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БЕЛГРАД 

БРОЈ 2 ГОД. XVI 

10. 

Врз основа на членот 12 од Законот за соју-
зните органи на управата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/56) и членот 199 од Законот за буџе-
тите и финансирањето на самостојните установи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА УПЛАТУВАЊЕ ОДДЕЛНИ ВИДОВИ ПРИХОДИ 
НА БУЏЕТИТЕ И ФОНДОВИТЕ НА СМЕТКИТЕ 
КАЈ НАРОДНАТА БАНКА И КАЈ ДРУГИ БАНКИ 

I. Приходите што им припаѓаат на буџетите или 
фондовите на федерацијата или на политичкоте-
риториј алните единици ќе се уплатуваат к а ј На-
родната банка и ка ј другите банки на сметките 
определени со оваа наредба. 

1. Данокот на промет ќе се уплатува, и тоа: 
1) на сметката бр. 329011 — Данок на промет 

од стопанските организации според делот А од 
Тарифата за данокот на промет, освен данокот на 
промет при увозот и освен данокот на промет спо-
ред тар. бр. 96, 97, 101 и 102; 

2) на сметката бр. 329025 — Данок на пролет 
од државни органи, самостојни установи и опште-
ствени организации; 

3) на сметката бр. 329012 — Данок на промет 
на заеми и кредити; 

4) на сметката бр. 329015 — Данок на промет 
при увозот на инвестициона опрема — од стопан-
ските организации; 

5) на сметката бр. 329013 — Данок на промет 
при увозот на други стоки — од стопанските орга-
низации; w 

6) на сметката бр. 329014 — Данок на промет 
при увозот — од другите увозници, освен стопан-
ските организации. На оваа сметка се уплатува 
данокот на промет при увозот, наплатен од др-
жавни органи, самостојни установи, општествени 
организации, приватни лица и другите увозници, 
освен стопанските организации; 

7) на сметката бр. 329002 — Данок на промет 
на моторни возила — тар. бр. 101; 

8) на сметката бр. 329001 — Данок на промет 
на набавка на намештај и др. за канцеларии — тар. 
Ѕр. 102; 

9) на сметката бр. 329616 — Данок на промет на 
природно вино од производството на приватни про-
изводители. На оваа сметка го уплатуваат данокот 
на промет и стопанските организации и задругите 
што се должни при купувањето на природно вино 
од производството на приватни производители да 
платат данок на промет; 

10) на сметката бр. 329617 — Данок на промет 
На природно вино од производството ' на другите 
производители, освен приватните; 

11) на сметката бр. 329618 — Данок на промет 
на природна ракија од производството на приватни 
производители. На оваа сметка го уплатуваат дано-
кот на промет и стопанските организации и задру-
гите што се должни при купувањето на природна 

ракија од производството на приватни производи-
тели да платат данок на промет; 

12) на сметката бр. 329659 — Данок на промет 
на природна ракија од производството на други 
производители, освен приватните; 

13) на сметката бр. 329896 — Данок на промет 
при продажбата на алкохолни пијачки во тргови-
јата на мало и во угостителството, освен на при-
родно вино (забелешка 2 кон тар. бр. 93 дел А и 
тар. бр. 5 дел В од Тарифата за данокот на промет); 

14) на сметката бр. 320819 — Данок на промет 
на менични вредносници; 

15) на сметката бр. 329822 — Данок на промет 
на недвижности и права; 

16) на сметката бр. 329826 — Данок на промет 
на приватни лица што не се задолжуваат според ра-
споредот — наплатен со запирање; 

17) на сметката бр. 329857 — Републички данок 
на промет од индивидуални производители на тутун; 

18) на сметката бр. 329823 — Републички данок 
на промет од индивидуални производители на хмел. 

Во сите други случаи данокот на промет од 
траганите и од граѓанските правни лица ќе се упла-
тува на збирната — п р е д н а т а сметка од точката I 
оддел 22 на оваа наредба. 

2. Општинскиот данок на промет ќе ое уплатува, 
и тоа: 

1) на сметката бр. 329441 — Општински данок на 
промет од стопански и други организации — според 
точката I дел В од Тарифата за данокот на промет — 
освен на прометот на алкохолни пијачки во угости-
телството и данокот на промет на недвижности 
и права; 

2) на сметката бр. 329642 — Општински данок 
на промет на стоки во трговијата на мало — според 
точката III дел В на Тарифата за данокот на про-
мет, освен на прометот на алкохолни пијачки; 

3) на сметката бр. 329427 — Општински данок 
на промет на природно вино и ракија од производ-
ството на приватните производители; 

4) на сметката бр. 329633 — Општински данок 
на промет на алкохолни пијачки во трговијата на 
мало, освен на прометот на природно вино; 

5) на сметката бр. 329685 — Општински данок 
на промет на природно вино во трговијата на мало; 

6) на сметката бр. 329646 — Општински данок 
на промет на алкохолни пијачки во угостителството, 
освен на прометот на природно вино; 

7) на сметката бр. 329655 — Општински данок 
ца промет на природно вино во угостителството; 

8) на сметката бр. 329453 — Општински данок 
на промет на недвижности и права; 

9) на сметката бр. 329493 — Општински дано« 
на промет од приватни лица што не се задолжуваат 
според распоредот — наплатен со запирање. 

Во сите други случаи општинскиот данок на 
промет ќе се уплатува на збирната — преодната 
ометка од точката I оддел XXII на оваа наредба. 

3. Царините ќе се уплатуваат: 
на сметката бр. 329064 — Царини. 

4. Интересот на фондот на основните средства 
и интересот на фондот на обришите средства 
ќе се уплатуваат, и тоа: 
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1) на сметката бр. 86001 — Интерес на фондот 
на основните средства што му припаѓа на Општиот 
инвестиционен фонд; 

2) на сметката бр. 866 — Интерес на фондот на 
основните средства што им припаѓа на општинските 
инвестициони фондови^ 

3) на сметката бр. 86002 — Интерес на фондот 
на смртните средства што му припаѓа на Општиот 
инвестиционен фонд; 

4) на сметката бр. 866 — Интерес на фондот на 
обртните средства што им припаѓа на општинските 
инвестициони фондови. 

5. Придонесот од доходот на стопанските орга-
низации ќе се уплатува, и тоа: 

1) на сметката бр. 329003 — Дел на придонесот 
од доходот на стопанските организации што и при-
паѓа на федерацијата, освен придонесот по сметките 
под 3 и 4 на овој оддел; 

2) на сметката бр. 68890 — Збирна сметка на 
придонесот од доходот на стопанските организации 
што им припаѓа на инвестиционите фондови на по-
литичкотериторијалните единици; 

3) на сметката бр. 329651 — Придонес од дохо-
дот на стопанските организации што се плаќа во 
паушален износ; 

4) на сметката бр. 329654 — придонес од доходот 
што го плаќаат комуналните стопански организации; 

5) на сметката бр. 86004/2 — Општ инвестици-
онен фонд — дел на придонесот од доходот на 
определени стопански организации (точка 8 од Од-
луката за отстапување на придонесот од доходот); 

6) на сметката бр. 866 — Општински инвести-
ционен фонд — дел на отстапениот придонес од 
доходот на определени стопански организации што 
му припаѓа на општинскиот инвестиционен фонд; 

7) на сметката бр. 865 — Околиски инвестици-
онен фонд — разлики на придонесот од доходот 
на стопанските организации од областа на прометот 
од подрачјето на градовите поделени на општини; 

8) на сметката бр. 866 — Општински инвести-
ционен фонд — разлики на придонесот од доходот 
на стопанските организации од областа на прометот; 

9) на сметката бр. 68129 — Дел на отстапениот 
придонес од доходот на стопанските организации 
што го уплатуваат издавачките претпријатија во 
фондовите за унапредување на издавачката дејност; 

10) на сметката бр. 68821 — Придонес од дохо-
дот на претпријатијата за промет на филмови што 
го уплатуваат овие претпријатија во корист на прет-
пријатијата за прикажување на филмови. 

