
Среда, 25 јуни 1958 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 25 ГОД. XIV 

463. 
Врз основа на членот 13 од Законот за придо-

несот за буџетите од личниот доход на работниците 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА 
ВОНРЕДНИОТ ПРИДОНЕО ЗА БУЏЕТИТЕ ОД 

ЛИЧНИОТ ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ 
Член 1 

Во Уредбата за вонредниот придонес за буџети-
те од личниот доход на работниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 14/58) членот 3 се брише. 

Член 2 
Во членот 9 по ставот 1 се додава нов став 2, 

кој гласи: 
„По исклучок, за 1958 година стопанската орга-

низација ќе го пресмета и плати вонредниот при-
донес за буџетите од личниот доход по истекот на 
годината, а најдоцна во срок од 15 дена по одобру-
вањето на завршната сметка за 1958 година од 
страна на органот на управувањето, како и при 
секое подоцнежно пресметување и исплата на лич-
ните доходи што им припаѓаат на работниците за 
1958 година." 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се при-
менува и за целата 1958 година. 

Сојузен извршен совет 
"Р. п. бр. 243 

18 јуни 1958 податна 
Белград 

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

464. 
Врз основа на чл. 98 и 101 од Основниот закон 

за буџетите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
одделот 2 главата XXIV на Сојузниот општествен 
план за 1958 година и точката 1 од Одлуката за 
износите што политичкотериторијалните единици ги 
издвојуваат како буџетска резерва во 1958 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/58), а во врска 
со членот 18 од Уредбата за краткорочните кре-
дити („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/56), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ШТО СЕЛСКО-
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗх\ЦИИ КЕ ГИ ПРЕТР-
ПАТ ОД ВОНРЕДНИ ПОПЛАВИ И ПОДЗЕМНИ 

ВОДИ 
Член 1 

Во Уредбата за покривање на загубите што сел-
скостопанските организации ќе ги претрпат од вон-
редни поплави и подземни води („Службен лист 

на ФНРЈ", бр. 20/56 и 24/57) членот 2 се менува и 
гласи: 

„Загубата од претходниот член што одделна 
селскостопанска организација од тој член ќе ја 
претрпи, се покрива врз основа на состојбата иска-
жана во завршната сметка на таа селскостопанска 
организација за годината во која настанала загу-
бата и намалена за износот на резервниот фонд 
според завршната сметка за 1957 година. 

Федерацијата покрива 70°/о од остатокот на за-
губата, ако општината, око лиј ата, автономната еди-
ница и народната република покриле 30°/о од оста-
токот на загубата. Ако овие политичкотеритори-
јални единици заедно не покријат 30% од остато-
кот на загубата, учеството на федерацијата во по-
критието на остатокот се намалува сразмерно со 
покритието што го дале тие политичкотериторијал-
ни единици." 

Член 2 
Во членот 3 во четвртиот и петтиот ред место 

зборовите: „околната, на народната република 
односно на федерацијата" се ставаат зборовите: 
„општината, око ли јата, автономната единица, на-
родната република односно федерацијата". 

Во истиот член се додава нов став 2, кој гласи? 
„Ако народната република ги нема средствата 

од претходниот став, за покритие на остатокот на 
загубата може да ги употреби средствата што спо-
ред одредбата од ставот 1 одделот 2 главата XXIV 
на Сојузниот општествен план за 1958 година и 
точката 1 од Одлуката за износите што политичко-
територијалните единици ги издвојуваат како бу-
џетска резерва во 1958 година — ги издвоила во 
буџетската резерва. Ако остатокот на загубата не 
може да се покрие ниту со овие средства, народ-
ната република може за непокриеЕшот дел да склу-
чи ка ј Народната банка среднорочен заем со тра-
ење до три години и со интересна норма од 1% го-
дишно." 

Член 3 
Членот 4а се брише. 

