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129. 
Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за 

финансирањето на станбената изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРИВРЕМЕНО ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕЈСТВОТО 
ОД ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, ПЕНЗИИТЕ И 
ПРИХОДИТЕ ОД ЗГРАДИ ВРЗ ЗДОБИВАЊЕТО 

СО ОДДЕЛНИ ПРАВА 
1. Кога здобивањето или загубата на некое пра-

во зависи од височината на доходот на корисникот 
на тоа право и на членовите на неговото домаќин-
ство, во доходот не се засметуваат надоместоците 
(на личниот доход, на пензиите и на другите при-
мања) дадени за зголемување на станарината, за 
зголемување на основните плати на јавните слу-
жбеници и на платите на службениците на само-
стојни установи според чл. бб и 72 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59) и чл. 22 и 23 од Законот за 
измени и дополненија на Законот за јавните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), како 
ни зголемувањето на приходите од згради односно 
на данокот на доход од згради (куќарина) настанато 
во врска со зголемувањето на станарините. 

Одредбата на претходниот став се однесува и 
на зголемувањето на платите на воените лица што 
е извршено од 1 јануари 1960 година врз основа на 
прописите за платите на тие лица 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари до 
1 јули I960 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја^ 
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 31 
16 февруари I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

130. 
Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59). членот 1 точка 4 и членот 2 
став 1 точка 4 од Уредбата за определување на со-
јузните матични управни органи за прашањата на 
стручното оспособување на кадрите („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 29/59), во согласност со Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општа управа, 
сојузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет пропишува 

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

ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците од струката за контрола на мерки 
и драгоцени метали на кои звањата им се опреде-

луваат според Правилникот за звањата на службе-
ниците од струката контрола на мерки и драгоцени 
метали („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58). 

Член 2 
Како стручна спрема за звањата определени во 

членот 1 на Правилникот за звањата на службени-, 
ците од струката контрола на мерки и драгоцени 
метали се подразбира, и тоа: 

1) како висока стручна опрема — завршен ма-
шински, електро-технички или технолошки факул-
тет или физичка односно хемиска група на природ-
но-математички факултет (член 63 од Општиот за-
кон за школство^ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
28/58), пропишан стаж и положен стручен испит; 

2) како виша стручна спрема — завршено вишо 
стручно училиште од технички, технолошки или 
математичко-физички правец (член 61 од Општиот 
закон за школството), пропишан стаж и положен 
стручен испит; 

3) како средна стручна спрема — завршено те-
хничко училиште или друго соодветно училиште 
(чл. 35 и 54 од Општиот закон за школством), про-
пишан стаж и положен стручен испит; 

4) како нижа стручна спрема — завршено 
основно училиште (чл. 6 и 28 од Општиот закон за 
школството) или на него рамна опрема, пропишан 
стаж и положен стручен испит. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, опре-
делува кое друго училиште дава школска спрема 
во смисла на точ. 3 и 4 од претходниот став. 

Средна или виша стручна спрема се признава и 
без шкотските квалификации од точ. 2 и 3 на ста-
вот од овој член, ако службеникот положил соод-
ветен посебен испит од членот 35 на овој правил-
ник, и тоа: 

1) службеникот во звањето контролор на мерки 
односно инспектор на контролата на мерки — по-
себен испит за здобивање со виша стручна опрема 
за звањето виши контролор на мерки; 

2) службеникот во звањето жигосувач — посе-
бен испит за здобивање со средна стручна спрема 
за звањето контролор на мерки. 

Член 3 
Приправничкиот стаж постои за звањето жиго-

суван, контролор на мерки, виши контролор на 
мерки и метролог. 

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

требна пракса и положен стручен испит. 
Член 4 

За приправник за звањето жигосувач може да 
биде назначено лице што има завршено училиште од 
членот 2 став 1 точка 4 на овој правилник. 

За приправник за звањето контролор на мерки 
може да, биде назначено лице што има завршено 
училиште од членот 2 став 1 точка 3 на овој пра-
вилник. 

За приправник за звањето виши контролор на 
мерни може да биде назначено лице што има за-
вршено училиште од членот 2 став 1 точка 2 на овој 
правилник. 
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За приправник за звањето метролог може да 
биде назначено лице што има завршено училиште 
од членот 2 став 1 точка 1 на овој правилник. 

Ако на конкурсот не се пријават потребен број 
лица со завршено техничко училиште, за приправ-
ник за звањето контролор на мерки може да биде 
назначено и лице што има завршено соодветно сред-
ио стручно училиште или гимназија. 

II. Стручна обука на приправниците 
Член 5 

За време на приправничкиот стаж приправни-
кот се наоѓа на стручна (практична) обука на ра-
боти од струката контрола на мерки и драгоцени 
метали. 

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

Член 6 
За време на приправничкиот стаж приправни-

ците ја поминуваат стручната обука според следна-
та програма* 

1) приправниците за звањето жигосувач, и тоа: 
а) приправниците запослени во контролите на 

мерки и драгоцени метали — целиот приправнички 
стаж на работи на преглед и жигосување буриња, 
жигосување на предмети од драгоцени метали и 
преглед и жигосување на угостителски садови. 

б) приправниците запослени во станиците за 
контрола на буриња — најмалку четири месеци во 
контролите на мерки и драгоцени метали на работи 
на преглед и жигосување на буриња, а остатокот од 
приправничкиот стаж — на исти работи во стани-
ците за контрола на буриња; 

в) приправниците запослени во контролите на 
струјомеои — целиот приправнички стаж на помо-
шни работи околу преглед, испитување и жигосу-
вање на струјомери; 

2) приправниците за звањето контролор на мер-
ки. и тоа: 

а) приправниците запослени во контролите на 
мерки и драгоцени метали — најмалку дванаесет ме-
сеци на работи на испитување на сите видови ваги 
и тегови, еден месец на испитување буриња и ци-
стерни, еден месец на испитување водомери и пли-
номери, еден месец на испитување мерила и справи 
за мерење волумен, два месеца на повремен пре-
глед на мерила (од што четиринаесет дена на пре-
глед на железнички мерила), четири месеци на 
испитување на другите мерила и справи за мерење 
и еден месец на испитување на предмети од дра-
гоцени метали; 

б) приправниците запослени во контролите на 
струјомери — најмалку два месеца во контролите 
на мерки и драгоцени метали заради запознавање 
работата на испитување на мерила и справи за ме-
рење, како и на испитување чистотија на предмети 
од драгоцени метали, а остатокот од приправнич-
киот стаж — во контролите на отруј омери на пре-
глед и испитување на струјомери; 

3) приправниците за звањето виши контролор на 
мерки, и тоа: 

а) приправниците запослени во контролите на 
мерки и драгоцени метали — најмалку дванаесет 
месеци на работи на .испитување на сите видови ва-
ги и тегови, еден месец на испитување буриња и 
цистерни, еден месец на испитување в: дом ери и 
плиномери, еден месец на испитување мерила и 
справи за мерење волумен, два месеца на повре-
мен преглед на мерила (од што четиринаесет дена 
на преглед на железнички мерила), два месеца на 
испитување на другите мерила и справи за мерење, 
еден месец на испитување на предмети од драгоцени 
метали и два месеца на работа во лабораториите на 
Управата за мерки и драгоцени метали; 

б) приправниците запослени во контролите на 
струјомери — најмалку два месеца во контролите 
на мерки и драгоцени метали заради запознавање 

работата на испитување мерила и оправи за мере-
ње, два месеца на работа во лабораториите на Упра-
вата за мерки и драгоцени метали, а остатокот од 
приправничкиот стаж — во контролите на струјо-
мери на преглед и испитување струјомери; 

4) приправниците за звањето метролог — нај-
малку четири месеци на работа во контролите на 
мерки и драгоцени метали и во контролите на стру-
јомер и заради запознавање на сите работи на овие 
контроли, а остатокот од приправничкиот стаж во 
Управата за мерки и драгоцени метали на соодвет-
ните работи од струката контрола на мерки и дра-
гоцени метали што се вршат во рамките на таа 
Управа. 