6. Придонесот за станбена изградба ќе се упла-
тува, и тоа: 

1) на сметката бр. 68в45 — Придонес за стан-
бена изградба што го плаќаат претпријатијата во 
состав на Заедницата на Југословенските железни-
ци, претпријатијата во состав на Заедницата на 
стопанските претпријатија 'на Југословенските по-
шти, телеграфи и телефони, претпријатијата во 
состав на Здружението на стопанските организации 
на речниот сообраќај и претпријатието Јадранска 
линиска пловидба. На оваа сметка ке го уплатуваат 
наведените организации вкупниот износ на придо-
несот за станбена изградба, со тоа што банката од 
таа сметка ќе ги расподели средствата на дел што 
му припаѓа на републичкиот фонд за станбена из-
градба (80°/о) и на дел што им припаѓа на општин-
ските фондови за станбена изградба (20%). 

Другите приходи на републичкиот фонд за 
станбена изградба, наведени во членот 19 став 1 
точ. 3 до 7 на Законот за финансирањето на стан-
бената изградба, се уплатуваат непосредно во тој 
фонд на сметката бр. 862 к а ј републичката цен-
трала на Југословенската инвестициона банка. Ј у -
гословенската инвестициона банка е должна да обез-
беди аналитичка евиденција според изворите на 
овие приходи; 

2) на сметката бр. 68840 — Придонес за стан-
бена изградба од стопански организации, освен сто-
панските организации наведени во овој оддел под 
1 и селскостопанските организации.' 

3) на сметката бр. 68841 — Придонес За стан-
бена изградба од селскостопански организации; 

4) на сметката бр. 68842 — Придонес за стан-
бена изградба од државни, органи и самостојни 
установи. На оваа сметка ќе се уплатува и делот 
на придонесот за станбена изградба (20*/*) што се 
издвојува и се плаќа на примањата на активните 
под оф и цери, офицери и воени службеници, како и 
на граѓанските лица на служба во Југословенската 
народна армија. Остатокот на овој придонес (80»/е) 
ќе се уплатува на посебна сметка на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана, што 
ќе ја определи Главната централа на Народната 
банка; 

5) на сметката бр. 68843 — Придонес за стан-
бена изградба од други обврзници. На оваа сметка 
ќе го уплатуваат износот за станбена изградба оп-
штествените организации, банките, Државниот оси-
гурителен завод, коморите, стручните здруженија 
и др.; 

6) на сметката бр. 6Ш46 — Дел од закупнината 
за деловни простории (член 15 став 1 точка 4 од 
Законот за финансирањето на станбената изградба); 

7) на сметката бр. 68847 — Приходи од аморти-
зацијата на згради во општествена сопственост. 

Другите приходи на општинскиот фонд за стан-
бена изградба наведени во членот 15 став 1 точ. 
5 до 9 од Законот за финансирањето на станбената 
изградба се уплатуваат непосредно во тој фонд, на 
сметката бр. 867 к а ј банката што го води фондот. 
Таа банка е должна да обезбеди аналитичка еви-
денција по изворите на овие приходи, како и за 
приходот од истиот член став 1 точка 3 (куќарина) 
што е остварен по пат на збирната — преодната 
сметка бр. 329998. 

7. Придонесот за буџетите од личниот доход на 
работниците ќе се уплатува, и тоа: 

1) на сметката бр. 329805 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварени од 
стопанските организации со кои работникот е во 
постојан работен однос; 

на сметката бр. 329806 —- Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен од 
селскостопанските организации и општите земјо-
делски задруги со кои работникот е во постојан ра-
ботен однос; 

3) на сметката бр. 329807 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен од 
стопанските организации, селскостопанските орга-
низации и општите земјоделски задруги со кои ра-
ботникот не е во постојан работен однос; 

4) на сметката бр. 329808 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен од 
државни органи, самостојни установи и општестве-
ни организации со кои работникот е во постојан ра-
ботен однос; 

5) на сметката бр. 329809 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен од 
државни органи, самостојни установи и општестве-
ни организации со кои работникот не е во постојан 
работен однос; 

6) на сметката бр. 329810 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен 
од приватни занаетчиски дуќани; 

7) на сметката бр. 320830 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на работниците остварен од 
други приватни дуќани и други прив атни лица; 

8) на сметката бр. 329861 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход на лицата што на територи-
јата на Југославија се наоѓаат во служба на дипло-
матски или конзуларни претставништва на стран-
ски држави, или во служба на странски или меѓу-
народни организации, или во служба на нивни прет-
ставници или службеници; 

9) на сметката бр. 329849 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход што се плаќа во паушален 
износ или според паушална основица; 

Страна 10 — Број 2 
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10) на сметката бр. 329848 — Придонес за буџе-
тите од личниот доход во врска со членот 11 од За-
конот за придонесат за буџетите од личниот доход 
на работниците; 

11) на сметката бр. 329447 — Дополнителен при-
донес за буџетите од личниот доход на работни-
ците; 

12) на сметката бр. 329004 — Вонреден придонес 
за буџетите од личниот доход на работниците спо-
ред завршните сметки за 1958 година.*-

8. Придонесот за буџетите на средствата на 
фондот на заедничката потрошувачка кори-
стени за определени цели ќе се уплатува: 

на сметката бр. 329850 — Придонес за буџетите 
на средствата на фондот на заедничката потрошу-
вачка користени за определени цели. 

9. Придонесот за кадри во стопанството ќе се 
уплатува на збирните сметки, и тоа: 

1) на сметката бр. 68004/3 — Фонд за кадри при 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници; 

2) на сметката бр. 68004/4 — Фонд за кадри при 
Генералната дирекција на Југословенските пошти, 
телеграфи и телефони; 

3) на сметката бр. 68004/5 — Фонд за кадри при 
Управата за работите на воената индустрија; 

4) на сметката бр. 68800 — Придонес за кадри од 
индустриските и рударските претпријатија; 

5) на сметката бр. 68801 — Придонес за кадри 
од трговските претпријатија; 

6) на сметката бр. 68802 — Придонес за кадри 
од угостителските претпријатија; 

7) на сметката бр. 68811 Придонес за кадри 
од занаетчиските претпријатија; 

8) на сметката бр. 68803 — Придонес за кадри 
од селскостоланските, шумските и градежните прет-
пријатија, претпријатијата на воздушниот сообра-
ќај, на д ворешнотрговските претпријатија, издава-
чките претпријатија, претпријатијата на лудите 
и складовите, претпријатијата на градскиот сообра-
ќај и на другите комунални претпријатија. На оваа 
сметка ќе го уплатуваат придонесот за кадри оние 
комунални претпријатија што не се зачленети во 
стручни здруженија на други комунални стопански 
организации, т. е. други комуна ЛЕШ претпријатија 
освен наведените во овој оддел под 14 до 18; 

9) на сметката бр. 68804 — Придонес за кадри 
од претпријатијата на друмскиот сообраќај; 

10) на сметката бр. 60806 — Придонес за кадри 
од поморско-бродарските претпријатија; 

11) на сметката бр. 68808 — Придонес за. кадри 
од претпријатијата на речниот сообраќај; 

12) на сметката бр. 68809 — Придонес за кадри 
од претпријатијата за услуги во пристаништата ч 
железничките станици; 

13) на сметката бр. 68813 — Придонес за кадри 
од претпријатијата за промет и прикажување на 
филмови; 

14) на сметката бр. 68814 — Придонес за кадри 
од претпријатијата на водоводот и. канализацијата; 

15) на сметката бр. 68816 — Придонес за кадри 
од претпријатијата за чистотија; 

16) на сметката бр. 68817 — Придонес за кадри 
од претпријатијата за зеленило; 

17) на сметката бр. 68818 — Придонес за кадри 
од претпријатијата за дистрибуција на електрична 
енергија; 

18) на сметката бр. 68812 — Придонес за кадри 
од другите комунални претпријатија. На оваа смет-
ка ќе го уплатуваат придонесот за кадри другите 
комунални претпријатија зачленети ( во републич-
ките стручни здруженија, т. е. другите комунални 
организации освен наведените во овој оддел под 8 
и 14 до 17. 

10. Данокот на приходите од авторски права ќе 
се уплатува: 

на сметката бр. 329632 — Данок на приходите 
од авторски права. 

11. Данокот на доход ќе се уплатува, и тоа: 
1) на сметката бр. 329873 ~ Данок на доход во 

постојан износ, во процент од прометот и бруто 
приходот и на повремените приходи, освен данокот 
на доход од овој оддел под 2. На оваа сметка ќе се 
уплатува данокот на доход пресметан според тон. 
4 и 5 на Одлуката за нормите на данокот на доход 
за 1959 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/59) 
односно според одредбите од Одлуката за продол-
жување важењето ^во 1960 година на Одлуката за 
нормите за данокот на доход за 1959 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/59); 

2) на сметката бр. 329874 — Данок на доход на 
приходите од превозничка дејност како споредна 
дејност во сел СКОРО стопанство. 