Член 4 
По досегашниот член 5 се додаваат нови два 

члена, кои гласат: 
„Член 6 

Се овластува сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите да може да ги продол-
жува сроковите за отплатување на кредитите што 
банките и штедилниците им ги давале на селско-
стопанските организации за привремено покритие 
на загубите настанати поради штети предизвикани 
со поплави и подземни води. 

Член 7 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат 

на непокриените загуби настанати од вонредни по-
плави и подземни води што селскостопанските ор-
ганизации од членот 1 на оваа уредба ги претрпеле 
во времето од 1 јануари 1954 до 31 декември 1957 го-
дина." 

Член 5 
Во досегашниот член 6 по зборовите- „во „Слу-

жбен лист на ФНРЈ"" , се става точка и останатиот 
текст се брише. 
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Член в 
Оваа уредба влегува во сила со денот на об ја* 

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

Р. п. бр. 244 
18 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

465. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 1, во врска 

со членот 9 став 1 алинеја 3 од Уставниот закон и 
членот 30 став 3 од Уредбата за организацијата и 
работата на Сојузниот извршен совет, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОТВОРАЊЕ ПРАТЕНИШТВО НА ФЕДЕРА-
ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО ЦЕЈЛОН 
1. Се отвора Пратеништво на Федеративна На-

родна Република Југославија во Цејлон, со тоа се-
диштето на Пратеништво™ да биде во Њ у Делхи. 

2. Државниот секретар за надворешни работи 
ќе преземе мерки потребни за извршување на оваа 
одлука. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", со тоа 
да се смета дека е Пратеништво™ на Федеративна 
Народна Република Југославија во Цејлон форми-
рано на 14 октомври 1957 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 242 

18 јуни 1968 година 
Белград 

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

466. 
Заради извршување на Законот за јавните слу-

жбеници („Службен лист на ФНРЈ", Ор. 53/57), а врз 
основа на членот 79 точка 1 од Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИИ НА ПЛАТИТЕ НА 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ВО ТРЕТОТО 

ТРИМЕСЕЧЈЕ НА 1958 ГОДИНА 

1. Се продолжува исплатата на аконтациите на 
платите на службениците и работниците запослени 
во јавниве служби за третото тримесечје на 1958 
година под условите од Одлуката за исплата на 
аконтации на платите на службениците и работни-
ците во второто тримесечје на 1958 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/58). 

2. Се продолжува важењето за третото триме-
сечје од 19<5£ година и на наредбата што е доне-
сена врз основа на точката 3 од Одлуката за испла-
та на аконтации на платите на службениците и ра-
ботниците во второто тримесечје на 1958 година. 

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

P. п. бр. 248 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

467« 
Врз основа на членот 23 став 3 од Законот за 

измени и дополненија на Законот за воените ин-ѕ 
БОЛИДИ од војните („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
33/57), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ИНВАЛИД-* 
СКИОТ ДОДАТОК НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ЛИЧ-

НА И ФАМИЛИЈАРНА ИНВАЛИДНИНА 
1. При определувањето на правото на инвалид-

ски додаток на уживател на лична или фами ли јар-
ка инвалиднина, до донесувањето на нови прописи 
за инвалидскиот додаток, цензусот на приходите од 
4.000 односно 2.000 динари од чл. 8, 8а, 86, 15 и 16 на 
Уредбата за инвалидските принадлежности („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/52, 36/54 и 53/56) се ме-
нува и утврдува на 5.000 односно 2.500 динари месеч-
но, кога е во прашање приход од пензија или плата 
на уживателот или на член на неговото домаќин-
ство чиј приход се зема предвид при определува-
њето правото на додаток. 

2. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 
1958 година, со тоа да нема да се бара враќање на 
оние износи на инвалидскиот додаток што се при-
мени до 1 јули 1958 година противно на одредбите 
од оваа одлука. 