Ако приправниците од точката 2 на претходниот 
став на овој член во своите контроли не можат да 
бидат обучени за сите видови мерила, можат да 
бидат упатени во они! контроли каде што постојат 
можности за тоа. 

За време на стручната обука приправникот тре-
ба да се запознае и со канцелариското работење. 

Член 7 
Директорот на Управата за мерки и драгоцени 

метали односно старешината на орган за непосред-
но вршење контрола на терен (шеф на контрола на 
мерки и драгоцени метали, шеф на контрола на 
струјомери) е должен на приправникот за време на 
обуката да му овозможи да се запознае со сите ра-
боти според програмата на стручната обука. 

Пред почетокот на изведувањето на стручната х 

обука приправникот треба да биде запознаен со од-
редбите на овој правилник и со програмата на 
стручниот испит што треба да го полага. 

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

Старешината на органот може да определи слу-
жбеник што ќе се грижи за стручната обука на 
приправникот. 

Член 8 
Ако нема можност приправникот во Управата 

за мерки и драгоцени метали односно во нејзин 
орган за непосредно вршење контрола на терен (во 
натамошниот текст: подрачен орган) во кој се нао-
ѓа на стручна обука да се запознае со сите работи 
на звањето за кое се подготвува и да се здобие со 
потребната пракса за полагање на стручниот испит, 
директорот на Управата за мерки и драгоцени ме-
тали може приправникот да го упатува од оваа 
Управа во нејзини подрачни органи и обратно, од-
носно од еден во друг подрачен орган, како и на 
курсеви, семинари и ел. што за таа цел ги органи-
зира Управата за мерки и драгоцени метали. 

Приправниците за звањето метролог можат да 
се упатуваат во соодветни институти и лаборатории 
заради здобивање со пракса и запознавање на рабо-
тите што се во врска со струката. 

Член 9 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

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

Член 10 
За време на стручната обука приправникот води 

дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправникот 

ги запишува: работите на кои се обучува, времето 
на траењето на обуката на одделни работни места 
односно работи, организационите единици во кои се 
изведува обуката, како и начинот на изведувањето 
на обуката. 

Увидот во дневникот на стручната обука и за-
верката на изведувањето на обуката ја врши ста-
решината на организационата единица во која при-
правникот ја поминува обуката. Заверувањето на 
дневникот на стручната обука се врши најмалку 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 10 — Страна 239 

еднаш месечно. На крајот на обуката старешината 
на организационата единица дава мислење за успе-
хот што го постигнал приправникот во текот на 
обуката. 

Член 11 
Во согласност со програмата на стручната обука 

на приправникот може да му се дава да врши опре-
делени работи на одделни работни места предви-
дени за звањето за кое се подготвува тој. Таквата 
работа се смета како дел од стручната обука и се 
врши под надзор. 

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

Ако стручната обука не се изведува според ут-
врдената програма или во поглед на стручната 
обука се постапува противно на одредбите од овој 
правилник, приправникот е должен да и то соопшти 
тоа на административната инспекција на Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општа управа. 

Член 12 
Директорот на Управата за мерки и драгоцени 

метали односно службеникот кого тој ќе го опреде-
ли може со пропитување на приправникот да про-
верува дали и во која мера е спремен приправникот 
за полагање на испитот. 

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

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

III. Стручен испит 

Член 13 
Програмата на стручниот испит се состои од 

општ и посебен дел. 
Градивото за програмата на општиот дел од 

стручниот испит за звањето жигосуван опфаќа: 
^ 1) државно и политичко уредување на Југо-

славија — основно знаење; 
2) самоуправување во стопанските организации 

— основно знаење; 
3) управување во општествените служби — ос-

новно знаење; 
4) Законот за јавните службеници и првиот дел 

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

стручниот испит за звањето контролор на мерки 
опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југо-
славија; 

2) управување во општествените служби; 
3) основи на стопанскиот систем на Југославија; 
4) Законот за јавните службеници и првиот дел-

од Законот за работните односи; 
5) прописи за општата управна постапка и за 

управните спорови; 
6) прописи за канцелариското работење. 
Градивото за програмата на општиот дел од 

стручниот испит за звањето виши контролор на 
мерки и метролог опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југо-
славија; 

2) управување во општествените служби; 
3) стопански систем на Југославија; 
4) Законот за јавните службеници и првиот дел 

од Законот за работните односи; 
5) прописи за општата управна постапка и за 

управните спорови; 
6) прописи за канцелариското работење. 
Со програмата на општиот дел од стручниот 

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

Член 14 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето жигосуван опфаќа: 
1) краток историјат на метарскиот систем; 
2) сметање со геометрија, во обем на програмата 

за основното училиште; 
3) физика, во обем на програмата за основното 

училиште; 
4) хемија, во обем на програмата за основното 

училиште. 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето контролор на мерки, 
виши контролор на мерки и метролог опфаќа: 

1) математика со нацртна геометрија; 
2) физика; 
3) хемија и металургија; 
4) практична метрологија. 
Кандидатот за звање контролор на мерки мора 

да располага со знаење во обем на програмата на 
овие предмети во техничките училишта, кандидатот 
за звање виши контролор на мерки — во обем на 
програмата на соодветните виши училишта, а кан-
дидатот за звање метролог — во обем на програмата 
на соодветните факултети односно високи школи 
во ранг на факултет, со тоа што од соодветните 
програми ќе се опфати само материјата потребна за 
вршење на работите од службата за контрола на 
мерки и драгоцени метали. 

Градивото за програмата на посебниот дел од 
стручниот испит, покрај градивото од ст. 1 и 2 на 
овој член, опфаќа прописи за организацијата на 
службата за контрола на мерки и драгоцени метали 
и други прописи што се применуваат во таа служба. 

Член 16 
Програмите на општиот и посебниот дел од 

стручниот испит од чл. 13 и 14 на овој правилник 
ги пропишува сојузниот Државен секретаријат за 
работите на стоковниот промет, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општа управа, според градивото определено во овој 
правилник. 

IV. Полагање на стручниот испит 
Член 16 

Писмена пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот поднесува до Управата за мерки 
и драгоцени метали. Ако кандидатот се наоѓа на 
работа во подрачна организациона единица, при-
јавата за полагање на испитот тој му ја поднесува 
на старешината на споменатата единица, а овој & 
ја доставува на Управата за мерки и драгоцени 
метали. Приправникот може да поднесе пријава, за 
полагање на стручниот испит најрано на еден ме-
сец пред истекот на приправничкиот стаж. 

Писмените пријави на кандидатите за полагање 
на стручните испити Управата за мерки и драго-
цени метали му ги доставува на органот кај кој е 
формирана испитната комисија, ако испитна коми-
сија не е формирана кај оваа Управа. 

Со пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај податоците за датумот и местото на раѓа-
њето на кандидатот (општина, околија, народна 
република), стручната спрема (школи, курсеви, ис-
пити), звањето, платниот разред и работите што ги 
вршел кандидатот, се доставува и заверен препис 
од решението за назначување, а за приправникот 
— и програмата и дневникот на стручната обука со 
мислење за успехот што го постигнал кандидатот 
во текот на обуката. 

За службеник кој во смисла на членот 19'7 став 
2 и членот 198 став 3 од Законот за јавните слу-
жбеници треба да полага дополнителен испит, во 
пријавата за полагање на испитот треба да се на-
веде кој испит порано положил тој и градивото од 
кое го полага дополнителниот. испит. 

Член 17 
Ако во решението за назначување не е опреде-

лен срок за полагање на стручниот испит, а не е 
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донесено решение за ослободување од полагање на 
испитот, службеникот е должен да полага соодве-
тен испит под условите и во сроковите од членот 
197 став 2, членот 198 став 3 и членот 199 став 1 на 
Законот за јавните службеници. 