Во сите други случаи данокот на доход ќе се 
уплатува на збирната — преодната сметка од точ-
ката I оддел 22 на,оваа наредба. 

12. Данокот на личниот приход на граѓаните ќе 
се уплатува: 

на сметката бр. 329468 — " Данок на личниот 
приход на граѓаните. 

13. Данокот на наследства и данокот на пода-
роци се уплатуваат: 

на сметката бр. 329478 — Данок на наследства 
и данок на подароци. 

14. Општинскиот локален данок ќе се уплатува, 
и тоа: ' 

1) на сметката бр. 3294430 — Општински локален 
данок на приходите на кои се плаќа данок на доход 
во постојан износ во процент од прометот и бруто 
приходот и на повремените приходи; 

2) на сметката бр. 3294431 — Општински локален 
данок на личниот приход на граѓаните. 

Во сите други случаи општинскиот локален 
данок ќе ое уплатува на збирната — преодна*® 
сметка од точката I оддел 22 на оваа наредба. 

15. Земјарината ќе се уплатува, и тоа: 
1) на сметката бр. 3296340 — Земјарила од сел-

скостопанските организации и општите земјоделски 
задруги; 

2) на сметката бр. 3296341 — Земјарина од дру-
гите стопански организации; 

3) на сметката бр. 329682 — Земјарина од дру-
гите обврзници. 

16. Придонесот од прометот на филмови ќе се 
уплатува: 

на сметката бр. 68820 — Придонес од прометог 
на филмови. 

17. Придонесот од прометот на жита за унапре-
дување на призводството и прометот на жита 
ќе се уплатува: 

на сметката бр. 865 — Околиски инвестиционен 
фонд — придонес од прометот на жита. 

18. Разликата во цената ќе се уплатува: 
на сметката бр. 68895 — Разлика во цената, спо-

ред членот 34 од Законот за пазарната инспекција. 
19. Таксите ќе се уплатуваат, и тоа: 
1) на сметката бр. 329865 — Административни 

такси. На оваа сметка ќе се уплатуваат сите адми-
нистративни такси, освен конзуларните такси (тар. 
бр. 105 до 145 од Законот за административните 
такси — во натомошниот текст: ЗАТ), освен таксата 
за постапка по царинска декларација (тар. бр. 75 
од ЗАТ) и освен таксите на странски друмски мо-
торни возила (тар. бр. 146 и 147 од ЗАТ); 

2) на сметката бр. 329060 — Конзуларни такси 
(тар. бр. 105—145 од ЗАТ); 

3) на сметката бр. 329066 — Административни 
такси за постапка по царинска декларација (тар. 
бр. 75 од ЗАТ); 

4) на сметката бр. 6643 — Такси на странски 
друмски моторни возила (тар. бр. 146 и 147 од ЗАТ); 

5) на сметката бр. 68870 — Такси на друмски 
моторни возила, освен таксите на странски друмски 
моторни возила; 

6) на сметката бр. 68872 — Такси на запрежни 
друмски возила; 
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7) на сметката бр. 68850' — Такси на работе« 
(запрежен) добиток; 

8) на сметката бр. 68851 — Такси на орудија за 
производство; 

9) на сметката бр. 68852 — Такси на хибридна 
лоза; 

10) на сметката бр. 329694 — Судски такси ка ј 
сите судови. 

20. Општинските такси ќе се уплатуваат, и тоа: 
1) на сметката бр. 329487 — Општински такси 

на имот. На оваа шетка ќе се уплатуваат општин-
ските такси за бочви и маслариници и за држеше 
кучиња; 

2) на сметката бр. 329679 — Општински такси 
за престој во туристички места; 

3) на сметката бр. 329438 — Други општински 
такси. 

21. Разни приходи ќе се уплатуваат, и тоа: 
1) на сметката бр. 68853 — Приходи од надоме-

стоци за искористување на селскостопанско зе-
мјиште; 

2) на сметката бр. 68860 — Приходи од делот 
на цената на дрвото на пењ; 

3) на сметката бр. 68862 — Шумски такси според 
посебни прописи што ги плаќаат приватни сопстве-
ници и задруги за сечење дрва во приватни односно 
задружни шуми. На оваа сметка уплатуваат шум-
ските управи дел од шумската такса што тие ја на-
платуваат од приватни сопственици и задруги за 
сечење дрва во приватни односно задружни шуми; 

4) на сметката бр. 68861 — Приходи од надоме-
стокот наплатен за шумски штети; 

5) на сметката бр. 68863 — Приходи од споредни 
шумски производи; 

6) на сметката бр. 68875 — Приходи од прода-
дена трева, овошје и дрвја на земјиштето на патот; 

7) на сметката бр. 68876 — Приходи од парични 
казни поради повреда на сообраќајните прописи 
и на прописите за заштита на јавните патишта, 
како и поради оштетување на патишта; 

8) на сметката бр. 68329 — Дел од премиите за 
осигурување од пожар што се уплатува во против-
пожарните Лондови; 

9) на сметката бр. 68129 — Приходи на фондо-
вите за социјални установи од наплатените парични 
казни за прекршоци. 

22. Збирна — преодна сметка за приходите од 
населението 

На збирната — преодната сметка за приходите 
од населението бр. 329998 ќе се уплатуваат: прихо-
дите од населението со кои тоа се задолжува спо-
ред распоредот чии срокови за плаќање присти-
гаат едновремено (член 1 точка 1 од Правилникот 
за книжење на приходите на буџетите и фондовите 
што произлегуваат од населението — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 2/59), и тоа: 

1) данокот на доход од селско стопанство (за-
еднички); 

2) данокот на доход на приходите од занаетчи-
ска дејност (заеднички); 

3) данокот на доход на приходите од други са-
мостојни занимања и од друг имот (заеднички); 

4) данокот на доход од згради на индивидуал-
ни селскостооански производители (приход на оп-
штинскиот фонд за станбена изградба); 

5) данокот на доход од згради на други даш> 
чии обврзници (приход на општинскиот фонд за 
станбена изградба); 

6) данокот на употреба на туѓа работна сила 
од земјоделци (посебен приход на општината); 

7) данокот на употреба на туѓа работна сила од 
занаетчии (посебен приход на општината); 

8) дополнителниот данок на доход од селско 
стопанство што го плаќаат производителите на ориз 
(заеднички); 

9) дополнителниот данок на доход од селско 
стопанство што го плаќаат производителите на ма-
рвена (заеднички); 

10) дополнителниот данок на доход што го пла-
ќаат приватни лица на приходите од производство 
и цродажба на дрво (заеднички); 

^ 11) данокот на промет од приватни занаетчиски 
дуќани (заеднички); 

12) данокот на промет од транспортни услуги на 
приватни сопственици на друмски возила (прихо-
ди на републичкиот, околискиот и општинскиот 
фонд за патишта); 

13) данокот на промет од другите самостојни за-
нимања, освен данокот на промет од приватни зана-
етчиски дуќани и данокот на промет од транспортни 
услуги на приватни сопственици на друмски во-
зила (заеднички); 

14) општинскиот данок на промет од приват-
ни занаетчиски дуќани (посебен приход на општи-
ната); 

15) општинскиот данок на промет од други са-
мостојни занимања (посебен приход на општината); 

16) општинскиот локален данок на приходите 
од селско стопанство (заеднички приход); 

17) општинскиот локален * данок на приходите 
од селско стопанство (посебен приход на општи-
ната); 

18) општинскиот локален данок на приходите 
од занаетчиска дејност (посебен приход на општи-
ната); 

19) општинскиот локален данок на приходите 
од други самостојни занимања и од друг имот (по-
себен приход на општината); 

20) општинскиот локален данок на приходите 
од згради на индивидуални оелско-сгорански прои-
зводители (посебен приход на општината); 

21) општинскиот локален данок на приходите 
од згради на други даночни обврзници (посебен 
приход на општината); 

22) месниот самопридонес во пари (посебен при-
ход на општината); 

23) придонесот за кадри од приватните дуќани 
(приходи на сојузниот, републичкиот и околиски-
от фонд за кадри, како и на коморите односно 
стручните здруженија); 

24) интересот на сите приходи што се уплату-
ваат на збирната — преодната сметка (кој им при-
паѓа на буџетите, фондовите и други корисници на 
кои им припаѓаат приходите наплатени по збирна-
та сметка); 

25) трошоците за присилно извршување за си-
те приходи што се уплатуваат на збирната — пре-
одната сметка (посебен приход на општината). 