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

Р, п. бр. 252 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

468. 
Врз основа на членот 111 од Законот за здрав-

ственото осигурување на работниците и службени-
ците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/54) Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА И ЗА ПРИДО-
НЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА 
МЛАДИНЦИТЕ — УЧЕСНИЦИ ВО ИЗГРАДБАТА 

НА ПАТОТ „БРАТСТВО—ЕДИНСТВО" 

1. Трошоците на здравствената заштита на мла-
динците—учесници во изградбата на патот „Брат-
ство—Единство" која се обезбедува непосредно во 
здравствените установи организирани на работи-
лницата на патот, ги поднесува инвеститорот на 
работите. 

Надлежниот завод за социјално осигурување 
утврдува спогодбено со инвеститорот на работите 
кои видови здравствена заштита и во кој обем ќе 
се обезбедуваат во здравствените установи органи-
зирани на работилиште. Ако не се постигне спогод-
ба, видовите и обемот на здравствената заштите ги 
утврдува спогодбено Сојузниот завод за социјално 
осигурување со Централниот комитет не Народната 
младина на Југославија. 

2. Здравствената заштита на младинците ш т о 

не се обезбедува непосредно во здравствените уста-
нови на работилиште во смисла на точката 1 од 
оваа одлука, а на Koia овие младинци имаат право 
според членот 11 од Законот за здравственото оси-
гурување, ја обезбедува надлежниот завод за соци-
јално осигурување. 

3. За трошоците на здравствената заштита спо-
ред претходната точка од оваа одлука и за трошо-
ците за осигурување случај на несреќа на работа, 
инвеститорот на работите му уплатува на надле-
жниот завод за социјално осигурување придонес 
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во износ од 200 динари месечно за секој младинец— 
учесник во изградбата на патот. 

4. Правата на младинците—учесници во изград-
бата »а патот што тие ќе ги остварат по основот на 
осигурување за случај на несреќа на работа, се 
извршуваат на товар на фондот за долгорочни оси-
гурувања на републичкиот завод за социјално оси-
гурување на чие подрачје се наоѓа живеалиштето 
на корисникот. 

5. Кој завод за социјално осигурување е над-
лежен завод во смисла на точ. 1—3 од оваа одлука, 
за одделни делови на патот „Братство—Единство" 
определува Сојузниот завод за социјално осигуру-
вате « 

(> Одредбите од оваа одлука не се однесуваат 
на лицата што во рамките на работите на изград-
бата на патот „Братство—Единство" вршат опреде-
лени работи како лица во работен однос, на кои во 
се се применуваат општите прописи за социјалното 
осигурување 

7 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 март 1958 година. 

Р. п. бр. 246 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

' Секретар, Потпретседател, 
В:љко Зековић, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

469. 

Врз основа со членот 103 став 1 од Законот за 
организацијата на научната работа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 34/57) Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА УПРАВНИТЕ ОДБОРИ НА 
УСТАНОВИТЕ ВО ОБЛАСТА НА НУКЛЕАРНИТЕ 

НАУКИ 

1. Се овластуваат управните одбори на устано-
вите во областа на нуклеарните науки: на институ-
тите „Борио Кидрич" во Винча, „Руѓер Бошковиќ" 
во Загреб и „Јожеф Штефан" во Љубљана, да до-
несат правила на установата во смисла на членот 21 
од Законот за организацијата на научната работа, 
како и, до донесувањето на прописи на Сојузниот 
извршен совет во смисла на - членот 103 став 2 од 
истиот закон, да ги вршат правата и должностите 
што ги имаат советите на научните установи според 
одредбите од тој закон. 

2 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
обавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 249 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секоетар, Потпретседател, 
Взљко Зековиќ, е. р. Родољуб Чолаковић, е. р. 

470. 
Врз основа на членот 83 од Законот за државна-

та управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА СОВЕТОТ ЗА ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

1. Се основува Совет за прашања на иселени-
ците (во натамошниот текст: Совет), како стручен 
советодавен орган на Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за социјална политика и комунални 
прашања.. 