Член 18 
Органот кај кој е формирана испитната коми-

сија му одобрува на пријавениот кандидат полага-
ње на испитот ако утврди дека тој ги исполнува 
пропишаните услови за полагање на испитот. Орга-
нот кај кој е формирана испитната комисија го из-
вестува за тоа кандидатот на кој му е одобрено по-
лагање на испитот, како и кандидатот на кој по-
лагање на испитот не му е одобрено. 

Ако органот кај кој е формирана испитната ко-
мисија утврди дека стручната обука не е спрове-
дена според програмата на стручната обука, може 
да му одобри полагање на стручниот испит ако за 
неспроведување™ на обуката нема кривица на слу-
жбеникот. 

Органот кај кој е формирана испитната коми-
сија го утврдува распоредот и ги определува сро-
ковите и времето за полагање на стручните испити, 
водејќи сметка при полагањето на стручните испи-
ти да не доаѓа до застој, како и за желбите и инте-
ресите на кандидатите. 

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

Член 19 
Приправниците и службениците во звања на 

жигосувач, контролор на мерки, виши контролор 
на мерки и метролог го полагаат стручниот испит 
пред испитната комисија што ја определува сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на стоков-
ниот промет во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа. Во ре-
шението за формирање на испитната комисија се 
определува и седиштето на комисијата. 

Член 20 
Испитната комисија за звањето жигосуван се 

состои од претседател и двајца членови, а за зва-
њето контролор на мерки, виши контролор на мер-
ки и метролог — од претседател и четири члена, 
кои во исто време се и испитувачи. Во случај на 
потреба, комисијата може да се дополни со потре-
бен број испитувачи за определен дел од испит-
ното градиво. 

Со решението за именување членови на коми-
сијата се определува ист толкав -број заменици и 
записничарот. Со тоа решение се определува и кое 
градиво ќе испитува кој член на комисијата одно-
сно испитувач 

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

За член на комисијата не може да биде имену-
вано лице што има спрема од пониска група од 
опремата на звањето за кое се полата испитот. 

Член 21 
Целокупната администрација во врска со струч-

ните испити ја врши, по правило, организационата 
единица на органот кај кој е формирана испитната 
комисија, во чија надлежност спаѓа стручното из-
дигање на кадрите. Ако таква организациона еди-
ница не постои, старешината на органот определува 
кој а организациона единица односно служба ќе ги 
врши овие работи. 

Член 22 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот пропишан 

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

Член 23 
Стручниот испит кандидатот го полага писмено 

и усно. 
Задачата за писмениот испит ја составува член 

на комисијата односно испитувач што ќе биде опре-
делен од страна на испитната комисија. Задачата 
може да опфати едно или повеќе прашања од гра-
дивото на програмата на посебниот дел од струч-
ниот испит за соодветното звање (член 14). 

Задачата треба да се состави така што од неј-
зината обработка да може да се види во која мера 
кандидатот овладеал со знаењето потребно за вр-
шење на работите од звањето за кое се подготвува. 

Член 24 
Претседателот или член на комисијата кого тој 

ќе го определи им предава на кандидатите задачи 
непосредно пред почетокот на писмениот; испит. 
При тоа на кандидатите им се соопштува со кои 
помошни средства можат да се служат при изра-
ботката на писмените задачи. Употребата на други 
помошни средства, како и препишувањето на за-
дачи повлекува отстранување од испитите. 

На изработката на задачата присуствуваат прет-
седателот или член на комисијата кого тој ќе го 
определи и записничарот. 

Член 25 
За изработка на писмената задача се дава вре-

ме од четири часа.ч Времето определено за изработ- v 
ка на писмената задача се смета од моментот кога 
задачата им е предадена на кандидатите. 

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

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

Член 26 
Кон усниот испит се пристапува по изработ-

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

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

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

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот, како и испи-
тувачот, ако и е придода ден на комисијата. 

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

Траењето на усното испитување не е времен-
ски ограничено. Кандидатот се испитува додека ко-
мисијата не се здобие со уверение за степенот на 
знаењето на кандидатот. За траењето на усното 
испитување одлучува секој член на комисијата од-
носно испитувач поединечно, а претседателот на 
испитната комисија може во тој поглед да интер-
венира во текот на целиот испит. 

Член 27 
Оценувањето се врши комисиски. 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

кандидатот на испитот, имајќи ја предвид писме-
ната задача и одговорите на усниот испит. 

Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со многу 
добар успех", „положил со добар успех" или „не 
положил". 

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

Член 28 
Полагањето на стручниот испит кандидатот 

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

Кандидатот што не ќе положи еден дел од 
испитното градиво (еден или два предмети) може 
од тој дел на градивото да полага поправителен 
испит во срокот што ќе го определи испитната ко-
мисија и кој не може да биде пократок од еден 
месец. Срокот за полагање на поправителниот ис-
пит му се соопштува на кандидатот со потпис на 
записникот од испитната комисија. На поправител-
ниот испит се дава писмена задача само ако кан-
дидатот го повторува испитот од градивото од кое 
ја работел писмената задача и ако задачата не е по-
волно оценета. 

Член 29 
Кандидатот што од неоправдани причини не ќе 

пристапи на определениот ден кон полагање на по-
правителниот полит, се смета дека не го положил 
стручниот испит. Се смета дека стручниот испит не 
го положил ниту кандидатот што неоправдано ќе 
се откаже од. започнатото полагање на стручниот 
испит. За тоа се внесува забелешка во записникот 
на испитната комисија и писмено се известува ор-
ганот во кој е запослен кандидатот. 

V. Посебен испит за унапредување во повисоко 
звање 

Член 30 
Посебен испит за унапредување во звањето 

инспектор на контрола на мерки може да бара да 
полага службеник во звањето контролор на мерки, 
а посебен испит за унапредување во звањето виши 
инспектор на контрола на мерки — службеник 
во звањето виши контролор на мерки, што поми-
нал три години во завршниот платен разред на сво-
ето звање и што добивал за тие три години повол-
ни оценки. 

На посебниот испит за унапредување во пови-
соко звање се утврдува способноста на службени-
кот за вршење на работите на повисокото звање. 

Испитот се состои од практична работа во која 
кандидатот обработува едно или повеќе прашања 
од практично-технични карактер од областа на 
струката и од устен испит на кој кандидатот дава 
потребни образложенија во врска со прашањата 
што ги обработувал во практичната работа. Освзн 
тоа, на усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат и други прашања од областа на неговата слу-
жба, додека комисијата не се здобие со уверение 
за стручната способност на кандидатот. 

Темите за практичната работа ги дава испит-
ната комисија, но таа може да прифати и некоја од 
темите што ќе ги предложи кандидатот. За обрабо-
тување на практичната работа на кандидатот му се 
дава срок. кој не може да биде подолг од два ме-
сеца. 

Член 31 
Посебниот испит за унапредување во повисоко 

звање се полага пред испитната комисија што ја 
формира сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет. 

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

На службеникот ќе му се одобри, ако тој го 
бара тоа, да го полага овој испит пред испитна ко-
мисија пред која се полага стручниот испит. 

Член 32 
Кандидатот се оценува според успехот покажан 

со изработката на практичната работа и според 
успехот на усниот испит. 

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

Член 33 
Кандидатот што не ќе го положи испитот од 

членот 31 на овој правилник, може да се пријави 
да го полага повторно овој испит по истекот на 
една година од секое претходно полагање. 

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

Член 34 
Службениците во звањето жигосувач и кон-

тролор на мерки односно инспектор на контрола на 
мерки на кои според членот 177 од Законот за јав-
ните службеници им е одобрено полагање на по-
себниот испит за признавање на средна односно 
виша стручна спрема, го полагаат тој испит според 
одредбите од овој правилник. 