За приходите наведени во оваа точка банката 
ќе отвори посебни сметки на кои по вирмански на-
лог од органот на управата на општинскиот наро-
ден одбор надлежен за работите на приходите ќе 
врши прокнижување од збирната — преодната 
сметка. 

За сметките отворени според претходниот став, 
банката ќе го извести органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите 
на приходите. 

Данокот на промет, данокот на доход, општин-
скиот локален данок и другите видови приходи од 
населението што не се наведени во оваа точка ќе 
се уплатуваат на сметките определени со оваа на-
редба. 

Стопанските, задружните и општествените ор-
ганизации, државните органи, самостојните уста-
неш:, како и приватните правни лица, се должни 
данокот на промет и другите приходи, запрени при 
исплатата на сметките на приватни Лица, да ги упла-
тат на соодветните сметки предвидени со одредбите 
од оваа наредба. , 

23. Приходите на државните органи и устано-
ви ќе се уплатуваат, и тоа: 

1) на сметката бр. 329067 — Приходи на држав-
ните органи што се финансираат од сојузниот 
буџет; 

2) на сметката бр. 329167 — Приходи на држав-
ните органи што се финансираат од републичкиот 
буџет; 
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3) на сметката бр. 329267 — Приходи на држав-
ните органи што се финансираат од буџетот на 
Автономна Покраина Војводина односно од буџетот 
на Автономна Косовско-метохиска Област; 

4) на сметката бр. 329367 — Приходи на држав-
ните органи што се финансираат од околискиот 
буџет; 

5) на сметката бр. 329467 — Приходи на држав-
ните органи што се финансираат од општинскиот 
буџет. 

24. Другите буџетски приходи ќе се уплату-
ваат, и тоа: 

1) на сметката бр. 329069 — Други сојузни при-
ходи; 

2) на сметката бр. 329169 — Други републички 
приходи; 

3) на сметката бр. 329269 — Други приходи на 
Автономна Покраина Војводина односно Автономна 
Косовско-метохиска Област; 

4) на сметката бр. 329369 — Други приходи на 
околината; 

5) на сметката бр. 329469 — Други приходи на 
општината. 

На горните сметки на другите буџетски прихо-
ди треба да се уплатуваат приходите од казни, не-
потрошените буџетски средства од претходните го-
дини и разни непредвидени приходи. При уплату-
вањето на овие сметки уплатителите на тие при-
ходи се должни да назначат на уплатницата на кој 
вид приходи односната уплата се однесува. Банка-
та за секој вид од наведените приходи ќе обезбеди 
потребна аналитичка евиденција. 

Приходите што произлегуваат од поранешните 
години се уплатуваат на сметките определени со 
оваа наредба за уплатување на тие видови прихо-
ди за текуштата година. А приходите од поране-
шните години за кои со оваа наредба не е опреде-
лена посебна сметка за уплатување поради тоа што 
тие видови приходи не се предвидени во текуштата 
година, ќе се уплатуваат на сметката на другите 
приходи на соодветните по литигчкотеритори ј алии 
единици на кои тие приходи им припаѓале во годи-
ната од која произлегуваат. 

25. Вишоците на буџетските приходи од прет-
ходната година ќе се, уплатуваат, и тоа: 

1) на сметката бр. 329056 — Вишоци на прихо-
дите според сојузниот буџет; 

2) на сметката бр. 329156 — Вишоци на прихо-
дите по буџетот на народната република; 

3) на сметката бр. 329256 — вишоци на прихо-
дите по буџетот на Автономна Покраина Војводина 
односно Автономна Косов еко - м его ХИЈСК а Област; 

4) на сметката бр. 329356 — Вишоци на прихо-
дите по. буџетот на сколи јата; 

5) на сметката бр. 329456 — Вишоци на приходи-
те по буџетот на општината. 

Како вишок на буџетските приходи се внесува, 
бруто износот пред неговата расподелба на резерв-
ниот фонд и буџетот. 

II. Даночните обврзници, уплатителите на при-
ходите на фондовите и сите други уплатители што 
уплатуваат приходи на сметките определени со 
оваа наредба се должни при уплатувањето на при-
ходите на односните сметки да ги напишат на 
уплатницата (образец на Народната банка бр. 127 
и 141) односно на вирманскиот налог (образец на 
Народната банка бр. 174), покрај бројот на сметка-
та, и другите ознаки (оперативен број, организа-
циона единица на банката ка ј која се врши уплата-
та, број на општината, број на партијата и ел.) со 
кои се обезбедува расподелбата на средствата од 
збирните сметки. 

Ако постојат обврски за уплатување на некој 
приход надвор од општината во која е седиштето 
односно живеалиштето на уп латите лот, ќе се озна-
чи и таа општина. 

Организационата единица на банката ка ј која 
се врши уплатата е должна наведените ознаки да 
им ги соопшти на уплатителиге. 

ПХ. Сметките на приходите што му припаѓаат 
во целина или. делумно на сојузниот или репу-
бличкиот буџет или фонд односно на буџетот или 
фондот на автономната единица треба да се водат 
само ка ј Народната банка, а сметките на приходите 
во кои учествуваат само околијата и општината 
можат да се водат и кај комуналните банки. 

По исклучок, сметките на приходите наведени 
во оваа наредба во точката I оддел 1 под 9, 11 и 15 
до 18, оддел 2 под 1 до 9, оддел 7 под 6 и 7, оддели 
10 до 15, оддел 19 под 1 и 4 до 10, оддели 20 и 22, 
ќе се водат кај најблиската Народна или комунална 
банка. 

IV. Банките кај кои во смисла на точката III од 
оваа наредба се водат збирните сметки на буџетите 
и збирните сметки на заедничките приходи во кои 
учествуваат повеќе политичкотериторијални едини-
ци, средствата од збирните сметки ги распореду-
ваат на соодветните сметки на корисниците на тие 
приходи (празнење на сметките) секој 1-ви, 10-ти и 
20-ти ден во месецот. 

Средствата од збирните сметки се распореду-
ваат на фондовите двапати во месецот т. е. петна-
есетдневно. 

V. Приходите од општинскиот данок на промет 
од точката I оддел 2, што до определен процент 
претставуваат заеднички приходи на сите политич-
нотериторијални единици а над тој процент прет-
ставуваат посебен приход на општините, банката 
ќе ги расло делува од збирните сметки на соодветни-
те сметки на заедничките приходи и на сметките 
на посебните приходи на општините врз основа на 
процентот што се добива од односот на нормата 
што претставува заеднички приходи и нормата што 
претставува посебни приходи на општината во сми-
сла на чл. 26 и 187 од Законот за буџетите и фи-
нансирањето на самостојните установи. 

VI. Како стопански организации, во смисла на 
одредбите од оваа наредба, се подразбираат, ако не 
е определено поинаку, оние стопански и други 
организации што според членот 2 од Законот за 
придонесот од доходот на стопанските организации 
односно членот 12 од Законот за средствата на 
стопанските организации се сметаат како стопан-
ски организации. 

VII. Техничките упатства за извршување на 
оваа наредба ќе ги донесе Главната централа на 
Народната банка во согласност со сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на финансиите 

VIII. Со денот на почетокот на применувањето 
на оваа наредба престанува да важи Наредбата за 
уплатување на одделни видови приходи на буџе-
тите и фондовите на сметките кај -Народната бан-
ка и ка ј комуналните банки („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 2/59, 14/59, 16/59 и 31/59). 

IX. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1960 година. 

Бр. 12-29151/1 
31 декември 1959 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 
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11. 

Врз основа на членот 24 став 2 и членот 18 став 
2 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 25/59), во врска 
со членот 2 оддел I под а) точка 47 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/58 и 18/59), а на предлог од Југо-
словенската селскостопанска банка, сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА 
ЗАДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОН-
КУРС ОД СРЕДСТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕ-
СТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НАБАВКА ВО 1959 ГО-
ДИНА НА ПРИПЛОДНИ БЕЛИ СВИЊИ И ЗА 
ИЗГРАДБА ОДНОСНО АДАПТАЦИЈА НА НРАСИ-

ЛИШТА И ГОИЛИШТА 

1. Во Наредбата за давање инвестициони заеми 
без конкурс од средствата на Општиот инвестици-
онен фонд за набавка во 1959 година на приплодни 
бели свињи и за изградба односно адаптација на 
прасилишта и гоилишта („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 22/59) во насловот на наредбата се бришат збо-
ровите: „во 1959 година". 