2. Советот: 
1) ги разгледува сите прашања во врска со исе-

лениците и на Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за социјална политика и комунални пра-
шања, како и на другите органи што се занимавааг 
со прашањата на иселениците, им дава мислење по 
истакнатите прашања и предлози за нивно реша-
вања; 

2) претресува и дава мислење за нацртите на 
прописи за иселениците, што ги донесуваат соју-
зните органи на управата; 

3) им дава иницијатива на надлежните сојузни 
органи на управата за донесување на прописи со 
кои се регулираат одделни прашања на иселениците. 

3. Советот го сочинуваат: претседател, секретар 
и потребен број членови, што ги именува Сојузниот 
извршен совет од редот на истакнати јавни работа 
ници и стручњаци за прашањата на иселениците.-

4. Седниците на Советот ги приготвува, ги сви-
кува и претседава на нив претседателот на Советот. 

5. Приготвувањето на матери! а лиге за седни-
ците на Советот и администоативно-техничките ра-' 
боти во Советот ги врши Секретаријатот на Соју--
зниот извршен совет за социјална политика и кому* 
нални прашања. 

в. Материјалните средства за работата на Со-
ветот се обезбедуваат во претсметката на Секрет 
тари ј атот на Сојузниот извршен совет за социјална 
политика и комунални прашања. 

7. Советот донесува свој правилник за работа 
во согчасност со секретарот за социјална политика 
и комуна дни прашања во Сојузниот извршен совет. 

8. За спроведување на оваа одлука ќе се грижи 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
цијална политика и комунални прашања. 

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

P. п. бр. 245 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е p. 

471, 
Врз основа на чл. 11 и 52 од Законот за санитар-

ната инспекција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТРУЧНА-
ТА СПРЕМА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА САНИ-

ТАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА 

1. Во Одлуката за стручната спрема на службе-
ниците на санитарната инспекција („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/58) во точката «5 се додава нов став 
2, кој гласи: 

„За инспектор на околиски или општински сани-
тарен инспекторат може да се назначи и лекар со 
положен стручен испит што не завршил тримесечен 
курс за санитарни испектори со тоа да е должен па 
го заврши курсот во срок од една година, сметајќи 
од денот на стапувањето на должност" 

2 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по 
објавуваното во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бо. 247 
20 ЈУНИ 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић е p. 
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472. 
Врз основа на членот 119 став 2 од Законот за 

државната управа („Службен лист на ФНРЈ"* 
бр 13/56), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СЕЛСКО СТО-
ПАНСТВО И ШУМАРСТВО ДА ДОНЕСУВА ПРО-
ПИСИ ЗА ЗАБРАНА НА КОЛЕЊЕТО НА ТЕЛИЊА 

И ЈАГНИЊА 
1. Се овластува Секретаријатот на Сојузниот 

извршен совет за селско стопанство и шумарство да 
донесува прописи за забрана на колењето на машки 
телиња до 3 месеци и женски телиња до в месеци 
возраст, како и4 за ограничување на колењето на 
јагниња. 

Со прописот од претходниот став ќе се предви-
ди секретаријатите на републичките извршни совети 
за селско стопанство и шумарство да можат да доне-
суваат поблиски прописи за ограничување на коле-
њето на јагниња. 

2. За повреди на одредбите од прописите што 
врз основа на ова овластување ќе ги донесе Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за селско 
стопанство и шумарство односно секретаријатот на 
републичкиот извршен совет за селско стопанство 
и шумарство, ќе се казни за прекршок за секое за-
клано Грло; 

1) стопанска организација или друго правно ли-
це со парична казна од 5.000 до 20.000 динари; 

2) одговорното лице во стопанска организација 
или во друго правно лице со парична казна до 10.000 
динари; 

3) поединец со парична казна од 3.000 до 10.000 
динари. J 

3. Административно-казнената постапка поради 
прекршоците од точката 2 на оваа одлука се води 
според одредбите од Основниот закон за прекршо-
ците 

4 Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 251 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковић, е. p. 

