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Врз основа на членот 376 став 2 и пленет 38 
од Законот за воените инвалиди од војните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 42/59 и 48/59), 
.Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА РЕХАБИЛИТАЦИЈА 

НА ВОЕНИТЕ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНИТЕ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Професионалната рехабилитација на воените 

инвалиди од војните и на другите лица што имаат 
право на таа рехабилитација според Законот за вое-
ните инвалиди од војните, се спроведува според 
одредбите од оваа уредба. 

Според одредбите од оваа уредба се определува 
и материјалното обезбедување што им припаѓа на 
лицата од претходниот став за време на траењето 
на нивната професионална рехабилитација. 

Член 2 
Право на професионална рехабилитација имаат: 
1) воените инвалиди од војните; 
2) мирновремените воени и со нив изедначени-

те инвалиди; 
3) децата од загинати, умрени или исчезнати 

што имаат право на рехабилитација според членот 
39 од Законот за воените инвалиди од војните. 

Член 3 
Професионалната рехабилитација на лицата од 

членот 2 на оваа уредба (во натамошниот текст: 
воените инвалиди) се спроведува со цел за ни&но 
оспособување за вршење на поранешното или на 
друго соодветно занимање, за стручно оспособува-
ње за вршење на определено занимање или за 
стручно усовршување. 

11. Услови и начин за спроведување на 
професионалната рехабилитација 

Член 4 
Право на професионална рехабилитација под 

условите од членот 37 на Законот за воените ин-
валиди од војните имаат воените инвалиди што не 
наполниле определени години возраст, и тоа маш-
ките 45, а жените 40 години. 

Професионална рехабилитација може да им се 
одобри и на. воените инвалиди — машки меѓу 45 
и 50, а на жени меѓу 40 и 45 години возраст ако, 
покрај условите од членот 37 на Законот за воени-
те инвалиди од војните, во поглед на поранешната 
работа и личните својства ги исполнуваат и усло-
вите од членот 8 на оваа уредба, а оспособувањето 
може да се постигне за две години. 

Член 5 
Воените инвалиди што немаат нижа стручна 

спрема се оспособуваат за вршење на занимање за 
кое е потребна стручна спрема здобиена со приу-
чување односно нижа стручна спрема. 

Член & 
Воените инвалиди Чнто имаат стручна опрема 

пониска од опремата на квалификуван работник 
односно од средна стручна спрема се оспособуваат 
за вршење на занимање за кое е потребна стручна 
спрема на квалификуван работник односно средна 
стручна опрема. 

Чшен 7 
Воените инвалиди што имаат стручна спрема 

на квалификуван работник односно средна стручна 
спрема или стручна спрема повисока од оваа се 
оспособуваат за вршење на друго занимање за кое 
е потребна стручна спрема рамна на онаа што ја 
имаат, или се усовршуваат за вршење на цивното 
поранешно занимање. 

Воените инвалиди од претходниот стаЗ се 
оспособуваат за вршење на друго занимање за кое 
е потребна стручна спрема рамна на онаа што ја 
имаат, ако од оправдани причини не постои мож-
ност да го вршат поранешното занимање. 

Член 8 
Воените инвалиди што имаат стручна спрема 

од претходниот член можат да бидат "упатени и на 
стручно усовршување заради здобивање со стручна 
спрема повисока од онаа што ја имаат, ако особено 
се истакнале во поранешната работа и во стручно-
то оспособување и ако, со оглед на нивните лични 
својства, може да се очекува дека со успех ќе се 
здобијат со таква спрема во редовниот срок. 

Член 9 
Здобивањето со стручна спрема по пат на реха-

билитација според одредбите од оваа- уредба не 
претставува пречка за натамошно здобивање со по-
висок степен на стручна спрема по пат на нова 
рехабилитација во истата струка. 

Воените инвалиди што веќе се професионално 
рехабилитирани немаат право по пат на нова про-
фесионална рехабилитација да се оспособуваат за 
вршење на занимање за кое е потребна стручна 
спрема од ист степен за која се оспособиле со прет-
ходната рехабилитација. 

Член 10 
Професионалната рехабилитација на воените 

инвалиди од војните се спроведува на начинот и 
на местата предвидени во членот 104 од З а к о н о т з а 

инвалидското осигурување („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59). 

Професионална рехабилитација на воените ин-
валиди може да се врши и со редовно школување во 
средни стручни училишта, на факултети, на' виши и 
високи школи и академии, ако воениот инвалид вб 
поглед на поранешната работа и личните својства 
ги исполнува условите од членот 8 на оваа уредба. 

Член 11 
Професионалната рехабилитација на воените 

инвалиди што исклучиво или претежно се занима-
ваат со земјоделска дејност се врши првенствено на 
општи или специјални курсеви опфатени со програ-
мата за издигање стручното ниво на земјоделците 
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(полед ел ски, сточарски, за механизација, за зашти-
та на растенијата ити.) и со школување во посебни 
земјоделски училишта и центри за образование и 
квалификација на работниците во земјоделството. 

Професионалната рехабилитација на воените 
инвалиди од претходниот став за занимавање со 
занаети се врши во занаетчиските работилници или 
на курсевите основани за изучување на занаетот 
само ако инвалидот покажува склоност кон тој 
занает или ако има пракса во вршењето на занае-
тот, а во местото во кое живее или во поблиската 
околина постои потреба од вршење на таков занает. 