2. Во точката 7 на наредбата се додава нов 
став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на претходниот став, 
заемите одобрени според оваа наредба за изградба 
на прасилишта и гоилишта по кои со користењето 
на средствата е отпочнато во 1959 година, како и 
заемите за адаптација на прасилишта и гоилишта и 
за набавка на бели свињи, можат да се користат до 
30 јуни 1960 година." 

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

Бр. 16—451 
8 јануари 1960 година 

Белград ̂  
Државен секретар 

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

12. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 3 од Уред-

бата за трговската дејност и трговските претпри-
јатија' и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИСПОРАКА ВО 1960 ГОДИ-
НА НА ЕЛЕКТРОЛИТЕН БАКАР ВО БЛОК ЗА 
ПОТРЕБИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ КАТЕГОРИИ ПО-

ТРОШУВАЧИ 
1. За I960 година се утврдуваат контингентите 

на електролитен бакар во блок за следните потро-
шувачи: 

тони 
1) Ваљаоница бакра, Севојно — — — 10.800 
2) индустрија на кабели — — — — — 15.800 
3) Мариборска ливарна, Марибор — — 250 
4) Загребачка љеваоница обојених мета-

ла, Загреб — — — — — — — 100 
5) Предузеће за израду и прераду обоје-

них метала „Ђуро Салај", Ниш — — 400 
6) Комбинат обојених метала, Прокупље — 150 
7) воената индустрија — — — — — 200 
8) претпријатија на Југословенските же-

лезници — — — — — — — — 20 
9) претпријатија на бродоградбата — — 400 

тони 
10) прегоријатија на југословенските же-

лезари — — — — — — — — 100 
11) претпријатија на обоената металургија 100 
12) претпријатија на машиноградбата — — 500 
13) претпријатија на производителите на 

мотори и моторни возила — — — 40 
14) претпријатија на електроиндустријата 100 
15) претпријатија на металопреработувач-

ката индустрија — — — — — 40 
16) нераспределено — — — — — — 1.000 

Договорите за продажба и купување на елек-
тролитен бакар во блок ќе ги склучуваат со Рудар-
скс-тотгилничарскиот базен, Бор, како 'произво-
дител: 

1) Ваљаоница бакра. Севојно; Мариборска ли-
варна, Марибор; Загребачка љеваоница обојених 
метала, Загреб; Предузеће за израду и прераду 
обојених метала „Ђуро Салај", Ниш и Комбинат 
обојених метала, Прокупље; 

2) за воената индустрија — претпријатијата што 
ќе ги определи Управата за работите на воената 
индустрија; 

3) за претпријатијата на Југословенските желе-
зници — претпријатијата што ќе ги определи Ге-
нералната дирекција на Југословенските желе-
зници; 

4) за индустријата на каве ли — овие претпри-
јатија во количини за кои ќе се здоговорат во сво-
ето здружение; 

5) за претпријатијата на бродоградбата, прет-
пријатијата на југословенските железари, претпри-
јатијата на обоената металургија, претпријатијата 
на машиноградбата, претпријатијата на производи-
телите на мотори и моторни возила, претпријатија-
та на електроиндустријата и претпријатијата на 
метал'©преработувачката индустрија — овие прет-
пријатија во количини за кои ќе се здоговорат во 
своето здружение. 

2. Нерасподелената количина од 1.000 тони на 
електролитен бакар во блок ќе ја расподели Дирек-
цијата за суровини според дополнително решение 
од сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет, а на предлог од Секретари]атот 
на Сојузниот извршен совет за индустрија. 

3. Производителот и потрошувачите определе-
ни со оваа наредба се должни на сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет 
на негово барање да му достават податоци за про-
изводството, испораките и залаеше на електроли-
тен бакар во блок од точката 1 на оваа наредба. 

Производителот е должен да му ги пријави на 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет количините на електролитен ба-
кар во блок што ќе ги произведе над определените 
контингенти од точката 1 на оваа наредба, како и 
оние количини што во рамките на определените 
контингенти ќе останат недозволени или неиспора-
чани. Ов pie количини дополнително ќе ги расподе-
ли на предлог од Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за индустрија сојузниот Државен се-
кретаријат за работете на стоковниот промет. 

4. На претпријатијата што не ќе постапат спо-
ред оваа наредба, ќе се применат одредбите на чле-
нот 107 став 1 точка 3 од Уредбата за трговската 
дејност и трговските претпријатија и дуќани. 

5. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1960 година. 

Бр. 46/1 
5 јануари 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот промет, 
Марјан Брецељ, е. р. 
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13. 
Врз основа на членот 70 став 1 точ. 1 и 2 од 

Уредбата за трговската дејност и трговските прет-
пријатија и и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/59), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕ-
ЛУВАЊЕ УСЛОВИТЕ ПОД КОИ МОЖЕ ДА СЕ 
ВРШИ ПРОМЕТОТ НА СУРОВА КОЖА И ВОЛНА 

1. Во Наредбата за определување условите под 
кои може да се врши прометот на сурова кожа и 
волна („Службен лист на ФНРЈ", бр(. 14/58) во точ-
ката 6 се додава нов став 2, кој гласи: 

„По исклучок од одредбата на претходниот 
став, 'овластените трговски претпријатија можат да 
им продаваат сурова кожа од крупен дивеч (елен, 
срна, дивокоза, дива свиња ити.), крзно од крупен 
дивеч (мечка, волк, рис, шакал ити.) и крзно од си-
тен дивеч (лисица, зајак, куна, верверица, јазовец, 
видра ити.) на организациите од точката 8 на оваа 
наредба и надвор од аукциското место организира-
но од страна на Сојузот на трговските комори на 
Југославија." 

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

Бр. 6188/1 
26 декември 1959 година 

Белград 
Државен секретар 

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

14. 
Врз основа на членот 35 став 1 точка 5 од Уред-

бата за надворешнотрговското работење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59), Комитетот за надворе-
шна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА РЕГУЛИРАЊЕ 

НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 
1. Во Наредбата за регулирање на увозот на 

определени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 26/58) во точката 2 се брише ставот 2. 

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

П. бр. 1566 
28 декември 1959 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Љубо Бабиќ, е. р. 

15. 
ВгРЗ основа на точката 1 став 4 од Одлуката за 

пресметување разликата во цените при увозот и 
извозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/55, 22/56, 
6/58, 23/58 и 14/59), во врска со членот 7 оддел I став 
А под а) точка 3 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите и со со-

ч јузниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет, Комитетот за надворешна трговија 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИ-
ЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА 
ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕ-

ДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ 
1. Во Наредбата за коефициентите за пресме-

тување на разликата во цените при извозот и уво-

зот на определени производи и услуги („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 21/57 и 23/58) во точката I оддел 
Б во гранката 127 — Прехранбена индустрија, кон 
именувањето во редниот број 26 по зборовите: „ри-
цинусово масло" се додава ознака за примена на 
фуснотата *), а по текстот на таа гра-нка се додава 
фуснота, која гласи: 

„*) Со потврда од Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за индустрија дека не се произведува 
во земјата, односно дека не се произведува во до-
волни количини или во соодветен квалитет." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува на работите на увоз склучени од тој ден. 

П. бр. 1526 
31 декември 1959 година 

* Белград 
Го заменува 

Претседателот на Комитетот 
за надворешна трговија 

Државен потсекретар, 
др Владимир Велебит, е. р. 

16. 

Врз основа на членот 321 став 5 и членот 325 
став 4 од Законот за јавните службеници („Слу-
жбен лиЈст на ФНРЈ", бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа, Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СОЦИЈАЛИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

СЛУЖБЕНИЦИ ОД ПРВА ГРУПА 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со одредбите на овој правилник се оггред е ду-

ваат условите за прием на специјализација, про-
грамите и условите за полагање на специјалистич-
киот испит на здравствените службеници од чле-
нот 321 на Законот за јавните службеници, како 
и составот и работата на испитните.комисии ка ј ор-
ганите ка ј кои тие можат да се формираат. 