473. 
Врз основа на точката 2 главата XX на Сојузни-

от општествен план за 1958 година, во врска со чле-
нот 16 од Уредбата за краткорочните кредити („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 31/56). Сојузниот извршен 
совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА ИНДУСТРИСКИ-
ТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ШТО ВРШАТ ПРЕРАБОТКА 
НА МЕСО ЗА ПОКРИТИЕ НА ДЕЛОВНАТА ЗА-

ГУБА ОД 1957 ГОДИНА 
1. На^х\цната банка и другите банки можат на 

индустриските претпријатија што вршат преработка 
на месо да им одобрат среднорочен кредит со цел за 
покритие на деловната загуба настаната во 1957 го-
дина. 

Кредит од претходниот став ш и к ата ќе одобри 
само ако индустриско претпријатие за преработка 
на месо не би можело остварената загуба во 1957 го-
дина да ја покрие од средствата што според важеч-
ките прописи можат да се употребат за тоа, иззе-
мајќи го оној дел од средствата на резервниот фонд 
што ќе биде нужен за обезбедување исплатата на 
личните доходи според тарифниот правилник во те-
кот на 1958 година. 

2. Давањето на кредити според оваа одлука бан-
ката ќе го врши врз основа на податоците според 

ваершнитв сметки за 1957 година на индустриските 
прегоријатија за преработка на месо, со тоа што еро* 
кот за враќање ма кредитот да не може да биде ноч 
долг од три години. 

Во рамките на срокот од претходниот став, сро-
кот за враќање на кредитот го утврдува банката 
според финансиските можности на корисникот на 
кредитот. 

3. На кредитите одобрени според оваа одлука 
ќе се плаќа интерес по нормата од 2% годишно. 

4. За одобрување на кредитите според оваа од-
лука важат другите услови предвидени во Уред-* 
бата за краткорочните кредити. 

5. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите може, по потреба, да донесува по-
блиски прописи за спроведување на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 250 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, ^ Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Родољуб Чолаковиќ, е. р. 

474. 
Врз основа на членот 17 став 3 од Законот за 

придонесот од доходот на стопанските организации 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57), во врска со 
членот 17 од Законот за придонесот за буџетите од 
личниот доход на работниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/57) и членот 227 од Законот за работ-
ните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57),-
сојузниот Државен секретаријат за работите на фи-< 
нансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ИЗВРШЕНИ НА ЛИЦА ВО РА-
БОТЕН ОДНОС ШТО СЕ ПРИЗНАВААТ КАКО 
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во Наредбата за издатоците извршени на лица 

во работен однос што се признаваат како материи 
јални трошоци на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 9/58) во точката I одред-
бата под 1 се менува и гласи: 

„1) дневниците и трошоците за превоз за слу-
жбени патувања и преместувања, селидбените тро-
шоци во случај на преместување или преселување 
на пензиониран работник и на неговата фамилија 
или на фамилијата на умрен работник, до износот 
и под условите што се определени со посебни про-
писи на сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите донесени врз основа на членот 
17 став 3 од Законот за придонесот од доходот на 
стопанските организации и членот 17 став 2 од 
Законот за придонесот за буџетите од личниот до-
ход на работниците и под условите определени со 
оваа наредба. 

На товар на материјалните трошоци на стопан-
ската организација можат да се подмират дневни-
ците и трошоците за превоз за службени патувања 
на одделни работници и службеници на стопанската 
организација само ако тие патувања се одобрени од 
управниот одбор односно од работничкиот совет на 
стопанската организација — ако тој за тоа непо-
средно одлучува. 

