 

П Р О Г Р А М А 
НА ОДДЕЛНИОТ ДЕЛ НА УПРАВНИОТ ИСПИТ 

ЗА БУЏЕТСКАТА И УПРАВНО-ПРАВВАТА 
СЛУЖБА 

I 
Програмата на одделниот дел на управниот испит 

за звањето пристав и референт во буџетската слу-
жба опфаќа, и тоа: 

А) За звањето пристав 
1) Прописи за организација на буџетската слу-

жба ве народните одбори (исцрпно) и ве администра-
цијата на повисоките органи на власта (во основни 
црти), 

2) прописи за буџетското работење, 
3) прописи за финансиските прекршоци, 
4) прописи за финансиската инспекција и ин-

спекцијата за пазариштето, 
5) прописи за ф инансиско-м атари ј ал но рабо-

тење на државните органи и установи, 
6) прописи за организацијата на банките и за ра-

ботењето преку банки, 
7) основни начела на даночниот систем, 
8) прописи за фондовите, 
9) прописи за таксите, 

10) кривични дела против службената должност. 

Б) За звањето референт 
1) Прописи за организација на буџетската служба 

во администрацијата на поодделни органи на власта 
(исцрпно), 

2) прописи за буџетското работење (Закон за 
буџетите, Уредбата за извршување на буџетот к 
други прописи донесени во врска со тоа), 

3) прописи за установите со самостојно финанси-
рање, 

4) даночен систем во ФНРЈ (Уредба за данокот 
на промет, Уредба за данокот на доход и други Про-
писи за даноците), 

f>) прописи за фондовите, 
6) прописи за банките и штедилниците^ 

Среда, 26 мај 1954 

7) прописи за работењето преку банки, 
8) прописи за таксите, 
9) девизни и валутни прописи, 
10) прописи за управувањето со општонародниот 

имот и ракување со материјали, 
11) прописи за финансиската и девизната инспек-

ција и за ин, one хади јата за пазариш гето, 
12) прописи за финансиските прекршоци, 
13) прописи за кредитирањето, 
14) кривични дела против народното стопанство 

и кривични дела против службената должност 

II 
Програмата на одделниот дел на управниот 

испит за звањето пристав и референт во упраѕно-
правната служба опфаќа, и тоа: 

А) За звањето пркетав 
1) прописи за државјанството, 
2) прописи за занаетчиството, 
3) прописи за закуп на станбени и други про-

стории, 
4) прописи за угостителското и за трговските 

претпријатија (во основни црти), 
5) прописи з»а издавање градежни дозволи, 
С) прописи за таксите, 
7) прописи за даноците и за други давачки (во 

ОСНОВНИ! црти), 
8) прописи за матичните книги и за личните 

имиња, 
9) прописи за заверка потписи, ракописи PI пре-

писи, 
ЈО) прописи за народните и државните празни-

ци и други прописи во врска со тоа, 
11) прописи за штембили, печати и жигови, 
12) основни начела за прекршоците и за админи-

стративно- казнената постапка, 
13) кривични дела против службената должност. 

Б) За звањето референт 
Покрај прописите наведени под А), уште и; 
1) прописи1 за општон аро дни от p. мот, 
2) прописи за експропријацијата', 
3) прописи за прометот со недвижности и за зем-

јишните книги, 
4) 'прописи за прекршоците, 
5) прописи за прогласување на исчезнатите лица 

за умрени, 
6) прописи за застареноста на побарувањето, 
7) прописи за печатот, 
8) прописи за задругарството, 
9) кривични дела против паро да ото стопанство. 
Покрај прописите наведени под В) програмата на 

одделниот дел на управниот испит за звањето рефе-
рент ги опфаќа и прописите за организација но слу-
рент ги опфаќа и (прописите за организација да слу-
жбата во која е 'запослен службеникот како и дру-
гите прописи што се применуваат во дотичи ата слу-
жба. Кандидатот треба да покаже на испитот* и 
основно познавање на стручната материја од слу-
жбата во која е назначен за приправник. 