Член 2 
На специјализација можат да се примаат здрав-

ствени службеници од прва група што имаат на ј -
малку три години работен стаж во здравствени 
установи и положен стручен испит и кои во таа 
мера знаат еден странски јазик (француски, ан-
глиски, руски, немски или италијански) што да мо-
жат да ја следат странската стручна литература. 

Како работен стаж, во смЈ*сла на претходниот 
став, се подразбира времето што здравствен слу-
жбеник го поминал во здравствената установа во 
работен однос, како и времето што го поминал на 
задолжителен стаж 

Член 3 
Приемот на специјализација се врши врз осно-

ва на конкурс. 
, Конкурсот може да се распише врз основа на 

одобрение од републичкиот совет за народно 
здравје. 

Член 4 
Решението за прием на специјализација го до-

несува републичкиот совет за народно здравје врз 
основа на усвоениот план за специјализација. 

Член 5 
Установите ч во кои може да се врши специја-

лизација ги определува републичкиот совет за 
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народно здравје. Овој совет истовремено ги опре-
делува и гранките на медицината во кои може да 
се врпц! специјализација во тие установи, кано и 
бројот на местата за секоја гранка на специј а ли-
зан?? јата. 

Здравствените Установи од претходниот став се 
должни да примат на специјализирање, по нивно 
барање, yi здравствени службеници од други здрав-
ствени заводи, установи, органи и организации, до-
дека не бидат пополнети сите места определени за 
одделна гранка на специјализацијата. Приемот на 
специјализирање во овој случај здравствените уста-
нови го вршат по редот по кој здравствените слу-
жбеници се пријавиле за специјализирање. 

Здравствените установи во иси може да се вр-
ши специјализација го утврдуваат редот по кој ќе 
се врши специјалистичкиот стаж, водејќи притоа 
сметка здравствените службеници да почнуваат со 
стажот од онаа гранка за која добиле одобрение за 
специј ализаци ја. 

II. Специјалистички стаж и испит 

Член 6 
Здравствените службеници примени на специ-

јализација се должни првите четири месеци од спе-
цијалистичкиот стаж да ги поминат на опреде-
лена клиника или одделение односно во определен 
завод (пробен стаж). Тие се должни по завршениот 
пробен стаж да кол оквир аат кај шефот на соодвет-
ната организациона единица. Ако на колоквиумот 
не покажат задоволителен успех, го губат правото 
на специјализирање од таа гранка. 

Член 7 
Специјалистичкиот стаж трае онолку време 

колку е за одделни гранки утврдено со Правил-. 
никог за гранките на специја лиз аци ј ата и за тра-
ењето на специјалистичкиот стаж на здравствените 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/50). 

За секој здравствен службеник се води лист за 
социјализацијата, во кој се внесуваат податоците 
за неговото залагање, за успехот покажан на колок-
виумите, како и други податоци што се земаат 
предвид при оценувањето на колоквиумите. 

Образецот на листот за специ јализацијата го 
пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје. 

Член 8 
Здравствените службеници се должни с е т и 6 

месеци, односно по времето што го поминуваат во 
соодветната организациона единица според програ-
мата за специјализација, да колоквираат кај шефот 
на таа единица. Во тие срокови на нив може да 
им се дава и писмено да обработат одделни теми, 
со цел за проверување дали во доволна мера се 
користат со потребната стручна литература. 

Член 9 
Заради употполнување и усовршување на опе-

ци јалистичкото знаење од определена гранка на 
медицината, здравствените службеници ги помину-
ваат последните 4 месеци специјалистички дтаж Ца 
соодветните клиники односно факултетски инсти-
тути или во здравствените установи што ги опре-
делува републичкиот совет за народно здравје. 

Член 10 
Специјалистичкиот стаж може да се прекине 

само во случај на болест. 
По исклучкж, специјалистичкиот стаж може да 

се прекине и од други оправдани причини. Оправ-
даноста на причините приток"ја цени републичкиот 
совет за народно здравје. 

Член 11 
Специјалистичкиот испит се т о л а т според Про-

грамата за специјализација и специјалистички ис-
пит]/! за здравствените службеници од прва група, 
која е отпечатена во Додатокот на „Службен лист 
на ФНРЈ" и е составен дел од овој правилник. 

Член 12 
Специјалистичкиот испит се состои од практи-

чен и теориски дел, како и од писмена работа, ако 
е оваа со Програмата за специјализација и специ-
јалистички испити за здравствените службеници 
од прва група предвидена. 

Установите ка ј кои се полага специј алистич-
киот испит, како и испитните срокови, ги опреде-
лува републичкиот совет за народно здравје. 

Член 13 
Здравствените службеници се должни да се при-

јават за полагање на специ јалистичииот испит во 
срок од 6 месеци по завршениот специјалистички 
стаж. 

Пријавите за полагање на специјалистичкиот 
испит здравствените службеници му ги поднесуваат 
на републичкиот совет за народно здравје преку 
установата во која се запослени. 

Пријавата се поднесува најдоцна на 30 дена 
пред определениот испитен срок. 

Кон пријавата за полагање на специјалистич-
киот испит се прилагаат: решението за приемот на 
специјализација, персоналниот лист и листот за 
опецијализацијата, како и писмената работа, ако е 
таа предвидена со Програмата за специјализација 
и специјалистички испити за здравствените слу-
жбеници од прва група 

Член 14 
Републичкиот совет за народно здравје дава 

одобрение за полагање на специјалистичкиот испит 
и го определува денот за полагање во срокот кој 
не може да биде пократок од 30 дена од денот на 
пријавата. 

III. Состав и работа на испитните комисии 

Член 15 
СпецрјалиЈСтичките испити се полагаат пред 

испитните комплети чии членови ги определува и 
ги именува републичкиот совет за народно здравје. 
Претседателите и членовите на испитните комисии 
и нивните заменици се именуваат о»д редовите на 
наставниците на факултети или од истакнати 
стручњаци. 

Со решението за именување на членовите на 
испитните комисии се определува и записничарот. 
Со тоа решение се определува и кое градиво ќе 
испитува ној член на комисијата. 

Член 16 
Целата администрација во врска со специјали-

стичкиот испит ја врши, по правило, организацио-
оната единица на републичкиот Со&ет за народно 
здравје во чија надлежност спаѓа школстовото и 
стручното издигање на кадрите. Ако таква органи-
зациона единица не постои секретарот на репу-
бличкиот совет за народно здравје определува која 
организациона единица односно служба ќе ги врши 
овие; работи. 

Член 17 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот што го 

пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје. 

Член 18 
Кандидатот КЈСХМионски се испитува и се оцену-

ва од целото градиво. 
Кандидатот прво се испитува практично, а по-

тоа теориски. 
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Член 19 
Оценката на испитот е „положил" или „не по-

ложил". 
Оценката се дава со мнозинство гласови, а во 

случај на поделба на гласовите одлучува страната 
на која е гласот на претседателот на комисијата. 

Член 20 
Кандидатот што не ќе го положи испитот, може 

да го повтори двапати во растојанија од најмалку 
б месеци. 

Член 21 
По завршениот испит претседателот на испит-

^ ната комисија му го соопштува на кандидатот успе-
хот во присуство на сите членови на комисијата. 

Член 22 
На кандидатот што го положил испитот му се 

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

ваат секретарот на републичкиот совет за народно 
здравје и претседателот на испитната комисија. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден примерок му се врачува на кандид атот, а дру-
гиот се вложува во неговиот персонален лист. 

Образецот на уверението за положен испит го 
пропишува Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје. 

Установата во која е запослен кандидатот се 
известува за резултатот на полагањето на испитот. 

Член 23 
Кандидатот што го полага испитот надвор од 

местото на своето службување има право на надо-
месток на патните трошоци, според прописите за 
патните и селидбените трошоци, при првото пола-
гање на испитот. 

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

Патните трошоци паѓаат на товар на установата 
во која е запослен кандидатот. 

Член 24 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако кандидатот го полага испитот во друго 

место, отсуството го опфаќа и времето потребно за 
одење во местото на полагањето на испитот и за 
враќање во местото на живеењето. 

Отсуството за полагање на испитот не се засме-
тува во годишниот одмор ниту во отсуство според 
членот 87 став 1 на Законот за јавните службеници. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 25 
Здравствените службеници од прва група што 

пред влегувањето во сила на овој правилник ста-
пиле на специјализација, го полагаат специјали-
стичкиот испит според досегашните прописи. 