Службениците во звањето виши контролор на 
мерки и виши инспектор на контрола на мерки не 
можат да полагаат посебен испит за признавање 
висока стручна спрема предвидена за звањето ме-
тролог. 

Член 35 
Посебниот испит од ставот 1 на претходниот 

член може да го полага само службеникот што го 
положил стручниот испит за своето звање или е 
ослободен од полагање на овој испит. 

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

Член 36 
Посебниот испит за признавање средна односно 

виша стручна спрема опфаќа теориски и практич-
ни знаења. 

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

Член 37 
Градивото за програмата на општиот дел од по-

себниот испит за признавање на средна стручна 
опрема за звањето контролор на мерки опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

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

од Законот за работните односи; 
5) основни права од социјалното осигурување; 
6) народен јазик; 
7) национална историја; 
8) математика; 
9) физика; 

10) хемија. 
Градивото за програмата на општиот дел од по-

себниот испит за признавање на виша стручна 
спрема за звањето виши контролор на мерки и 
виши инспектор на контрола на мерки опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија; 

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

од Законот за 'работните односи; 
5) основни права од социјалното осигурување; 
6) математика; 
7) физика и механика; 
8) хемија со технологија. 
Програмата на општиот дел од посебниот испит 

за признавање на стручна спрема од повисок сте-
пен ја пропишува сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет, во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа, според градивото определено во прет-
ходниот став. 

Со ..програмата на општиот дел од посебниот 
испит ќе се определи обемот на познавањето на 
градивото, според стручната спрема за која се по-
лага посебниот испит за признавање на стручна 
спрема од повисок степен. 

Член 38 
Програмата на посебниот, дел од посебниот 

испит за признавање на стручна спрема од повисок 
степен опфаќа градиво од службата за контрола на 
мерки и драгоцени метали. 

Програмата на посебниот дел од посебниот 
испит за признавање на стручна спрема од повисок 
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степен ја определува органот кај кој е формирана 
испитната комисија, по предлог од Управата за 
мерки и драгоцени метали, а по претходно приба-
вено мислење од испитната комисија. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, во согласност со Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за општа управа, може 
да определи единствена програма на посебниот дел 
на испитот за здобивање со стручна спрема од по-
висок степен во службата за контрола на мерки и 
драгоцени метали. 

За програмата на посебниот дел од посебниот . 
испит кандидатот мора да биде известен најдоцна 
на три месеци пред денот определен за полагање 
на испитот. 

Член 39 
Службеникот на кој според членот 177 од За-

конот за јавните службеници му е одобрено пола-
гање на посебниот испит за признавање стручна 
спрема од повисок степен, поднесува пријава со 
одобрението до Управата за мерки и драгоцени 
метали. 

Управата за мерки и драгоцени метали му ја 
доставува пријавата на органот кај кој е форми-
рана испитната комисија. Кон пријавата се доста-
вува одобрението за полагање на испитот и персо-
налниот лист. 

Органот кај кој е формирана комисијата го 
определува денот и чаоот за полагање на испитот 
и за тоа го известува кандидатот преку Управата 
за мерки и драгоцени метали. 

Член 40 
Комисијата за полагање на испитот за призна-

вање на средна стручна спрема и виша стручна 
спрема ја определува Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за општа управа. Со решението за 
формирање на испитната комисија се определува и 
седиштето на комисијата. 

Член 41 
Во поглед на водењето на администрацијата и 

на записниците на испитната комисија, важат од-
редбите од чл. 21 и 22 на овој правилник. 

Член 42 
На испитот кандидатот прво го полага усно гра-

дивото на општиот дел од испитот. 
Кандидатот што не ќе го положи општиот дел, 

не може да го полага посебниот дел од испитот. 
На кандидатот што не покажал задоволителен 

успех од еден дел на општиот дел на испитот (еден 
или два предмети), комисијата може да му опре-
дели да полага поправителен испит од тоа градиво. 
Срокот во кој тој ќе го полага поправителниот 
испит го определува испитната комисија и тој не 
може да биде пократок од два месеца ниту подолг 
од дванаесет месеци од претходното полагање. Ако 
кандидатот не пристапи кон полагање на поправи-
телниот испит во определениот срок, се смета дека 
не го положил испитот. 

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

За писмениот испит на кандидатот му се дава 
да реши некое посложено прашање од службата за 
контрола на мерки и драгоцени метали. 

За изработка на писмената задача се дава вре-
ме од 4 часа. 

Во случај на потреба ова време може да се про-
должи најмногу за два часа. 

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

Во поглед на постапката при изработката на 
писмената задача, важат одредбите од членот 25 
ст. 2 и 3 на овој правилник. 

Член 43 
По изработката на писмената задача кандида-

тот го полага усниот испит од посебниот дел на 
испитот. 

Усното испитување опфаќа дискусија по пра-
шањето што го обработил кандидатот писмено и 
испитување од градивото што е содржано во по-
себниот дел од испитот. 

Член 44 
Усното испитување се врши на начинот пропи-

шан во членот 26 ст. 2 до 6, а оценувањето на на-
чинот пропишан во членот 27 од овој правилник. 

Член 45 
Кандидатот што не ќе покаже на'испитот задо-

волителен успех од градивото на општиот дел од 
посебниот испит за признавање на стручна спрема 
од повисок степен, може само еднаш да го повтори 
полагањето на испитот од тој дел на градивото, и 
тоа во срокот кој не може да биде пократок од 
една ниту подолг од две години. 

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

VII. Заеднички одредби 
Член 46 

Службеник што е должен да положи стручен 
испит, не може да биде унапреден во повисоко зва-
ње ниту во повисок платен разред додека не го по-
ложи тој испит. 

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

Член 47 
Службениците унапредени во повисоко звање 

според членот 193 став 1 од Законот за јавните 
службеници, не го полагаат стручниот испит пред-
виден за звањето во кое се унапредуваат. 

Член 48 
По завршениот испит успехот му го соопштува 

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

Член 49 
На кандидатот што го положил испитот му се 

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

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

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

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

Уверението се издава според образецот пропи-
шан во Упатството за обрасците на пријава на ис-
питот, на зависник на испитната комисија и на уве-
рение за положените испити. 

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

Член 50 
Кандидатот што полага испит надвор од местото 

на службување^, има право на надоместок на пат-
ните трошоци според прописите за патните и селид-
бените трошоци, и тоа кога првпат полага испит или 
кога полага поправителен испит по првото полагање 
на стручниот испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не ќе 
пристани кон полагање, нема право на надоместок 
на патните трошоци. 

Патните трошоци паѓаат на товар на Управата 
за мерки и драгоцени метали. 

Член 51 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

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

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

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

Член 52 
На приправник што од друга служба (струка) 

преминува во службата за контрола на мерки и 
драгоцени метали, времето на приправничкиот стаж 
во поранешната служба (струка) може да му се 
признае и за струката на контрола на мерки и дра-
гоцени метали ако вршел работи сродни на рабо-
тите на службата за контрола на мерки и драгоце-
ни метали. Стажот во службата за контрола на мер-
ки и драгоцени метали не може да биде пократок 
од шест месеци. 

Член 53 
Службениците што при преминот од друга јавна 

служба, стопанска или општествена организација 
или самостојна професија во службата за контрола 
на мерки и драгоцени метали ќе добијат звање од 
оваа струка, а го положиле стручниот испит во 
службата од која преминуваат, ќе полагаат во сро-
кот кој не може да биде подолг од една година до-
полнителен испит од градивото на посебниот дел 
од стручниот испит за соодветното звање. 

Службениците што ќе бидат назначени во по-
четното звање на повисока група (член 193 став 3 
на Законот за јавните службеници), се должни да 
полагаат стручен испит за звањето во кое се уна-
предени. 