На товар на материјалните трошоци на стопан-
ската организација можат да патуваат и да престо-
јуваат на саеми и изложби, што се одржуваат во 
земјата или во странство, само оние работници и 
службеници на стопанската организација чиј пре-
стој на саеми и изложби е нужен запади вршење 
на одделни службени дНствм]а и работи (на пр.: 
склучување договори чуЕлње и манипулирање со 
изложените, предмети и ел). 
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Издатоците настанати во врска со патувањето 
и престојот на саеми или изложби на други работ-
ници и службеници на стопанската организација, 
освен лицата наведени во претходниот став, не мо-
жат да се подмират на товар на материјалните 
трошоци. Патувањата од овој вид не можат да се 
сметаат како службени патување ниту како пату-
вања извршени со цел за стручно издигнување или 
усовршување на кадрите и ел., па поради тоа изда-
тоците настанати во врска со тоа не можат да се 
подмират ниту на товар на средствата на стопан-
ската организација (од чистиот приход или од 
средствата на нејзините фондови), туку паѓаат на 
товар на личниот доход на лицето што така па-
тувало. 

На товар на материјалните трошоци на стопан-
ската организација не можат да се подмират тро-
шоците настанати во врска со одржувањето на 
курсеви и семинари (на пр.: од областа на книго-
водството, организацијата на работењето, примената 
на стопански и други прописи, приготвувањето за 
полагање стручни испити и ел.), како ниту дневни-
ците и трошоците за превоз на одделни работници 
и службеници на стопанската организација што 
патуваат и престојуваат на тие курсеви и семинари. 
Ако овие издатоци односно патувања се одобрени 
од управниот одбор на стопанската организација, 
можат да се подмират само на товар на средствата 
на заедничката потрошувачка на стопанската орга-
низација, во смисла на членот 48 став 1 под 4 и 6 
од Законот за средствата на стопанските организа-
ции („Службен лист на ФНРЈ", бр. 54/57). Во про-
тивно, ако овие издатоци и патувања не се одобрени 
од управниот одбор на стопанската организација, 
тие паѓаат на товар на личниот доход на лицата 
што така патувале;". 

2. Во точката I одредбата под 2 се менува и 
гласи• 

„2) теренските додатоци и надоместоците за 
одвоен живот од фамилијата, до износот и под 
условите што се определени со посебни прописи на 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите донесени врз основа »а членот 17 став 
3 од Законот за придонесот од доходот на стопан-
ските организации. и членот 17 став 2 од Законот 
за придонесот за буџетите од личниот доход на ра-
ботниците;". 

3. Во точката I во одредбата под 15 по зборот: 
„маневарскиот" се става запирка и се додава збо-
рот: „ложилничкиот", а по зборовите: „и локомо-
тивскиот персонал" се додаваат зборовите: „како и 
на извршниот станичен сообраќаен персонал". 

4. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 јануари 1958 година, како ден на 
почетокот за применување на прописите врз основа 
на кои е донесена. 

Бр. 12—12406 
9 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

475. 
Врз основа на одредбата од ставот 3 точка 5 од 

дел 1 глава XIX на Сојузниот општествен план за 
1958 година, сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА ЗА ДЕЛУ-
МИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОГРАНИЧУВАЊА-
ТА ПРИ КОРИСТЕЊЕТО НА СРЕДСТВАТА ОД 
ФОНДОВИТЕ НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈ-

НО ФРШАНСИРАЊЕ 
I Во Наредбата за делумично ослободување од 

ограничувањата при користењето на средствата од 
фондовите на установите со самостојно финанси-

рање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58) по точ-< 
ката IV се додава нова точка IVa, која гласи: 

,,IVa. Сите други установи со самостојно ф и -
нансирање можат да користат до 20в/о од непотро-
шенитв средства на својот фонд за замена и до-
полнување пренесени од 1957 во 1958 година и од 
остварените средства од расподелбата на вишокот 
на приходите според завршната сметка за 1957 го-
дина". 

2. По точката V се додаваат нови точки Уа и 
Уб, кои гласат: 

„Уа. Установите со самостојно финансирање од 
точ. И, III, IV и IVa на оваа наредба можат да ко-
ристат до 20°/о од непотрошените средства на сво-
ите други фондови пренесени од 1957 во 1958 го-
дина, како и од остварените средства на тие фон-
дови од расподелбата на вишокот на приходите 
според завршната сметка на установата за 1957 го-
дина. 