Член 26 
Завршен едногодишен курс по превентивна ме-

дицина им се засметува во специјалистичкиот стаж 
на здравствените службеници што според одредбите 
на овој правилник се специјализираат по хигиена, 
по епидемиологија, по микробиологија со паразито-
л оги ја или по социјална медицина со организација 
на здравствената служба. 

Член 27 
На з$раествените службеници од прва група со 

медицинска спрема, како и на здравствените слу-
жбеници од прва група што вршат определени 
стр учим работи за кои не е предвидела медицинска, 
туку друга соодветна стручна спрема (здравствени 
соработници), а кои пред влегувањето во сила на 

овој правилник поминале извесно време на специ-
јализација на една од гранките предвидени во Пра-
вилникот за гранките на социјализацијата и за 
траењето на специјалистичкиот стаж на здравстве-
ните службеници, републичкиот совет за народно 
здравје може ова време да им го признае во спе-
цијалистичкиот стаж. 

Член 28 
На фармацеутите и медицинските хемичари што 

стапуваат на специјализација според одредбите на 
овој правилник, а пред тоа поминале извесно време 
на работа во гранката на фармацијата односно ме-
дицината за која им е одобрена специјална аци јата, 
републичкиот совет за народно здравје може ова 
време да им го признае во специјалистичкиот стаж. 

Фармацеутите и медицинските хемичари што 
најмалку 4 години поминале на работа во опреде-
лена гранка на фармацијата односно медицината 
можат да се пријават за полагање на специјали-
стичкиот испит од таа гранка. Одлука за тоа доне-
сува републичкиот совет за народно здравје. 

Член 29 
На здравствените ' соработници од прва група 

(биолози.и други) што врз основа на одобрение на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје го положиле специјалистичкиот испит 
пред влегувањето во сила на овој правилник, им се 
признава специјалност во смисла на одредбите од 
овој правилник. 

Член 3>0 
На здравствените соработници од прва група со 

шумарска или земјоделска стручна спрема што пред 
влегувањето во сила на овој правилник подолго од 
5 години работеле на работи на санитарната техника 
републичкиот совет за народно здравје може ова 
време да им го признае во специјалистички стаж и 
овие службеници можат до крајот на 1961 година 
да се пријават за полагање на специјалистичкиот 
испит од гранката на санитарно-комуналната тех-
ника и на асанацијата на населби. 

Член 31 
На здравствените службеници од прва група 

што ќе се здобијат со специјалност во странство, 
можеда им се признае специјалност од соодветната 
гранка од која здравствените службеници од прва 
група можат да се специјализираат според одред-
бите на Правилникот за гранките на специ јал иза-
цијата и за траењето на специјалистичкиот стаж 
на здравствените службеници. 

Решението за признавање на специјалноста спо-
ред претходниот став го донесува Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за народно здравје. 

Член 32 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат одредбите од чл. 18, 19, 23 до 31 
и бб до 69 на Правилникот за приправничката слу-
жба и стручните испити, специјалистичкиот стаж 
и испитите за специалност на лекарите, стручните 
курсеви и течаеви за оспособуење и задолжително 
стручно усовршуење на службениците од здравстве-
ната струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/48 и 
98/49) и одредбите на Правилникот за соци јализа -
цијата на санитарните инженери („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/52). 

Член 33 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 07-2291/1 

12 декември 1959 година 
Белград 

Секретар 
за народно здравје, 

др Херберт Краус, е. р. 
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17. 

Врз основа на членот 16 точка 9 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), на предлог од Соју-
зното јавно обвинителство, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за правосудни работи доне-
сува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА УТВРДУВАЊЕ 
НА ПОДРАЧЈАТА НА ОКРУЖНИТЕ И ОКОЛИ-

СКИТЕ ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛСТВА 

1. Во Решението за утврдување на подрачјата 
на окружните и околските јавни обвинителства 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 2/59) во одделот I под 
„В. Во Народна Република Словенија" точката 3 
под а) се менува и гласи: 

„Околиското јавно обвинителство во Љубљана 
за подрачјето на ©колските судови во Љубљана, 
Гросупље, Камшик, Ракек и Домжале;" 

2. Ов а решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службе« лист на ФНРЈ". 

Бр. 922 
6 јануари 1960 година 

Белград 

Секретар 
за правосудни работи, 

др Јосип Хрнчевиќ, е. р. 

18. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
КРАЉЕВО 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата одлука од 26 
декември 1959 година определи да се извршат 
дополнителни избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите во 22 Изборна околија 
Краљево, во која пратеничко^ место остана 
упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа 
на чл. 53, 199 и 200 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојуз™те 
народни пратеници, донесува 

Р е ш е н и е 

Се распишуваат дополнителни избори за избор 
на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Сојузната народна скупштина во 22 Из-
борна околија Краљево. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 20 
март 1960 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Краљево, со седиште во Краљево, е надлежна 
за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 32/59" 
9 јануари 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

19. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-

ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 
СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 

АЛЕКСИНАЦ 
Бидејќи Соборот на производителите на Соју-

зната народна скупштина со својата одлука од 26 
декември 1959 година определи да се извршат 
дополнителни избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите во 34 Изборна околија 
Алексинац, во која пратеничко^ место остана 
упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа 
на чл. 53, 199 и 200 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници, донесува 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Сојузната народна скупштина во 34 Из-
борна околија Алексинац. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 210 
март 1960 година. 

О количката изборна комисија за Изборната око-
лија Алексинац, со седиште во Алексинац, е над-
лежна з а спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 32/59-1 
9 јануари 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Заменик-претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

20» 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРО-
ИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА 

СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА 
ИВАНГРАД 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата одлука од 26 
декември 1959 година определи да се извршат 
дополнителни избори за народен пратеник на Со-
борот на производителите во 165 Изборна околија 
Иванград, во која пратеничкото место остана 
упразнето, Сојузната изборна комисија, врз основа 
на чл. 53, 199 и 200 од Законот за правата и дол-
жностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници, донесува 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Сојузната народна скупштина" во 165 Из-
борна околија Иван град. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 20 
март\ 1960 година. 

Околината изборна комисија за Изборната око-
лија Иванград, со седиште во Иванград, е надле-
жна за спроведување на дополнителните изболи. 

Бр. 32/59-2 
9 јануари 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, 
Стеван Бабиќ, е. р. 

Заменик-претседател, 
Тихомир Јаниќ, е. р. 

Секретар, 
Стеван Бабиќ, е. р. 

Заменик-претседател, 
Тихомир Јаниќ, е. р. 
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21. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ 
ЗА НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СО-
БОР НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ВИРОВИТИЦА 

Бидејќи Сојузниот, собор на Сојузната народна 
скупштина со својата одлука од 26 декември 1959 
година определи да се извршат- дополнителни из-
бори за народен пратеник на Сојузниот собор во 
139 Изборна околија Вировитице, во ноја пратенич-
ко™ место остана упразнето, Сојузната изборна 
комисија, врз основа на чл. 58, 190 и 200 од Законот 
за правата и должностите, избирањето и отповикот 
на сојузните народни пратеници, донесува 

Р е ш е н и е 
Се распишуваат дополнителни избори за избор 

на народен пратеник на Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина во 139 Изборна околија 
Вировлтица. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 20 март 
1960 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Вировитице, со седиште во Вировитица, е над-
лежна за спроведување н а дополнителните избори. 

Бр. 32/59-3 
9 јануари 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

Секретар, Заменик-претседател, 
Стеван Бабиќ, е. р. Тихомир Јаниќ, е. р. 

22. 

Врз основа на членот 21 од Уредбата за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, Југосло-
венската инвестициона банка распишува 

X X X V I I I К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА. ПРОИЗВОД-
СТВО НА ВЕШТАЧКИ ВЛАКНА ВРЗ БАЗА НА 

ВИСКОЗА 
1. Југословенската инвестициона банка ќе дава 

заеми според овој конкурс од средствата на Оп-
штиот инвестиционен фонд за изградба, реконструк-
ција и проширување на капацитети за производ-
ство на вештачки влакна и други производи (рејг*^ 
целофан, корд) врз база . на вискоза. 

2. Заемите ќе се одобруваат за она производство 
што се засновува врз современи технолошки про-
цеси. 

3. На овој конкурс можат да учествуваат сто-
панските претпријатија, здружените стопански ор-
ганизации и политичкотериторијалните единици. 