Член 12 
Прописите донесени врз основа на Законот за 

инвалидското осигурување во врска со здобивање-
то со стручна спрема на инвалидите на трудот ќе 
се применуваат и на воените инвалиди чија про-
фесионална рехабилитација се врши според одред-
бите од оваа уредба. 

Член 13 ч 

Ако заради професионална рехабилитација на 
воените инвалиди е потребно да се извршат адапта-
ции на простории, машини и други уреди во 
стопански и други организации односно установи, 
издатоците за тоа се покриваат од средствата на 
сојузниот буџет наѕШнети за рехабилитација на 
воените инвалиди. Со спогодба меѓу републичкиот 
орган на управата надлежен за работите на со-
цијалната заштита и организацијата односно уста-
новата или органот поблиску се определуваат изно-
сот, намената и начинот на користењето на тие 
средства. 

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
социјална политика и комунални прашања може 
од наведените средства, со цел за унапредување на 
професионалната рехабилитација на воените инва-
лиди, да им дава дотации на одделни основувачи 
на стручни курсеви на кои ќе се оспособуваат и 
воени инвалиди. ' 

III. Материјално обезбедување 
Член 14 

На воените инвалиди што надлежните органи 
ги упатиле на професионална рехабилитација им 
припаѓа за време на траењето на рехабилитацијата 
материјално обезбедување. 

Материјалното обезбедување, не сметајќи ги 
зголемувањата предвидени со оваа уредба, изнесу-
ва месечно најмногу: 

1) 10.000 динари ~ за инвалидите што се оспосо-
буваат според чл. 5 и 6 на оваа уредба; 

2) 12.000 динари! — за инвалидите што се оспо-
собуваат според членот Т од оваа уредба; 

3) 14.000 динари за инвалидите што се оспосо-
буваат според членот 8 од оваа уредба. 

Височината на материјалното обезбедување за-
виси од вкупниот износ на приходите од земјодел-
ство и Од другите редовни приходи на воениот 
инвалид и на членовите на неговата фамилија, и 
тоа на брачниот другар, децата и родителите, со 
кои живее во заедничко домаќинство. 

Член 15 
Како приход од земјоделство, во смисла на 

оваа уредба, се подразбира утврдениот катастарски 
приход од претходната година, а како други ре-
довни приходи на воениот инвалид и на членовите 
на неговата фамилија со кои живее во заедничко 
домаќинство (член 14 став 3) се подразбираат сите 
нивни постојани примања, без оглед дали се одано-
чени или не (плата, пензија, инвалидски додаток, 
приходи од стопанска дејност, од самостојни зани-
мања и од имот и Сл.), освен инвалиднината и 
додатокот за нега и помош од друго лице според 
Законот за воените инвалиди од војните, инвалид-
н о с т а според Законот за инвалидското осигурува-
ње, додатокот на деца, примањата по4 основот на 

одликување^ стипендија на инва ликовите деца или 
брачниот другар. 

Член 16 
Височината на материјалното обезбедување се 

утврдува на тој начин што од највисоките износи 
на материјалното обезбедување (член 14 став 2) ќе 
се одбие износот на оние приходи од членот 14 став 
3 што отпаѓа на воениот инвалид како член на 
домаќинството. 

Износите на материјалното обезбедување се 
заокружуваат, па износите над цели стотини што 
се помали од 50 динари не се земаат предвид, а 
износите од 50 и повеќе динари се земаат како ljOO 
динари. 

Ако делот на приходите од членот 14 став 3 
на оваа уредба што отпаѓа на воениот инвалид 
како член на домаќинството изнесува повеќе од 
материјалното обезбедување определено во членот 
14 став 2, или ако материјалното обезбедување 
пресметано на начинот од претходните ставови из-
несува помалку од 2.000 динари, инвалидот има 
право на минималниот износ на материјалното обез-
бедување — од 2.000 динари месечно. 

Член 17 
На воениот инвалид што во посебна установа 

во која се врши професионална рехабилитација 
има бесплатно сместување и исхрана материјално-
то обезбедување му се намалува за 50% ако не 
издржува фамилија (член 14 став 3). 

Минималниот износ на материјалното обезбе-
дување нема да му се намалува на воениот инва-
лид од претходниот став. 

Член 18 
Ако професионалната рехабилитација се врши 

надвор од местото на постојаниот престој, а врше-
њето на рехабилитацијата не може да се обезбеди 
со постојан превоз од местото на живеењето до 
местото каде се врши рехабилитацијата на воениот 
инвалид на кој не му се обезбедени бесплатно 
сместување и исхрана за време на престојот во 
местото каде се врши рехабилитацијата му се 
исплатува, покрај материјалното обезбедување 
определено според чл. 14 и 16 на оваа уредба, и 
зголемување на материјалното обезбедување за 
одвоениот живот во износ од 4.000 динари, а ако 
издржува фамилија (член 14 став 3) — во износ 
од 8.000 динари месечно. 