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

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 54 
Посебниот испит за признавање на стручна 

спрема од повисок степен ќе го полагаат според од-
редбите од овој правилник и службениците од чле-
нот 404 став 3 на Законот за јавните службеници. 

Член 55 
Стручниот испит и посебниот испит за призна-

вање на стручна спрема од повисок степен ќе се по-
лагаат според програмата од главата Ш и IV на овој 
правилник по истекот на три месеци од објавување-
то на програмата. До тој срок стручниот испит ќе се 
полага според досегашните програми, а посебниот 
испит за признавање на стручна спрема од повисок 
степен, ако го бара тоа кандидатот, според програ-
мата определена со овој правилник и пред истекот 
на срокот од три месеци. 

Член 56 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната спрема на службениците од струката за кон-
трола на мерки и драгоцени метали („Службен лист 
на ФНР", бр. 22/54). 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 4еа 
10 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

131. 
Врз основа на тар. бр. 147 забелешка IV од так-

сената тарифа на Законот за административните 
такси („Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/59), во со-
гласност со Државниот секретаријат за надворешни 
работи, сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите издава 

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

ИТАЛИЈАНСКА РЕГИСТРАЦИЈА 
1. Во Наредбата за наплата на таксите на друм-

ски моторни возила од италијанска регистрација 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59, 46/59 и 6/60) 
точката 2 се менува и гласи: 

„2. Царинските органи на Југославија ќе поста-
пуваат според точката 1 од оваа наредба до 31 мај 
1960 година." 

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

Бр. 13-5280/1 
29 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

132. 
Врз основа на членот 12 од Уредбата за испла-

тата на надоместокот за зголемувањето на станари-
ната („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59), во согла-
сност со секретаријатите на Сојузниот извршен 
совет за социјална политика и комунални прашања 
и за општа управа, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ИСПЛА-
ТАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ-

ТО НА СТАНАРИНАТА 

1. Надоместокот за зголемувањето на станари-
ната, во смисла на членот 1 од Уредбата за испла-: 
тата на надоместокот за зголемувањето на станаа 
рината (во натамошниот текст: Уредбата), го доби-' 
ваат лицата во работен однос со зголемување на 
нето износите на личниот доход и со зголемување 
на платите и другите примања од редовен работен 
однос, со зголемување на пензиите (лични и фами-
лијарни — старосни и инвалидски), како и со зго-
лемување на паричниот надоместок на лица што 
привремено се наоѓаат вон работен однос. 

Надоместокот за зголемувањето на станарината 
им се дава на сите лица од претходниот став, без 
оглед дали во домаќинството се наоѓа едно или по-
веќе лица на кои по горниот основ им се признава 
правото на надоместок и без оглед дали споме-
натите лица имаат или немаат стан, дали за станот 
што го користат плаќаат или не плаќаат станарина, 
дали склучиле договор за користење на станот или 
не, и дали во станот што го користат живеат како 
носители на станарското право, членови на дома-
ќинството на носителите на станарског право, со-
станари или потстанари. 

2. Во членот 2 од Уредбата е предвидено кои 
лица ќе примаат надоместок за зголемената стана-
рина во готови пари, а на кои лица исплатата на 
тој надоместок им се одлага за две години, односно 
на кои, во смисла на Упатството за начинот на 
плаќање на надоместокот за зголемувањето на ста-
нарината („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49^59), тој 
надоместок, наместо во готови пари ќе им се испла-
тува во бонови во височина на износот што т и 
припаѓа. 

Наместо во готови пари, износот на зголемува-
њето на нето износот на личниот доход, на платите, 
пензиите и другите примања од редовен работен 



Страна 244 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 9 март 1960 

однос, како и износот на зголемувањето на нето 
паричниот надоместок на лицата што привремено 
се наоѓаат вон работен однос, ќе им се исплатува 
во бонови: 

1) на лица што живеат во станови што се во 
сопствеништво или сс сопствеништво нивно или на 
членови на нивната потесна фамилија. 

Како членови на потесната фамилија, во сми-
сла на Уредбата, се сметаат само брачните другари, 
родителите и децата (брачни, вонбрачни, посвоени 
и пасиночиња) на корисникот на надоместокот, 
како и неговите внучиња без родители што тој ги 
издржува Другите лица (на пример: брат, сестра, 
тест, тешта, свекор, свекрва, снаа, зет, вонбрачен 
другар ити.) не се сметаат како членови на поте-
сната фамилија во смисла на Уредбата и поради 
тоа го примаат надоместокот во готови пари, без 
оглед дали имаат заедничко домаќинство и дали 
плаќаат станарина или не. 

Членовите на. потесната фамилија, во смисла 
на Уредбата, го примаат надоместокот во бонови, 
ако имаат одвоено домаќинство или ако на соп-
ственикот — сосопственикот на станот, кој според 
горниот критериум е член на нивната потесна фа-
милија, му плаќаат станарина во полн износ (на 
пример, ако зетот живее во стан што е во сопствени-
штво или сосопствеништво на неговата тешта, 
надоместокот ќе го добива во готови пари, зашто 
неговата тешта нему не му е родител, додека него-
вата жена, ако има право на надоместок, истиот 
ќе го прима во бонови, бидејќи во овој случај таа 
живее во стан на својот родител, без оглед на тоа 
дали таа со својот маж има одвоено домаќинство 
или дури на мајка си и плаќа полн износ на стана-
рината); 

2) на лицата што се во работен однос и што 
имаат живеалиште надвор од подрачјето на општи-
ната на своето запослување, ако во живеалиштето 
живеат во стан што е во нивно сопствеништво или 
^сопствеништво односно во сопствеништво или 
^сопствеништво на членови на нивната потесна 
фамилија. 

Бидејќи според членот 3 од Уредбата за прија-
вување боравокот („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 39/50 и 28/52) живеалиштето е место во кое 
определено лице ќе се насели со намера постојано 
да живее таму, членот 2 точка 2 од Уредбата може 
да се однесува само на сезонските работници и ра-
ботниците и службениците што живеат во стан во 
живеалиштето што е надвор од подрачјето на оп-
штината на кое се наоѓа местото на нивното редо-
вно запослување. 

На сезонските работници надоместокот за зго-
лемувањето на станарината ќе им се исплатува во 
бонови и кога живеат во стан во местото на своето 
запослување во својство на потстанар^ или во 
простории за привремено сместување што не се сме-
таат за стан (член 18 став 1 од Законот за станбе-
ните односи — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/59). 

Меѓутоа, ако лица во своето живеалиште, кое 
е надвор од подрачјето на општината на нивното 
заложување, живеат во туѓ стан а не во свој стан 
или во стан на членови на својата потесна фами-
лија, или ако сезонски работник живее во стан во 
местото на своето запослување во својство на но-
сител на станарското право, таквите лица го до-
биваат надоместокот за зголемувањето на стана-
рината во готови пари а не во бонови. 

3. Како сосопственик во смисла на членот 3 
од Уредбата се смета и поранешниот сопственик 
на зграда или стан што се национализирани според 
Законот за национализација на наемните згради 
и на градежното земјиште („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/58), ако постапката за национализа-
ција уште не е докрајчена. 

Во смисла на членот 3 од Уредбата ќе се поста-
пи и кога е сопствеништвото на зграда или стан 
оптоварено со плодоуживање во корист на трето 
лице, а не на член на потесната фамилија. 

4. На учениците во стопанството, како и на кори-
сниците на инвалидски додаток и детски додаток, 
надоместокот за зголемувањето на станарината им 
се исплатува во готови пари. 