По исклучок од претходниот став, средствата 
на фондот за наградување можат да се користат и 
над износот од претходниот став, но најмногу до 
височината на вкупниот износ на редовните едно-
месечни принадлежности на работниците и службе-
ниците на установата со самостојно финансирање 
пресметани за декември 1957 година, зголемени за 
збирот на износите на придонесот за буџетите од 
личниот доход, ,на придонесот за социјално осигу-* 
рување и на придонесот за станбена изградба, пре-
сметани по нормите што важат во 1958 година. 

V6. Посебните решенија на сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите за делу-
мичното ослободување од ограничувањата на кори-
стењето на средствата од фондовите на одделни 
установи со самостојно финансирање остануваат и 
натаму во сила, ако е со тие посебни решенија 
ослободен од ограничувањето на трошењето пого-
лем износ на средствата од износот на средствата 
на фондовите што се ослободуваат според претход-
ната точка." 

3. Во точката VI во вториот ред место броевите! 
„ТП и IV" се ставаат броевите: „ТИ, IV и IVa", а во 
точката VII во првиот ред место броевите: „ТИ и 
IV" се ставаат броевите: „1Т1, IV и IVa". 

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

Бр. 05-12955/1 
14 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

476. 
Врз основа на членот 70 став 1 точка 6 и став 

2 од Уредбата за трговската дејност и трговските 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58) и чле-
нот 3 под а) точка 3 алинеја 6 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58), а во врска со точката 1 став 
2 од Наредбата за определување на условите под 
кои може да се договара производството и испора-
ката на индустриски растенија („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/58) и точката 6 став 1 од Наредбата за 
определување условите под кои може да се врши 
контрахирањето на тутун („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/57), во согласност со сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите и со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на стоковниот промет т д ^ в а 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ОТКУПНИ ЦЕНИ НА ТУТУ-

НОТ ОД РОДОТ НА 1958 ГОДИНА 
Во Наредбата за нат високите откупни цени на 

тутунот од родот на 1958 година („Службен лист на 
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ФНРЈ'', бр. 16/58) се вршат измени и дополненија, 
таке што нејзиниот пречистен текст да гласи: 

НАРЕДБА 
ла највисоките откупни цени на тутунот од 

родот на 1958 година 
1. Контрахирањето и купуваното на тутунот од 

родот на 1958 година ќе ги вршат овластените сто-
пански организации според следните наjвисоки от-
купни ц*>ти за одделни класи и видови тутун: 

А) За македонски типови тутун 
Тип „Јака" 

1 категорија 
Класа 

II категорија 
Класа 

I 
II 
Ш а 
III б 
IVa 
IV6 
V 
VI 

I 
И 
III 
IV 
V 
VI 

Мувлосан тутун 
Никотински тутун 
Тип „Прилеп" 

I категорија 
Класа I 

II 
Ш а 

п Ш 6 
IVa 

„ IV6 
V 
VI 

II категорија 
Класа I 

И 
III 
IV 
V 
VI 

Мувлосан тутун 
Никотински тутун 
Тип „Отља" 

I категорија 
Класа I 

На 
Нб 
Ш а 
ш е 
IVa 

н IV6 
Va 
V6 
VI 

Мувлосан тутун 
Никотински тутун 

Дин /кг 

2.100 
1.600 
1.150 

900 
670 
480 
220 
90 

750 
610 
375 
260 
135 
70 
45 
5 

1.700 
1300 

900 
700 
550 
370 
200 

70 

500 
420 
ЗОО 
200 
100 
70 
45 

5 

830 
690 
550 
505 
360 
330 
210 
190 
100 
70 
45 
5 

^ Дин /кг 
Класа IVa з о о 

IV6 220 
и Va 180 

V6 125 
VI 70 

Мувлосан тутун 45 
Н и к о т и н а ^ тутун 5 

В) За типот тутун од подрачјето на Босна 
Дин кг 

Класа 1а 495 
„ 16 405 

На 380 
Нб 305 
Ш а 280 
Ш б 225 
IVa 180 
IV6 150 
Va 120 
V6 90 
VI 60 

Мувлосан тутун 45 
Никотински тутун 5 

Тутунот произведен на подрачјето на Фоча ќе 
се откупува, и тоа: 