Ако е со оглед на оддалеченоста на станот на 
воениот инвалид од организацијата односно од 
установата во која се врши рехабилитацијата неоп-
ходно користење на превозни средства, а на инва-
лидот не му е обезбеден посебен превоз, материјал-
ното обезбедување определено според чл. 14 и 16 
на оваа уредба се зголемува за износот на трошо-
ците што ги прави инвалидот со цел за рехабили-
тација користејќи ги средствата на јавниот сообра-
ќај. 

у Член 19 
Воениот инвалид на кој ќе му престане ре-

довниот работен однос поради остварување на 
правото на професионална рехабилитација според 
прописите за воените инвалиди од војните, може да 
бара на место износот на материјалното обезбеду-
вање определен според чл. 14 до 17 на оваа уредба 
да му се определи материјално обезбедување во 
височината и под условите предвидени во членот 
109 став 1 и во членот 110 став 1 на Законот за 
инвалидското осигурување, ако во периодот од пет 
Години пред поднесувањето на барањето има нај-
малку две години работен стаж. 

Определеното материјално обезбедување според 
претходниот став припаѓа независно од приходите 
што ги има воениот инвалид и определените чле-
нови на неговата фамилија (член 14 став 3). 

Од материјалното обезбедување определено 
според ставот 1 на овој член се одбива износот на 
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инвалидската или личната пензија што ја прима 
воениот инвалид по основот на социјално осигуру-
вање. 

Воениот инвалид што користи материјално 
обезбедување според ставот 1 на овој член, не 
може за тоа време да го оствари правото на ин-
валидски додаток. 

На воениот инвалид што ќе го избере и ко-
ристи материјалното обезбедување според овој член, 
му припаѓаат и зголемувањата на материјалното 
обезбедување под условите и во височината од 
членот 18 на оваа уредба. 

Воените инвалиди што ги исполнуваат услови-
те за професионална рехабилитација според пропи-
сите за воените инвалиди од војните и за инвалид-
ското осигурување, можат по сопствен избор да го 
користат правото на професионална рехабилитаци-
ја само по еден основ. 

Член 20 
Материјално обезбедување ќе му се исплатува 

на воен инвалид и за време на спреченост да ја 
продолжи започнатата рехабилитација, ако до спре-
ченост дошло поради болест или од други оправ-
дани причини, но не подолго од 6 месеци. 

По исклучок од претходниот став, на воениот 
инвалид на кој му престанал работниот однос по-
ради упатување на рехабилитација врз основа на 
Законот за воените инвалиди од војните^ ќе му се 
исплатува материјално обезбедување и за сето 
време додека е спречен да ја продолжи започнатата 
рехабилитација порадих болест или други причини 
поради кои според прописите за здравственото оси-
гурување се признава правото на надоместок на-
место плата, ако за тоа време нема право на тој 
надоместок. 

На воениот инвалид што во текот на профе-
сионалната рехабилитација се наоѓа на лекување 
во стационарна здравствена установа му се нама-
лува за тоа време материјалното обезбедување, не 
сметајќи го зголемувањето на истото предвидено со 
оваа уредба, според начелата што важат за намалу-
вањето на пензиите на уживателите на лични 
пензии што се наоѓаат на лекување во такви уста-
нови. 

Член 21 
Материјалното обезбедување не може да се 

4 намалува поради промените во приходите или во 
бројот на членовите на фамилијата на воениот 
инвалид (член 14 став 3) што ќе настапат во текот 
на професионалната рехабилитација што трае до 
една година. Ако рехабилитацијата трае подолго од 
една година, материјалното обезбедување поради 
таквите промени не може да се намалува пред 
истекот на учебната година — ако рехабилитација-
та се врши со школување, односно пред истекот на 
шест месеци од настанатата промена — во другите 
случаи. 

Член 22 
Материјално обезбедување му припаѓа на воен 

инвалид на кој му е признаено правото на профе-
сионална рехабилитација — од денот на стапува-
њето на рехабилитација. 

По исклучок, на воениот инвалид на кој му 
престанал работниот однос поради упатување на 
професионална рехабилитација, материјалното обез-
бедување му припаѓа од денот кога му престанало 
правото на принадлежности од работниот однос, 
ако на рехабилитацијата стапил во срокот што е 
определен во решението со кое е упатен на реха-
билитацијата* 

Материјалното обезбедување се определува во 
месечен износ, а пристига за исплата на првиот 
ден секој месец однапред. 

Член 23 
На воениот инвалид кој поради болест или од 

други оправдани причини ќе биде спречен да ја 
заврши професионалната рехабилитација во опре-

делениот срок, органот надлежен за решавање за 
правото на рехабилитација може да му го продолжи 
траењето на рехабилитацијата најмногу за онолку 
време колку што траела спречената. 

Член 24 
Воениот инвалид кој поради болест или од 

други оправдани причини (член 20) не ја завршил 
успешно професионалната рехабилитација на која 
е упатен, може да биде повторно упатен на истата 
професионална рехабилитација. 

На воениот инвалид што го оневозможува 
своето оспособување за работа со неизвршување на 
должностите врзани за спроведувањето на рехаби-
литацијата, му престанува правото на рехабилита-
цијата на која е упатен. 

Во случаите од претходните ставови решението 
го донесува органот надлежен за решавање за 
правото на рехабилитација. 