Заемобарателите можат да се јават за еден или 
за повеќе производи во рамките на намената наве-
дена во точката 1 на овој конкурс. 

Изградбата, реконструкцијата или проширува-
њето на капацитетите мора да претставува економ-
ско-техничка единица било да е во прашање фазно 
или финално производство. 

4.-Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со бараниот заем и со средствата на корисни-
кот на заемот, односно на неговиот гарант да се 
обезбедува потполна изградба на објектот за кој се 
бара заемот. 

5. Заемобарателот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите и со сопствени средства 
и да положи гарантен износ, а според прописите 
важечки во времето на донесувањето на одлуката 
за давање заем. Заемобарателот може да понуди и 
поголемо учество во трошоците на инвестициите од 
пропишаното. 

6. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 
интерес по норма од 4в/о годишно. 

Срокот за враќање на заемот не може да биде 
подолг од 25 години. 

7. Првенство при добивањето на заем ќе имаат 
заемобарателите што: 

1) обезбедуваат најниски производствени тро-
шоци по единица производ и поголем рентабилитет 
во однос на вкупно потребните средства; 

2) имаат најниски трошоци на инвестициите по 
единица производ во однос на вкупно потребните 
средства; 

3) нудат поголемо учество; 
4) во поголема мера го засновуваат производ-

ството врз домашна суровинска база и остваруваат 
поголем девизен ефект; 

5) нудат пократок срок за остварување на ре-
довното производство, сметајќи од моментот на одо-
брувањето на инвестициониот заем; 

6) нудат пократок срок за исплата на заемот. 
При одобрувањето на заемите Банката може да 

ги утврди највисоките трошоци на инвестиционото 
вложување по единица на производството, највисо-
ките трошоци на производството, како и најниската 
норма на рентабилитетот, над односно под кои не 
можат да се одобруваат заеми според овој конкурс. 

8. Банката може да утврди оптимални капаци-
тети со кои ќе се раководи при одобрувањето на 
заемите. 

Заемобарателите се должни, надвор од предви-
дениот капацитет, да даваат економско-технички 
податоци за оптималните капацитети односно за 
фазите до оптимален капацитет, како и образло-
жение на оправданоста на предвидениот капацитет. 

Истовремено, заемобарателот е должен да обра* 
зложи дали предложениот капацитет овозможува 
проширување во етапи. 

9. Барањето за инвестиционен заем треба да ги 
содржи податоците наведени во членот 16 од Уред-
бата за заемите за инвестиции, а се поднесува на 
пропишани банчини обрасци. 

10. Кон барањето за заем се поднесува и пот-
полн инвестиционен елаборат според членот 18 став 
1 од Уредбата за заемите за инвестиции. Инвести-
ционата програма и идејниот проект на градежните 
работи мораат да бидат ревидирани и одобрени. 

Предмерот кон идејниот проект на градежните 
работи треба да биде изработен по сите позиции на 
градежните, занаетчиските и инсталатерските ра-
боти, од кои може. да се види како е дојдено до 
одделни количини работи. Претсметката треба да 
биде изработена по сите позиции на предмерот, врз 

•основа на важечките цени. Груб предмер и прет-
сметка изработена врз основа на грубиот предмер 
нема да се земаат предвид. За градежните работи 
наместо идејниот проект може да се поднесе првиот 
дел од одобрениот главен проект. 

Спецификацијата на опремата треба да биде 
изработена со назначување на главните карактери-
стики, како и на цените за секоја позиција на опре-
мата (одвоено за увозна, а одвоено за домашна 
опрема) и на трошоците на монтажните работи. 

По исклучок, заемобарателите можат кон бара-
њето за заем да поднесат само ревидирана и одо-
брена инвестициона програма, со тоа идејните про-
екти и спецификацијата на опремата да ги поднесат 
дополнително, но пред донесувањето на решението 
за одобрување на заемот. Со дополнително поднесе-
ните идејни проекти и спецификација на опремата 
не може да се менува инвестиционата сума пред-
видена со инвестиционата програма. 
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11. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе доказ дека се обезбедени средства 
за полагање на гарантниот износ и за учество во 
трошоците на инвестициите (член 17 точка 2 од 
Уредбата за заемите за инвестиции). Ако тие сред-
ства ги обезбедува политичкотериторијадната еди-
ница, заемобарателот е должен да поднесе изјава 
од надлежниот орган на политичкотериторијадната 
единица за обезбедувањето на тие средства. 

12. Банката може одобрувањето на заемот да го 
обу е лови со гаранција на политичкотериторијалната 
единица. 

13. Барањето за заем, со потребната документа-
ција, & се поднесува во четири примерка на нај^ 
блиската филијала на Југословенската инвестици-
она банка. 

14. Барањата за заем според овој конкурс можат 
да се поднесат до 30 април 1960 година. 

О. бр. 782 
14 октомври 1959 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

Г л а в н а ц е н т р а л а 
Претседател 

Генерален директор, на Управниот одбор* 
Аугустин Папиќ, е. р. Хасан Бркиќ, е. р. 

Р Е Ш Е Н И Ј А . 
Врз основа на членот 9 во врска со членот 33 

од Уредбата за организацијата и работата на Соју-, 
зниот и з в р т е н совет („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР 
ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВР« 

ШЕН СОВЕТ ЗЛ ПРАВОСУДНИ РАБОТИ 
Се назначува за "државен потсекретар во Се-̂  

кретаријатот на Сојузниот, извршен совет за право-: 
судни работи Никола Срзентић, досегашен државен 
потсекретар во Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 1 
в јануари I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

Според членот 1 точка 7 на Уредбата за измени 
И дополненија на Уредбата за Новинската установа 
,, Службен лист на ФНРЈ" („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 1/60), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите со своето решение бр. 
12-759/1 од 11 јануари 1960 година му го довери на 
„Службен лист на ФНРЈ" исклучивото право за 
печатење и продавање на 

ОБРАСЦИТЕ 
ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1959 ГОДИНА 

Обрасците се од с л у ж б е н о издание и сто-
панските организации се должни да ги поднесуваат 
Завршните сметки исклучиво на овие обрасци. 

Обрасците ќе бидат печатени на српскохрват-
ски Сео кирилица и латиница), словенечки и маке-
донски јазик, во корици од фасцикл картон. 

Цената на обрасците ќе биде определена допол-
нително. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

10. Наредба за уплатување одделни видови 
приходи на буџетите и фондовите на смет-
ките кај Народната банка и ка ј други 
банки — — — — — д 

11. Наредба за измена и дополнение на На-
редбата за давање инвестициони заеми без 
конкурс од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за набавка во 1959 година 
на приплодни бели свињи и за изградба 
односно адаптација на прасилишта и то-
плиш та — — — — — 14 

12. Наредба за задолжителна испорака во 
1960 година на електролитен бакар во блок 
за потребите на определени категории 
потрошувачи — — — — — —14 

13. Наредба за дополнение на Наредбата за 
определување условите под кои може да 
се врши прометот на сурова кожа и 
волна — — — — — — — 15 

14. Наредба за измена на Наредбата за ре-
гулирање на увозот на определени прси-

15. Наредба за дополнение на Наредбата за 
коефициентите за пресметување на ра-
зликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги — — 15 

16. Правилник за специјална ациј ата на здрав-
ствените службеници од прва група — — 15 

17. Решение за измена на Решението за утвр-
дување на подрачјата на окружните и око-
лиските јавни обвинителства — — — 18 

Ш. Решение на Сојузната изборна комисија за 
распишување на дополнителните избори 
за народен пратеник на Соборот, на прои-
зводителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Краљево — 18 

19. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување на дополнителните избо-
ри за народен пратеник на Соборот на 
пропее одите л ите на Сојузната народна 
скупштина во Изборната околија Алек-
синац — — — — — — — — — 18 

80. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување на дополнителните из-
бори за народен пратеник на Соборот на 
производителите на Сојузната народна 
скупштина во Изборната околија Иванград 18 

21. Решение на Сојузната изборна комисија за 
распишување на дополнителните избори 
за народен пратеник на Сојузниот собор 
на Сојузната народна скупштина во Изо-
бари ат а околија Вировитица — — —» 19 

22. XXXVITI Конкурс за давање инвестицио-
ни заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за изградба на капаци-
тети за производство на вештачки влакна 
врз база на вискоза — — — — — 19 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", Белград, Краљевима Марка 9. Пошт. фах 226, 
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