5. За да можат исплатителите на надоместокот 
за секое одделно лице да определат дали надоме-
стокот за зголемувањето на станарината ќе го 
исплатуваат во готови пари или во бонови, со 
:чл. 8 и 9 од Уредбата е предвидено корисниците на 
надоместокот да се должни на исплатителот на 
надоместокот да му поднесат писмена изјава за 
сите околности што влијаат врз начинот на испла-
та на надоместокот за зголемената станарина. Така, 
на пример, лицата од точката 2 под 1 на ова упат-
ство треба во изјавата да назначат во каков род-
нински однос се со сопственикот или сосопствени-
кот на станот. Сосопственикот на станот и лицата 
од точката 3 на ова упатство што плаќаат полн 
износ на станарината треба да поднесат доказ за 
тоа дека за октомври 1959 година биле должни да 
платат полн износ на станарината (како доказ 
служи прост препис од договорот за користење на 
стан, чиј оригинал му се поднесува на исплатите-
лот само на увид). 

Врз основа на примените писмени изјави од 
претходниот став исплатителите ќе им ги исплату-
ваат надоместоците: 

а) во готови пари: 
1) на сите лица од членот 1 на Уредбата што 

живеат во туѓ стан, без оглед дали за тој стан 
плаќаат или не плаќаат станарина, дали живеат во 
него како носители на станарското право, состанари, 
потстанари или членови на домаќинството и дали 
во местото на живеењето или на некое друго место 
имаат или немаат стан или зграда во свое сопстве-
ништво или сосопствеништво; 

2) на сосопственик на стан или зграда само ако 
сосопственикот за станот или зградата чво која 
живее бил должен за октомври 1959 година да 
плати полн износ на станарината; 

3) на бивши сопственици на национализирани 
станбени згради што плаќаат полн износ на ста-
нарината за станот што го користат, ако постапка-
та за национализација уште не е докрајчена; 

4) на сопственик на зграда или стан, ако е 
сопствеништвото оптоварено со плодоуживање во 
корист на трето лице, та таквиот сопственик му 
плаќа на корисникот на правото на плодоуживање 
станарина определена од органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за станбе-
ните работи; 

5) на лица што во своето живеалиште живеат 
во туѓ стан; 

б) на сезонски работници што во местото на 
заложувањето живеат во стан како носители на 
станарског право; 

6) во бонови: 
1) на лица што живеат во стан кој е во нивно 

сопствеништво или (»сопствеништво; 
2) на лица што живеат во стан чиј сопственик 

или сосопственик е член на нивната потесна фа-
милија; 

3) на лица што во своето живеалиште кое е над-
вор од подрачјето на општината на местото на зало-
жувањето, живеат во стан кој е во нивно сопстве-
ништво или сосопствеништво односно во сопстве-
ништво или сосопствеништво на членови на нивна-
та потесна фамилија; 

4) на сезонски работници што живеат во стан 
во местото на запослувањето, а не се носители на 
станарско право. 

6. Ако лица што примаат пензија или инвалид-
нина остваруваат примање од привремен работен 
однос само од еден исплатител, ќе се смета дека тоа 
примање им произлегува од единствено и главно 
запослување. Во овој случај надоместок за зголе-
мувањето на станарината пензионерот ќе добие и 
по основот на пензијата и по основот на работниот 
однос. Меѓутоа, ако таквото лице остварува личен 
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доход од привремен работен однос од повеќе испла-
тите ли, на секое понатамошно примање не може-
ла се исплатува надоместок за зголемувањето на 
станарината. 

7. Одредбите од ова упатство ќе се применуваат 
и на лица во хонорарен работен однос, ако хонора-
рот на тие лица е единствен извор на нивниот ли-
чен доход. 

8. Надоместокот за зголемувањето на станари-
ната за време на привремена неспособност за ра-
бота поради болест, ќе им се пресметува на осигу-
рениците на кои им се одлага непосредната исплата 
на надоместокот за зголемувањето на станарината 
на тој начин што на осигурениците запослени во 
стопански и други организации надоместокот на-
место плата за првите седум дена неспособност за 
работа ќе им се исплатува на товар на стопанската 
организација, т.е. на ист начин како и на осигуре-
ниците на кои оваа исплата им се врши во готово. 

На осигурениците запослени во државни органи 
и установи, за време на болување започнато во те-
кст на месецот (за кое време исплатата паѓа на 
товар на државниот орган односно установа до крајот 
на месецот во кој започнало правото на надоместок) 
надоместокот за зголемувањето на станарината нема 
да се исплатува во бонови. На овој начин ќе се 
в-рши исплатата кога платата се исплатува наназад, 
по истекот на месецот. Меѓутоа, кота на осигуре-
никот платата му се исплатува однапред, во идниот 
месец треба да се изврши корекција на платата во 
бон, поради тоа што на осигуреникот треба за дено-
вите на болувањето да му се признае надоместокот 
за зголемувањето .на станарината во готово, а зе 
деновите поминати на работа — во бон. Разликата 
што ќе се покаже треба да се исплату во готово. 

По истекот на болувањето од 7 дена кај сто-
панските организации, односно од почетокот на 
вториот месец на привремената неспособност за 
работа кај државните органи и установи, надоме-
стокот наместо плата ќе се исплатува делум во 
готово а делум во бонови, според соодветниот про-
цент на наголемениот основ на име зголемување 
на станарината. 

Ако исплатителот на надоместокот за зголему-
вањето на станарината со пресметка утврди дека 
надоместок за зголемувањето на станарината треба 
на корисникот да му исплати во бон во износ 
помал од 100 динари, исплатителот на надоместокот 
нема на корисникот да му дава бон на износ помал 
од 100 динари, туку надоместокот за зголемува-
њето на станарината до 100 динари ќе му го исплес-
ти во готово. 

9. Покрај отплатата на ануитет по заем употре-
бен за изградба, довршување, доградба или попра-
вка на станбена зграда односно стан, боновите мо-
жат корисниците пред истекот на времето за кое е 
одложена нивната исплата, да ги употребат и за 
отплата на ануитетите по заемите за изградба, до-
градба, поправка и обнова на станбени згради даде-
ни од банкарските средства, како и по заемите за 
купување станбени згради од општонародниот 
имот. I 

10. Ако исплатителот на надоместокот за зголе-
мувањето на станарината му издаде на корисникот 
на надоместокот бон наместо готови пари (со гре-
шка на корисникот при давањето на изјавата, со 
грешка на режисерот и ел.), исплатителот е должен 
погрешно издадениот бон да го земе од корисни-
кот на надоместокот и да и го предаде на банката 
која го издала, и тоа заедно со писмено образло-
жение зошто дошло до погрешно издавање на бо-
нот, а ако се во прашање поголем број бонови — 
и со посебен список во кој ќе бидат наведени брое-
вите на боновите, износите и имињата на корисни-
ците. Едновремено исплатителот на надоместокот 
ќе бара од банката за вратените бонови да изврши 
исплата во готови пари. 

По ваквото барање банката ќе врши враќање 
со сторно книжење. 

11. Членовите на потесната фамилија имаат 
право со својот бон да плаќаат куќарина и от-
плати на ануитетите по заемот што го зел кој и 
да е член на нивната потесна фамилија. Спрема тоа 
органот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на приходите и банката се 
должни и од членовите на потесната фамилија да 
примаат бонови за плаќање на куќарината и за 
отплата на ануитетите. Меѓутоа, за да знаат орга-
нот на управата на општинскиот народен одбор 
надлежен за работите на приходите и банката од 
кое лице како член на потесната фамилија можат 
да примат бон за плаќање на куќарината и за от-
плата на ануитетите, исплатителите на личниот 
доход се должни на тие лица да им издадат потвр-
да со следната содржина: ^ 

„Потврдувам^ дека на 
(фамилијарно и родено име 

исплатата на надоме-
на корисникот на бонот) 
отокот за зголемувањето на станарината за месец 

196 година му ја извршивме со 
бон бр. во износ од динари врз ос-
нова на неговата—нејзината изјава дека живее во 
стан чиј сопственик—сосопственик е 

(фамилијарно 

и родено име на сопственикот-сосопственикот на , . , f 
станот на членот на потесната фамилија) V V Ј 

член на неговата—нејзината потесна фамил*/Ј9." 
Ваквата потврда мора да биде снабдена со пе-

чат и со потпис од овластеното лице на исплатите-
лот на надоместокот. 