Член 25 
При определувањето на материјалното обезбе-

дување на воените инвалиди ќе се применуваат на 
согласен начин и одредбите од членот 9 ст. 1, 3 и 4, 
чл. 10,( 11, 23, 25 став 2 и членот 26 од Уредбата за 
инвалидскиот додаток („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/59). 

IV. Постапка 
Член 26 

Постапката за остварување на правото на про-
фесионална рехабилитација ја поведува органот на 
управата на околискиот народен одбор надлежен 
за работите на социјална заштита по повод бара-
њето на воениот инвалид. 

Член 27 
Во спроведувањето на постапката за оствару-

вање на правото на професионална рехабилитација 
ќе се применуваат одредбите што важат во постап-
ката за остварување на инвалидските права според 
Законот за воените инвалиди од војните. 

Член 28 
За давање наод, оценка и мислење во по-

стапката за остварување на правото на воениот 
инвалид на професионална рехабилитација се над-
лежни, во смисла на членот 63 став 3 од Законот 
за воените инвалиди од војните, инвалидските 
првостепени и второстепени комисии формирани 
според членот 187 ст. 1 и 2 од Законот за инвалид-
ското осигурување и според прописите донесени 
врз основа на тој закон. 

Член 29 
Инвалидската комисија оценува и дава мисле-

ње за тоа дали воениот инвалид според своето 
општо образование, годините на возраста, здрав-
ствената состојба и другите околности, како што се 
стручната спрема, природата на оштетувањето на 
организмот и др., има услови да се рехабилитира 
успешно, водејќи сметка и за желбата и н а к л о н -
етите на инвалидот во поглед на изборот на зани-
мањето. 

Член 30 / 
Органот' на управата на околискиот народен 

одбор надлежен за работите на социјалната зашти-
та по прибавениот наод, оценка и мислење на ин-
валидската комисија од членот 187 став 1 на Зако-
нот за инвалидското осигурување донесува решение 
за правото на воениот инвалид на професионална 
рехабилитаци ј а. 

Со решението со кое на инвалидот му се приз-
нава правото на професионална рехабилитација се 
определува и организацијата односно установата во 
која ќе се врши рехабилитацијата, занимањето »а 
кое треба да се оспособи инвалидот, почетокот ^ и 
траењето на професионалната рехабилитација, 
како и износот на материјалното обезбедување што 
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му припаѓа на инвалидот за време на рехабилита-
цијата. 

Член 31 
Ако по повод изјавената жалба треба да се 

испита правилноста на наодот, оценката и мисле-
њето на првостепената инвалидска комисија, ре-
публичкиот (покраинскиот) орган на управата кој 
решава по жалбата е должен да прибави мислење 
од второстепената инвалидска комисија од членот 
187 став 2 на Законот за инвалидското осигурување. 

Конечното решение со кое на воениот инвалид 
му се признава правото на професионална рехаби-
литација им се доставува на организацијата односно 
установата во која ќе се врши рехабилитацијата и 
на републичкиот (покраинскиот) орган надлежен 
за работите на социјалната заштита. 

Член 32 
Органот на управата на околискиот народен 

одбор надлежен за работите на социјалната зашти-
та ќе ги води пропишаните евиденции и ќе подне-
сува потребни извештаи за воените инвалиди што 
ги упатил на професионална рехабилитација. 

Прописите за водењето на евиденцијата и за 
поднесувањето на извештаите наведени во претход-
ниот став ги донесува, по потреба, Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за социјална политика 
и комунални прашања. 

V. Спроведување на професионалната рехабилита-
ција во стопанските и други организации и уста-

нови 
Член 33 

Професионалната рехабилитација на воените 
инвалиди се врши на местата што со решението 
на органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за трудот (член 216 од Законот 
за инвалидското осигурување) се утврдени за про-
фесионална рехабилитација на инвалидите н а 
трудот. 

Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на социјалната зашти-
та, во спогодба со надлежниот околиски завод за 
социјално осигурување, определува колку од места-
та утврдени за професионална рехабилитација ќе 
користат воените инвалиди што немаат статус на 
инвалид на трудот и за тоа склучува договор, ако 
со решението на органот од претходниот став тоа 
не е определено. 

Член 34 
Договорите^ со одделни стопански ц Други ор-

ганизации односно установи, државни органи или 
работодавец, со кои се определуваат начинот на 
вршењето на професионалната рехабилитација на 
воените инвалиди, сроковите за стапување на ре-
хабилитација,, траењето на рехабилитацијата и по-
блиските услови за вршење на рехабилитацијата, 
како и меѓусебните права и должностите на договор-
ните страни, ги склучува органот на управата на 
околискиот народен одбор надлежен за работите на 
социјалната заштита. Овој орган може како стран-
ка да се придружи и кон договорот за професионал-
на рехабилитација на инвалидите на трудот што 
го склучил околискиот завод за социјално осигу-
рување. 

Ако органот од претходниот став не може да 
достигне спогодба за склучување договор со сто-
панска или друга организација односно установа, 
државен орган или работодавец, за спорните пра-
шања донесува решение советот на околискиот на-
роден одбор надлежен за работите на трудот, кое е 
задолжително. 

Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на социјалната зашти-
та може да склучи спогодба за изведување про-
фесионална рехабилитација на воените инвалиди 
и со стопанска или друга организација односно 

установа во која не е утврдено постоење на посебни 
места за рехабилитација на инвалидите. 

Органот на управата на околискиот народен 
одбор надлежен за работите на социјалната зашти-
та може од стопански и други организации односно 
установи, државни органи и приватни работодавци 
к а ј кои се врши професионална рехабилитација на 
воените инвалиди да бара известувања и податоци 
за Спроведувањето на професионалната рехабили-
тација што се должни овие да ги достават. 

VI. Преодни и завршни/Одредби 

Член 35 
Воените инвалиди што ќе се затекнат на про-

фесионална рехабилитација на денот на влегува-
њето во сила- на оваа уредба ќе продолжат со реха-
билитацијата без повторно решавање за правото на 
истата, а височината на материјалното обезбеду-
вање ќе им се определи по службена должност, 
според одредбите од оваа уредба. 

Ако износот на материјалното «обезбедување 
огфеделен според претходниот став би бил помал 
од материјалното обезбедување што го примал ин-
валидот пред влегувањето во сила на оваа уредба, 
и натаму ќе му се исплатува износот на поране-
шното материјално обезбедување. 

Републичките (покраинските) органи на упра-
вата надлежни за работите на социјалната заштита 
ќе ги достават предметите што се однесуваат на 
рехабилитацијата на инвалидите наведени во ста-
вот 1 на овој член до надлежните околиски органи 
на управата, кои ќе донесат соодветни решенија и 
ќе ги преземат обврските што по тој основ произле-
гуваат за споменатите органи. 

Член 36 
Одредбите од Законот за инвалидското о с и г -

рување и од прописите донесени врз основа на 
него што се однесуваат на спроведувањето на профе-
сионалната рехабилитација, согласно ќе се приме-
нуваат и при спроведувањето на професионалната 
рехабилитација на воените инвалиди ако одделни 
прашања во врска со таа рехабилитација не се 
регулирани со одредбите на Законот за воените 
инвалиди од војните и на оваа уредба. 

Член 37 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја^ 

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 194 
30 септември I960 година 

Белград 
Ге заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
^ Едвард Кардељ, е. р. 

534. 

Врз основа на членот 81 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 
44/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ УРЕД ЗА ЦЕНИ 

Член 1 
Сојузниот уред за цени (во натамошниот текст: 

Уредот) е орган на управата во состав на сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 
промет, за вршење определени управни работи од 
надлежноста на федерацијата. во областа на це-
ните. 



Среда, 12 октомври 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 41 — Страна 753 

Член 2 
Уредот особено ги врши овие работи: 
1) го следи движењето на цените на внатре-

шниот пазар, Предлага соодветни мерки во поглед 
на спроведувањето на политиката на цените и се 
грижи за извршувањето на тие мерки; 

ч2) врши управни работи што се однесуваат на 
евиденцијата и контролата на цените во смисла на 
важечките прописи; 

3) му дава на сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковнит промет мислење во пра-
шањата на цените, на извозните и увозните кое-
фициенти и премии, тарифите на услугите, тари-
фите на данокот на промет, царините и регресите 

** во стопанството, како и во други прашања од об-
ласта на цените и тарифите; 

4) врши и други работи во врска со цените, во 
рамките на овластувањата што му се дадени со 
посебни прописи. 

Член 3 
Со работата на Уредот раководи директор, кого 

го назначува Сојузниот извршен совет на предлог 
од сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет. 

Член 4 
Средствата за работа на Уредот се предвидуваат 

во рамките на претсметката на сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет. 

Член 5 
Внатрешната организација на Уредот ќе се 

утврди со прописот за организацијата и работата 
на сојузниот Државен секретаријат за' работите на 

. стоковниот промет. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба-престанува да важи Уредбата за оснивањем, 
организацијата и работата на Сојузниот уред за 
цени („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/56). 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 193 
30 септември 1960 година 

Белград 
Го заменува 

Претседателот на Републиката 
Потпретседател 

на Сојузниот извршен совет, 
Едвард Кардељ, е. р. 

535. 
Врз основа на пленот 12 од Уредбата за фон-

довите за кадрови во стопанството („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/57, 54/57, 52/58, 17/59 и 52/59), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ 
НА ПРИДОНЕСОТ ЗА КАДРИТЕ ВО СТОПАН-

СТВОТО ЗА 1960 ГОДИНА 
1. Во Одлуката за нормите на придонесот за 

кадрите во стопанството за 1960 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/59) во,точката 2 се додава 
нов став 2, кој гласи: 

„Одредбата на претходниот став не се однесува 
на угостителските претпријатија и дуќани." 

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

Р. п. бр. 202 ; 
30 септември 1960 година 

Белград' 
Сојузен извршен севет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. р 

536. 
Врз основа на членот 29 од Законот за начинов 

на финансирање на научните установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 23/60), Сојузниот извршен сове! 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СРОКО-
ВИТЕ ЗА СООБРАЗУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКОТО 
РАБОТЕЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ КОН 
ОДРЕДБИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЧИНОТ ЦА 

ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ УСТАНОВИ 
1. Во Одлуката за сроковите за сообразување 

на финансиското работење на научните установи 
кон одредбите на Законот за начинот на финанси-
рање на научните установи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 28/60) во точката 1 по зборовите: „од 1 
октомври I960" се додаваат зборовите: „или од 1 
јануари 1961". 