III 
Прописите што по одредбата на точ. II, послед-

ниот став, ќе ги полагаат приправниците за звањето 
референт на работа во државниот секретаријат за ра-
боти на општата управа и за буџет, ќе ги полагаат и 
приправниците за звањето референт на работа во ко-
мисии и институти. 

Бр. 11700 
6 мај 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на општата управа и 
за буџе?, 

Неда Божиновиќ, е. р-

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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247. 
Врз основа на чл. 43 ет. 2 тон 3 од Уредбата за 

организацијата, иселувањето и управувањето со Ју-
гословенските пошти, телеграфи и телефони („Слу-
жбен лист иа ФНРЈ", бр. 53/53), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ СЕРИЈА ПРИГОДНИ 
ПОШТЕНСКИ МАРКИ СО МОТИВИ ОД ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА ФАУНА 
На 10 јуни IS54 година ќе се пушти во течај 

eeor]а пригодни поштенски марки со мотиви од ју-
гословенската фауна. 

vepnj^iа ен о^ие марки има 12 вредности со 
следни мотиви, во следниве бои: 

1) од 2 динари, мотив со текуница, темно-зеле-
ка, сива и жолта; 

2) од 5 динари, мотив со рмс, зе л ек ас сто-сив а, 
темно-мрка и портовалово-жолта; 

3) од 10 динари, мотив со елен, сива, мрка и 
зеленкаесто-окер; 

4) од 15 динари, мотив со мечка, сиво-син а, се-
пија и портокалова; 

5) од 17 динари, мотив со дива коза, сиво-љу-
бичеста, темно-костенова и жолта; 

6) од 25 динари мотив со пеликан, љубичеста, 
сино-сива и жолто-портокал ов а; 

7) од 30 динари, мотив со орел-брадан, љуби-
часта, сина и гемно-мрка; 

8) од 35 динари, мотив со инсект „procerus gi-
gas", мрка и црна; 

9) од 50 динари, мотив со инсект „callimenus 
Pan6ici", маслинесто-зелена и љубичесто-мрка; 

10) од 65 динари, мотив со црн гуштер, јорго-
ванесто-црвена и црна; 

11) од 70 динари, мотив со човечко рипче, сино-
зелепа и жолто-портокалова; 

12) од 100 динари, мотив со пастрмка, ултрама-
рин и црна. 

Марките од првите шест вредности се печатени 
во ферма на хоризонтален .правоаголник, а мар-
ките од вторите шест вредности се печатени во 
форма на вертикален правоаголник. На сите марки 
Под мотивот е испечатено „ФНР Југославија", и тоа 
наизменично: на една со кирилица, на друга со ла-
тиница. Називот на животното е печатен на секоја 
марка со латински јазик. Ознаките на вредноста се 
печатени по разни аголи на марката. 

Озне марки ќе се продаваат кај сите поголеми 
пошти додека не се потрошат, а за франкзирање 
поштенски пратки ќе важат до срокот што ќе се 
одреди со дополнително р е ш е т е . 

Бр. 5113 
1"5 мај 1964 година 

Велград 

1. Метарски бензин 70 октани JUS Б.Н2.220 
2. Основен бензин 67 октани JUS Б.Н2.230 
3. Специјален бензин 35/75 (Петро-

летар, Газолин) JUS Б.Н2 261 
4. Специјален бензин 65/105 (Ек-

стракционен бензин, Медицински 
бензин) JUS Б.Н2 262 

5. Специјален бензин 80/120 (Бензин 
за гума) JUS Б Н2 263 

6. Специјален бензин 35/105 (Бензин 
за Беноид апарати) ЈТЈЅ Б Н2 267 

7. Специјален бензин 75/130 (Бензин 
за рударски светилки) JUS Б Н2 268 

8. Специјален бензин 140/200 (Бен-
зин за лакови, White Spirit, San-
gajol, Terpol, Terpenslin ити.) JUS Б.Н2.271 

9. Петрол за осветление JUS Б H2 311 
10. Петрол за осветление е лепи ј ален JUS Б Н2.312 
11. Петрол за мотори JUS БН2 320 
12 Дизелгорфпво средно (D3) JUS Б Н2 412 
13. Дизел гориво тешко (D4) JUS Б Н2.420 
14. Масло за горење лесно JUS Б.Б2 440 
15. Масло за горење тешко JUS Б Н2 442 

Споменатите југос лов епски стандарди се обја-
вени во одделно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, што е составен дел од оза ре-
шение. 

И. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 септември 1954 година. 

Бр. 1244 
18 мај 1954 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизација, 

инж. Славољуб Внто^овиќ, е. р. 

Генерален директор 
на Југословенските пошти,, 

телеграфи и телефони, 
Никола Милановиќ, е. р. 

248. 
Брз основа на чл. 6 од Уредбата за југосло-

венските стандарди,, сојузните прописи за квали-
тетот на производите и прои ЗБОДитеЛ нит е специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/$1) Со-
јузната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА ТЕЧНИ ГОРИВА И СПЕЦИЈАЛНИ 
БЕНЗИНИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат следниве југословенски 
стандарди: 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот за^он, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, доне-
сува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН 
ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ПАНАМА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-

СТЕР НА ФНРЈ ВО ПАНАМА 

I 
Се отповикува 
Карло Мразовић од должноста вонреден пра-

теник и ополномошен министер на ФНРЈ во Па-
нама. 

II 
Се назначува 
Ј£>убо Илиќ, вонреден и ополномошен амбаса-

дор на ФНРЈ во ЈУЕеКсиѕсо за вонреден пратеник и 
опол&омошен министер на ФНРЈ во Панама. 

ITI 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 8 

12 мај 1954 година 
Белград 

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

УКАЗИ 
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Претседателот на Република врз основа на чл. 
71, точ. 4 од Уставниот закон а по предлог од Др-
жавниот секрет за надворешни работи, донесува 

У К А З 
ЗА СИМОВИЌ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН ПРА-
ТЕНИК И ОКОЛHOMO ШЕН МИНИСТЕР НА 
ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОН-
РЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЈШОМОШЕН МИНИ-

СТЕР НА ФНРЈ ВО ИЗРАЕЛ 

Се отповикува 
Душан Братин, од должноста вонреден прате-

ник и ополномошен министер на ФНРЈ во Израел. 

И 
Се назначува 

.Јован Вукмановић досегашен генерален конзул 
на ФНРЈ во Марсељ за вонреден пратеник и Опол-
иомошен министер на ФНРЈ во Израел. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши ОВОЈ указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 7 
28 април 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на чл. 3 ст. 1 од Уредбата за осни-

вање Југословенска национална комисија за сора-
ботка со Организацијата на Обединетите нации за 
исхрана и селско стопанство (ФАО) — {„Службен 
лист на ФНРЈ*', бр. 41/53) Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗА ЧЛЕНОВИ НА ЈУГОСЛО-
ВЕНСКАТА НАЦИОНАЛНА КОМИСИЈА ЗА СО-
РАБОТКА СО ОРГАНИЗАЦИЈАТА ЗА ИСХРАНА 

И СЕЛСКО СТОПАНСТВО НА ОБЕДИНЕТИТЕ 
НАЦИИ (ФАО) 

За членови на Југословенската национална ко-
мисија за соработка со Орган из ада јата за исхрана 
и селско стопанство на Обединетите нации '(ФАО) се 
именуваат, и тоа: 

За Претседател-
Славко Комар, член на Сојузниот извршен совет, 
За Потпретседател: 
Инж. Драгослав Мутаповић член на Извршниот 

совет на НР Србија, 
За членови: 
Војин Поповиќ, генерален секретар на Сојузот 

на земјоделските комори на ФНРЈ, 
Милун Ивановиќ, државен советник: во Сојуз-

ниот завод за стопанско планирање, 

Воја Ѓурковиќ, секретар на Комисијата за сора-
ботка со меѓународните здравствени организации, 

Ѓуро Узелац, директор на Сојузната управа за 
исхрана, 

Стане Крашовец, професор на Економскиот фа-
култет РО Љубљена, 

Бранислав Милосављев*^, директор на Инсти-
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