12. Ако на корисникот на надоместокот за зго-
лемувањето на станарината или на член на негова-
та потесна фамилија му се исплатува надоместокот 
во бон, а по административната забрана за отплата 
на ануитетите на кој и да е од нив се врши запира-
ње во готово, па корисниците сакаат таа обврска 
по забраната да ја намират-со износите на приме-
ните бонови, исплатителот на надоместокот кај кој 
се води административната забрана е должен така 
издадените бонови да ги прими од сите тие лица 
и да и ги предаде на банката кај која има жиро 
или текушта сметка односно буџетски акредитив 
заради исплата во готово. 

За да може исплатителот на надоместокот кај 
кој се води обврската по административна забрана 
да ги наплати сите бонови што ги примил од чле-
новите на потесната фамилија, исплатителите на 
личниот доход и на надоместокот што им издале 
бонови на членовите на потесната фамилија на 
лицето, од чии принадлежности се врши запирање 
по забраната, се должни на тие лица (членови на 
потесната фамилија) да им издадат потврда според 
образецот даден во претходната точка. 

Потврдите од точката 11 на ова упатство чле-
новите на потесната фамилија му ги поднесуваат 
заедно со боновите на исплатителОт на надоместо-
кот кај кој се врши запирањето по администрати-
вната забрана. 

По барањето од ставот 1 на оваа точка банката 
ќе му врши. враќање на исплатителот на надоме-
стокот кај кој се врши запирањето по администра-
тивната забрана, за да може тој износ на боно-
вите да му го исплати на корисникот на кој му се 
врши запирање по административната забрана. 

Боновите според претходниот став банката гема 
да ги исплатува со сторно книжење туку со кни-
жење за исплатените бонови. 

За да може да се изврши исплата со бон, 
исплатителот на надоместокот е должен да и даде 
потврда на банката за височината на износот што 
е наплатен во готово врз основа на административ-
на забрана, поради тоа што боновите според членот 
6 на Уредбата пред истекот на времето за кое е 
нивната исплата одложена можат да се користат 
само за целите означени на грбот од бонот, и што 
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е со Упатството за начинот на плаќање на надо-
местокот за зголемувањето на станарината предви-
дено боновите за тие плаќања да можат да се упо-
требат за износот на кој гласи бонот, бидејќи на 
исплатителот нема за разликата да му се издава 
нов бон ниту да му се врши исплата во готови 
пари. Враќањето во готово може да се изврши само 
до износот што е наплатен по административната 
забрана. 

13. Врз основа на изјавата од точката 11 на ова 
упатство членовите на потесната фамилија ќе 
вршат и полагање на износот на претплата за 
здобивање со станарско право и за учество во 
трошоците на изградбата, довршувањето, доград-
бата или поправката на станбена зграда односно 
стан, кога таа изградба, довршување, доградба или 
поправка се врши со средствата на заемот одобрен 
од општинскиот фонд за станбена изградба, како 
и за отплата на ануитетите по заемите за изградба, 
довршување, поправка и обнова на станбени згра-
ди дадени од банкарските средстава и по заемите 
за купување станбени згради од општонародниот 
имот. 

Ако куќниот совет зел заем за поправка на 
станбена зграда во Која живеат и сопственици на 
посебни делови од зградата, сопствениците на по-
себните делови и членовите на нивната потесна 
фамилија можат примените бонови пред истекот 
на определениот срок да ги користат за намирува-
ње на своите обврски спрема куќниот совет односно 
станбената зграда, и тоа само до височината на 
нивната обврска за уплата во фондот за поправка 
на станбената зграда, а не и за намирување на 
.обврската за трошоците на управувањето со згра-
дата. 

Боновите примени од сопствениците на делови 
на станбена зграда и од членовите на нивната 
потесна фамилија куќниот совет ќе ги употреби 
за исплата на ануитетите на начинот пропишан во 
точ. 12, 14, 15 и 16 од ова упатство. 

14. Корисниците на боновите и членовите на 
нивната потесна фамилија можат да ги користат 
боновите за напред^ наведените плаќања на тој 
начин што ќе го употребат само вкупниот износ на 
кој гласи бонот, бидејќи за разликата нема да им 
се издава нов бон ниту да им се врши исплата во 
готови пари. 

15. Пред користењето на бонот за целите на-
ведени во претходните точки на ова упатство ко-
рисникот е должен на грбот од бонот да изврши 
пренесување — жирирање, со ставање на својот 
потпис и бројот на својата лична карта. 

16. Примените бонови за сите горни плаќања 
примателот и ги поднесува на банката заради одо-
брување на неговата жиро сметка односно текушта 
сметка, на ист начин како што ги поднесува бари-
раните чекови, и на грбот од бонот става: „Да vt 
се одобри на сметката број свој. штем-
бил и потпис. 

17. Ако е, согласно со членот 10 од Уредбата, 
дојдено до ослободување од плаќање на дел од 
станарината поради тоа што е надоместокот за 
носителот на станарското право со надоместоците 
ца сите корисници на станот помал од износот на 
зголемувањето на станарината, ќе се изврши сраз-
мерно и намалување на сите износи што 'го сочи-
нуваат месечниот износ на станарината. 

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

Бр. 07-4060/1 
24 февруари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

133. 
Врз основа на членот 6 од Уредбата за југо-

словенските стандарди, за сојузните прописи за 
квалитетот на производите и за производителните 
спецификации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51), 
Сојузната комисија за стандардизација донесува 

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

СТА НА ЛИЧНИТЕ ЗАШТИТНИ СРЕДСТВА 
1. Во издание на Сојузната комисија за стан-

дардизација се донесува следниот југословенски 
стандард: 

Заштитен шлем за возачи на мотор-
ни возила и за падобранци — — — JUS Z.B1.032 

2. Наведениот југословенски стандард е обја-
вен во посебно издание на Сојузната комисија за 
стандардизација, кое е составен дел на ова решение. 

3. Овој југословенски стандард влегува во сила 
на 1 март 1960 година. 

Бр. 10-713 
16 февруари 1960 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија 
за стандардизација, 

инж. Славољуб Виторовић, е. р. 

134. 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО НА СОЈУЗНАТА 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДО-
ПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА АЛЕКСИНАЦ 
Врз основа на чл. 53 и 200 од Законот за 

правата и должностите, избирањето и отповикот на 
сојузните народни пратеници, Сојузната/избора? 
комисија донесува 

Р е ш е н и е 
Решението за распишување дополнителни из-

бори за избирање народен пратеник на Соборот на 
производителите на Сојузната народна скупштина 
во 34 Изборна околија Алексинац, донесено на 
9 јануари 1960 година под бр. 32/59-1 и објавено 
во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/60, се менува 
дотолку што распишаните дополнителни избори во 
наведената изборна околија ќе се одржат на 27 
март 1960 година. 

Бр. 7 
2 март I960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић е. р. 

135. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТ-
ВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА НАБОДИ СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ВИРОВИТИЦА 

Врз основа на членот 201 во врска со членот 
103 став 1 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека во дополнителните избори за народен пратеник 
на Сојузниот собор на Сојузната народна скуп-
штина, што ќе се одржат во 139 Изборна околија 
Вировитица на 20 март 19-60 година, е потврдена 
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како прва по ред кандидатурата од собирите на из-
бирачите на Локмер Иван Звонко од Бировитица. 

Бр. 8 
2 март I960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић, е. р. 

136. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА КРАЉЕВО 

Врз основа на членот 201 во врска со членот 
103 став 1 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека е во дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина, што ќе се одржат во 22 Избор-
на околија Краљево на 20 март 1960 година, потвр-
дена како прва по ред кандидатурата од собирите 
на избирачите на Радуловиќ ѓорѓе Милан од Кра-
љево. 