2. Во точката 2, во првата реченица, по зборо-
вите: „на 30 септември" се додаваат зборовите: „а 
најдоцна на 31 декември", а во втората реченица!, 
по зборовите: „30 септември" се додаваат зборовите: 
„односно до 31 декември". 

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

P. п. бр. 203 
30 септември 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Едвард Кардељ, е. p. 

\ 
537. 

Врз основа на членот 30 став 5 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИ-
ЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ ДА ИЗДАДЕ 
ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА ПРЕВОДИТЕ НА ЖЕ-

НЕВСКИТЕ КОНВЕНЦИИ ОД 1949 ГОДИНА 
1.-Се овластува Државниот секретаријат за на-

дворешни работи да издаде пречистен текст на 
"преводите на конвенциите склучени во Женева на 
12 август 1949 година, а ратификувани, со соодвет-
ни резерви, од страна на нашата земја со Указот 
на Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/50), и тоа: 

1) на Конвенцијата за постапување со воените 
заробеници; 

2) на Конвенцијата за подобрување положбата 
на ранетите и болните на е увоз ем ни те воени сили; 

3) на Конвенцијата за подобрување положбата 
на ранетите, болните и бродоломците на поморски-
те вооружени сили; 

,4) на Конвенцијата за заштита на цивилните 
лица за време на војна. 

2. При утврдувањето на пречистениот текст на 
преводите на конвенциите од претходната точка, 
можат да се извршат стилски и редакциски измени 
со цел преводите на текстовите на конвенциите да 
се усогласат со нивниот оригинал, како и употре-
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* 
бените изрази и називи на органи да се усогласат 
со промените настанати во организацијата на др-
жавната управа, 

3. Пречистениот текст на преводите на конвен-
циите од точката 1 на (ша решение ќе се објави 
како посебна службена публикација во форма на 
книга, со назначување дека е тоа службена пу-
бликација. 

4. Кон пречистениот текст на преводите на 
конвенциите од точката 1 на ова решение можат 
во продолжение, по текстот, да се внесат потребни 
технички објаснувања. 

5. Трошоците за изработка и објавување на 
пречистениот текст паѓаат на товар на претсмет-
ката на Државниот секретаријат за надворешни 
работи за 1960 година. 

6. Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 192 

30 септември 1960 година 
Белград 

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

538. 
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. 18/58 и 18 59), на предлог од Југосло-
венската земјоделска банка, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА ИА НАРЕДБАТА ЗА ДАВАЊЕ ИН-
ВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ БЕЗ КОНКУРС ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА НАБАВКА НА ПРИПЛОДНИ БЕЛИ СВИЊИ 
И ЗА ИЗГРАДБА ОДНОСНО АДАПТАЦИЈА НА 

ПРАСИЛИШТА И ГОИЛИШТА 
1. Во Наредбата за давање инвестициони заеми 

без конкурс од средствата на Општиот инвестицио-
нен фонд за набавка на. приплодни бели свињи и 
за изградба односно адаптација на прасилишта и 
гонлишта („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/59, 2/60 
и 25/60) во .точката 7 став 2 во одредбата под 2 збо-
ровите: „до 30 септември 1960 година" се замену-
ваат со зборовите: „до 31 декември 1960 година". 

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

Бр. 07-21888/1 
4 октомври 1960 година 

Белград 
Државен потсекретар 

за работите на финансиите, 
Зоран Полин, е. р. 

539. 
Врз основа на точ. 2 и 11 од Одлуката за еви-

денција и контрола на цените на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60), соју-
зниот Државен секретаријат за работите на сто-
ковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУ-
ВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И КОН-
ТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗ-

ВОДИ 
1. Во Списокот на производите на кои се одне-

сува евиденцијата и контролата на цените, кој е 

составен дел од Упатството за спроведување на 
Одлуката за евиденција и контрола на цените на 
определени производи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/58, 30/58, 49/58, 2/59, 30/59, 41/59, 1/60, 6/60, 8/60, 
11/60, 15/60, 20/60 и 31/60), во гранката 120 текстот 
на точката 11 се менува и гласи: 

„11) Сапуни од сите видови и други средства 
за перење (детерџенти и др.)". 

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

Бр. 5669 
26 септември I960 година 

Белград _ 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет. 

Марјан Брецељ, е. р. 

540. 

Врз основа на членот 3 став 1 од Уредбата за 
Царинската тарифа за стоките што граѓаните ги 
внесуваат односно ги примаат од странство („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/59), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-
нансиите, сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на стоковниот промет донесува' 

ИЗМЕНА НА ЛИСТАТА НА ВРЕДНОСТИТЕ 
НА СТОКИТЕ 

ЗА ПРИМЕНА НА ЦАРИНСКАТА ТАРИФА ЗА 
СТОКИТЕ ШТО ГРАЃАНИТЕ ГИ ВНЕСУВААТ 

ОДНОСНО ГИ ПРИМААТ ОД СТРАНСТВО 

1. Во Листата на вредностите на стоките за при-
мена на Царинската тарифа за стоките што граѓа-
ните ги внесуваат односно ги примаат од странство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/59), текстот на тар. 
бр. 75 се менува и гласи: 

„75. Фотографски потреби: 
1) црно-бели филмови за фотографии: 
а) свиткани филмови од сите ви-

дови — — — — — — парче ЗОО 
б) лајка филмови, пакување за 

камера (должина 1,63 м) — — „ 400 
в) лај ка филмови за еден дол-

жински метар — — — — 250 
г) тесни филмски ленти за сни-

мање, димензи ј а 8 јдм, 2X8 mm 
и 16 мм, за еден должински 
метар — — — — — — 150 

2) колор филмови: 
а) свиткани колор филмови од 

сите видови — — — — — парче 600 
б) лајка колор филмови, паку-

вање за камера — — — — п 800 
в) лај ка колор филмови за еден 

должински метар — — — 500 
г) тесни колор филмски ленти за 

снимање, димензија 8 мм, 
2X8 мм и 16 мм, за еден дол-
жински метар — — — — ЗОО 

3) хартија за фотографии — — м1 1.500". 
2. Оваа измена на листата влегува во сила 

осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

Бр. 3789/1 
27 септември I960 година 

Белград 
Државен секретар 

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



Среда, 12 октомври 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 41 — Страна 755 

541. 

Врз основа на членот 42 став 2 од Законот за 
радиодифузните станици („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52/55) и членот 1 став 1 точка 1 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за информа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 19/60), во согла-
сност со сојузниот Државен секретаријат за рабо^ 
тите на финансиите, Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за информации донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ТАРИФАТА НА ПРЕТПЛАТАТА ЗА КОРИ-
СТЕЊЕ УРЕДИ НАМЕНЕТИ ЗА ПРИЕМ НА РА-

ДИОДИФУЗНИ ЕМИСИИ 

1. Тарифата на претплатата за користење уре-
ди наменети за прием на радиодифузни емисии из-
несува годишно: 

Динари 
1) за секој радио-приемник (со цевки или 

транзистори, батериски и слични): 
а) за граѓани — — — — — — — 3.600 
б) за училишта и болници — — — — " 3.600 
в) за државни органи, установи и опште-

ствени организации — — — — — 3.600 
г) за стопански организации, угостител-

ски, занаетчиски и трговски дуќани 12.000 
2) за приемници вградени во возила без 

оглед на држателот — — — — — 3.600 
3) за детектори, без оглед на држателот 1.200 
4) за секој звучник при разг ла сна ста-

ница, без оглед на држателот на ста- . 
ницата, освен воспитните и детските 
установи, болниците и детските игра-
лишта — — — — — —1 — — 1.200 

5) за стопански организации што се за-
нимаваат со производство, промет и 
поправка на приемници, паушално — 12.000 

2. Граѓани плаќаат претплата во износ од ЗОО 
динари месечно само за првиот радио-приемник. За 
секој понатамошен радио-приемник плаќаат прет-
плата во износ од 100 динари месечно. 

3. Со денот на влегувањето во сила на ова ре-
шение престанува да важи Решението за тарифата 
на радиостаниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
6/56). 

4. Ова решение влегува во сила на 1 ноември 
1960 година. 

Бр. 08-2066 
3 октомври 1960 година 

Белград 
Секретар 

ј за информации, 
( Богдан Оселник, е. р. 

542. 

И З В Е Ш Т А Ј 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ДО-
ПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ ЗА НАРОДЕН ПРАТЕ-
НИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗБОР-

НАТА ОКОЛИЈА ЖИВИНИЦЕ 

ДО СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА 

С о б о р н а п р о и з в о д и т е л и т е 
Белград 

Сојузната изборна комисија ги прими изборните 
акти што се однесуваат на дополнителните избори 
одржани во 134 Изборна околија Живинице, па во 

смисла на чл. 201, 190 и 146 од Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници, го поднесува следниот 

И з в е ш т а ј 
1) Дополнителните избори за избор на народен 

пратеник на Соборот на производителите во групата 
индустрија, трговија и занаетчиство во 134 Изборна 
околија Живинице, определени со одлуката на Со-
борот на производителите на Сојузната народна 
скупштина од 30 јуни 1960 година, одржани се на 
18 септември 1960 година. 

2) Со спроведувањето на изборите, под надзор 
на Сојузната изборна комисија, раководеа Избор-
ната комисија на НР Босна и Херцеговина и Око-
л и н а т а . изборна комисија во Тузла надлежна за 
спроведувањето на изборите во Изборната околија 
Живинице. 

3) Гласањето е извршено за кавдидатот на со-
бирите на избирачите Пирин Хаџи Нусрет од Бано-
вини, чија кандидатура беше потврдена од страна 
на Околиската изборна комисија во Тузла и обја-
вена од страна на Сојузната изборна комисија под 
бр. 37 од 2 септември 1960 година во „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 36 од 7 септември 1960 година. 

4) Околиската изборна комисија во Тузла ги 
утврди резултатите на изборите на начинот про-
пишан во чл. 201, 190, 187 и 188 од Законот за пра-
вата и должностите, избирањето и отповикот на со-
јузните народни пратеници. 