Бр. 9 
5 март 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардић е. р. 

137. 
О Б Ј А В А 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПО-
ТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБОР НА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ИВАНГРАД 

Врз основа на членот 201 во врска со членот 
103 став 1 од Законот за правата и должностите, 
избирањето и отповикот на сојузните народни пра-
теници, Сојузната изборна комисија 

о б ј а в у в а 
дека е во дополнителните избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на Сојузната 
народна скупштина, што ќе се одржат во 166 Из-
борна околија Иванград на 20 март 1960 година, по-
тврдена како прва кандидатурата од собирите на 
избирачите на Сти јелових Јован Владимир од 
Пљевља. 

Бр. 10 
5 март 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардиќ, е. р. 

УКАЗИ 
Претседателот на Републиката врз основа на 

членот-71 точка 4 од Уставниот закон, а по пред-
лог од Државниот секретар за надворешни работи, 
донесува 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕД-
НИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИ-
СТЕР НА ФНРЈ ВО ЦЕЈЛОН И ЗА НАЗНАЧУВА-
ЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСА-

ДОР НА ФНРЈ НА ЦЕЈЛОН 
I 

Се отповикува 
Душа« Кведер од должноста извонреден пра-

теник и ополномошен министер на ФНРЈ на Цејлон. 

II 
Се назначува 
Анте Рукавина, досегашен началник во Др-

жавниот секретаријат за надворешни работи, за 
извонреден и ополномошен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија на Цејлон. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
IV 

Овој указ влегува во сила веднаш. 
У. бр. 6 

29 февруари 1960 година 
Белград 

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

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СЕКРЕТАР ЗА 
ПРОСВЕТА И КУЛТУРА ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 
Се назначува за помошник секретар за про-

света и култура во Сојузниот извршен совет Перо 
Дјетелиќ, член на Претседателството на Централ-
ниот комитет на Народната младина на Југославија. 

Б. бр. 10 
8 март 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 6 од 13 февруари 1960 година објавува: 
Одлука за одобрување на финансиските пла-

нови на републичките фондови за 1960 година; 
Одлука за височината на придонесот што го-

плаќаат селскостопанските производители за фи-
нансирање на основното здравствено осигурување; 

Одлука за утврдување бројот на членовите на 
Советот на уметничката академија и на советите 
на академиите во составот на Уметничката акаде-
мија што ги избира Народното собрание на НР Ср-
бија и за изборот на тие членови; 

Одлука за избор на еден член на Извршниот 
совет на Народното собрание на НР Србија; 

Одлука за разрешување од судиска должност 
на судија на Врховниот суд на НР Србија; 

Одлука за измени и дополненија на Деловникот 
на Народното собрание на НР Србија; 

Одлука за разрешување на Одборот за опште-
ствени средства и за избор на Одборот за опште-
ствен надзор. 

Во бројот 7 од 20 февруари 1960 година оба -
вува: 

I 
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Општествен план на НР Србија за 1960 година; 
Закон за буџетот на НР Србија за 1960 година; 
Закон за учество на пол итич кот еритар и ј а лтгите 

единици во заедничките приходи; 
Закон за здравственото осигурување на селско-

стопанските производители; 
Одлука за расподелба на придонесот за кадри-

те во стопанството што го плаќаат стопанските ор-
ганизации и приватните дуќани на територијата на 
НР Србија; 

Одлука за определувале на процентот од го-
дишниот износ на данокот на доход и на општин-
скиот локален данок што ќе се наплатува во оддел-
ни тримесечје во 1980 година; 

Правилник за премиите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници запослени кај Др-
жавниот секретаријат за внатрешни работи на НР 
Србија; 

Упатство за постапката за регистрирање на до-
говорите за работа на куќниот помошен персонал и 
образец на договорот; 

Договор за највисоките цени на јагнињата 
за колење од производството на 1960 година по кои 
ќе се купуваат јагниња од индивидуалните селско-
стопански производители; 

Договор за највисоките цени »а жива живина 
и пресни јајца. 

Во бројот 8 од 27 февруари 1960 година обја-
вува: 

Програма на испитот за високо к в а л ифи ку в а н 
работник од геолошко-истражувачката и конооли-
дационата струка; 

Програма на испитот за квалификуван работ-
ник од геолошко-истражувачката и консолидацио-

чната струка; 
Решение за определување на градежните објек-

ти и за основ ување на комисија за преглед на тие 
објекти во 1960 година; 

Решение за статистичкото снимање на резул-
татот на изборите за одборници на народните одбори 
на општините и околиите во НР Србија; 

Решение за измена на Решението за именување 
членови на околиските изборни комисии за спрове-
дување на иборите за одборници на народните од-
бори. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 6 од 16 февруари 1960 
година објавуваат: 

Општествен план на НР Хрватска за I960 го-
дина; 

Закон за буџетот на НР Хрватска (Републич-
киот буџет) за 1960 година; 

Закон за учеството на околиите и општините 
во приходите остварени од заедничките извори на 
приходите на НР Хрватска; 

Закон за финансиските планови на републич-
ките фондови што немаат посебен орган на упра-
вувањето; 

Одлука за измена на Одлуката за наградите и 
надоместоците на застапниците на Саборот на НР 
Хрватска. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 5 од 11 февруари 1960 година објавува само 
одлуки на народните одбори. 

Во бројот 6 од 18 февруари I960 година обја-
вува: 

Одлука за подробните услови за давање заеми 
на подрачјето на сообраќајот во 1960 година од Ре-
публичкиот инвестиционен фонд; 

Четврти конкурс за инвестициони заеми на уго-
стителството и туризмот во I960 година од сред-
ствата на Републичкиот инвестиционен фонд; 

Петти конкурс за инвестиционен заем на трго-
вијата "во 1960 година од средствата на Републич-
киот инвестиционен фонд. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОБИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 6 од 19 февруари 1960 го-
дина објавува: 

Одлука за пренесување правото на основувач 
на Средното шумарско училиште во Сараево врз 
Народниот одбор на Околијата Сараево; 

Одлука за определување на износот на прихо-
дите за утврдување на условите од точката 2 и 3 
на членот 6 на Законот за помош на жртвите на 
фашистичкиот терор; 

Одлука за минималните градежни и хигиенски 
услови за оданочување на зградите во селата и 
надвор од реоните на градовите, бањите, канали -
штата, климатските и туристичките места; 

Решение за престанок на работата на Заводот 
за воспитување женска младина во Неѓариќи кај 
Сараево; 

Решение за престанок на работата на Ергепата 
„Борике" во Борике; 

Наредба за определување на судија што ќе ги 
решава кривичните предмети на малолетниците; 

Решение за назначување државен потсекретар; 
Исправка на Законот за подрачјата на околи-

ите и општините во НР Босна и Херцеговина. 

Г О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

129. Одлука за привремено отстранување деј-
ството од зголемување на платите, пен-
зиите и приходите од згради врз здоби-
вањето со одделни права — — — — 237 

130. Правилник за стручната спрема на слу-
жбениците од струката за контрола на 
мерки и драгоцени метали — — — — 237 

131. Наредба за измена на Наредбата за на-
плата на таксите на друмски моторни во-

/ зил а од италијанска регистрација — — 243 
Д32.ј)Упатство за спроведување на Уредбата за 
' исплатата на надоместокот за зголему-

вањето на станарината — — — — — 243 
133. Решение за југословенскиот стандард од 

областа на личните заштитни средства 246 
134. Решение за измена на Решението на Со-

јузната изборна комисија за распишува-
ње дополнителни избори за народен пра-
теник на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Алексинац — — — — 246 

135. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во избор-
ната околија Виров птица — — — — 246 

v 136. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија Краљево — — 247 

137. Објава на Сојузната изборна комисија за 
потврдената кандидатура за избор на на-
роден пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија Иванград — — 247 
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