Резултатите на изборите се следните: 
Вкупно 
гласови Процент 

Членови на изборното тело 58 38.396 
Гласале членови на изборното 
тело 36 — — 23.832' 62,07 
За кандидатот Пириќ Хаџи Ну-
срет од Бановини 36 — — — 23.832 100 
Неважечки гласачки ливчиња немаше. 
Врз основа на тоа Околината изборна комиси-

ја за Изборната околија Живинице со седиште во 
Тузла го прогласи за народен пратеник Пирин Хаџи 
Нусрет од Бановини. 

Бр. 42 ' - ' 
8 октомври 1960 година 

Белград 

Сојузна изборна комисија 

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

По извршеното срамнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за про-
дажните цени на житото и на производите од жито, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/60, се 
потпаднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА 

ЖИТОТО И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТО 

Во точката 1 став, 1 помеѓу зборот: „пченицата," 
и зборот: „пченката," треба да се додаде изоставе-
ниот збор: „'ржта,". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, Белград, 22 септември 1960 
година. 
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РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 166 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57)' и 
членот 30 став 3 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56 и 44/57), во 
врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК ДРЖАВЕН 

СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 

За помошник државен секретар за надворешни 
работи, со звање амбасадор,, се назначува Иван Веј-
вода, досегашен извонреден и ополномошен амба-
садор на ФНРЈ во Велика Британија. 

Б. бр. 62 
1 октомври I960" година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, 
Вељко Зековиќ, е. р. 

Потпретседател, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

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 со 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 
ПРАВОСУДНИ РАБОТИ ВО СОЈУЗНИОТ ИЗВР-

ШЕН СОВЕТ 

За помошник' секретар за правосудни работи 
во Сојузниот извршен совет се назначува Ненад 
Петровиќ, досегашен помошник секретар за општа 
управа ва Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 61 
1 октомври 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, е. р, 
Потпретседател, 

Александар Ранковиќ, е. р. 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 33 од 19 август 1960 година 
објавува: 

Програма за полагање на испитот за квалифи-
кувани и висококвалификувани работници од елек-
тротехничката струка што се здобиле со стручна 
спрема со практична работа. 

Во бројот 34 од 26 август 1960 родина нема слу-
жбен дел. 

Издава Новинска установа „Службен лист на ФНРЈ", белград. Краљевина Марка 9. Пошт. фах 226. 
— Директор ич одговорен уредник Радован Вукаќовнќ. Улина Краљевина Марка бр. 9. — 

Печат нр Бел градскиот графички завод. Белград 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен лист на Народна Република Македо-
нија во бројот 27 од 15 август I960 година објавува: 

Одлука за овластување Административната ко-
ми си ја на Извршниот совет да донесува решенија по 
работите од надлежноста на Извршниот совет; 

Решение за поставување помошник на 'секрета-
рот на Советот за социјална политика и комунална 
прашања на НРМ; 

Упатство за вршење на бабичка служба вон ро-
дидиштата ѕи други здравствени установи; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народни пратеници на 
Соборот на производителите на Народното собрание 
на НРМ, одржани на 11 јули 1960 година. 

Во бројот 28 од 26 август I960 година објавува: 
Наредба за измени на Наредбата за евиденција 

' на предметите во управната постапка; 
Решение за одобрување основањето и работата 

на Друштвото на конзерваторите на Македонија; 
Решение за одобрување основањето и работата 

на Друштвото за патишта на НР Македонија; 
Решение за одобрување основањето и работата 

на Сојузот на забоздравствените работници на НР. 
Македонија; 

Решение за одобрување основањето и работата 
на Здружението на дефектолозите на НР Македо-
нија. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

533. Уредба за професионалната рехабилита-
ција на воените инвалиди од војните — 

534. Уредба за Сојузниот уред за цени — — 
535. Одлука за дополнение на Одлуката за 

нормите на придонесот за кадрите во сто-
панството за 1960 година — 

536. Одлука за дополнение на Одлуката за 
сроковите за сообразување на финанси-
ското работење на научните установи кон 
одредбите на Законот за начинот на фи-
нансирање на научните установи — — 

537. Решение за овластување Државниот се-
кретаријат за надворешни работи да из-
даде пречистен * текст на преводите на 
женевските конвенции од 1949 година — 

538. Наредба за измена на Наредбата за дава-
ње инвестициони заеми без конкурс од 
средствата на Општиот инвестиционен 
фонд за набавка на приплодни бели 
свињи и за изградба односно адаптација 
на пр аси лиди1 а и-гоилишта — — — — 

539. Упатство за измена на Упатството за 
спроведување на Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени про-

540. Измена на Листата на вредностите на сто-
ките за примена на Царинската тарифа 
за стоките што граѓаните ги внесуваат 
односно ги примаат од странство — — * 

541. Решение за тарифата на претплатата за 
користење уреди наменети за прием, на 
радиодифузни емисии — — — — — 

542. Извештај на Сојузната изборна комисија 
за дополнителните избори за народен 
пратеник на Соборот на производителите 
на Сојузната народна скупштина во Из-
борната рколија Живинице — — — — 

Исправка на Наредбата за продажните цени 
.на житото и на производите од жито — 755 
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