— тутунот со пофино ткиво и со светла боја: 
по највисоките откупни цени утврдени за поткла-
сите б) за херцеговскиот тип тутун; 

— другите квалитети: по највисоките откупни 
цени утврдени за типот тутун од подрачјето на 
Босна. 
Г) За типот „Баина Башта" 

Класа I 
И 
Ш а 
ш е 
IVa 

„ IV6 
и V 
„ VI 

Мувлосан тутун 
Никотински тутун 

Д) За типот „Житковац" 
I категорија 

Класа 

И категорија 
Класа 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

I 
II 
III 
IV 
V 
VI 

Б) За херцеговски тип тутун (јадранско подрачје) 

Класа 1а 
16 
Иа 
Иб 
I l ia 
П1б 

Дин/кг 
850 
710 
650 
520 
450 
350 

Мувлосан тутун 
Никотински тутун 

Ѓ) За војводином тип тутун 

Класа I 
„ и 
„ III 
i, IV 
* V 

VI 
Мувлосан тутун 
Никотински тутун 

Дин./кг 
720 
600 
450 
350 
ЗОО 
240 
150 
70 
45 

5 

Дин/кг 
700 
580 
450 
320 
200 
70 

500 
400 
320 
220 
130 
60 
45 

5 

Дчн /кг 
200 
170 
140 
115 

80 
50 
30 

2 
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ЗЕ) За тиши глу в „Подравина" 

Класа I 
IX 
III 
IV 

Мувлосан тутун 
Никотинске тутун 

Дин./кг 
230 , 
180 
130 
70 
45 
5 

Ж) За тутунот од подрачјето на Истра 
1) С у в т у т у н 

Категорија А 
Класа I 

II 
I II 
IV 
V 
VI 

Категорија Б 
Класа I 

II 
III 

„ IV 
V 
VI 

Мувлосан Тутун 
Ситен тутун I класа 
Ситен тутун II класа 

2) З е л е н т у т у н 
I Полна кондиција 

1 степен на оштетување 
2 степен на оштетување 
3 степен на оштетување 

II Полна кондиција 
1 степен на оштетување 
2 степен на оштетување 
3 степен на оштетување 

III Полна кондиција 
1 степен на оштетување 
2 степен на оштетување 
3 степен на оштетување 

Дин./кг 
1.000 

800 
600 
400 
250 
120 

800 
600 
400 
ЗОО 
180 
100 
80 
70 
50 

50 
40 
20 
10 
35 
25 
10 
8 

25 
12 
8 
4 

5. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 3702/1 
11 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

2. По цените од точката 1 на оваа наредба овла-
стените стопански организации ќе вршат договара-
ње и купување на тутун од родот на 1958 година како 
од индивидуалните производители, така и од земјо-
делските задруги. 

3 Цените од точката 1 на оваа наредба важат 
франко вагон или магацин на откупната станица, по 
избор на купувачот. 

Ту туните во ниски (некалапени) ќе се откупу-
ваат, и тоа: тутуните од I и И класа по цената за 
III класа, другите класи — за една класа подолу, а 
од VI класа — по цените за мувлосан тутун. 

Невообичаено влажни тутуни, покрај тоа што ќе 
се одбие со вештачење утврдената одвитка влага, 
ќе се откупуваат по цената за една класа подолу. 

Тутувовото лисје и отпадоците од тутуново лисје 
што се неупотребливи за изработка на тутунови пре-
работки, а можат да се употребат за фабрикација на 
никотин, ќе се откупуваат по цените предвидени за 
никотински тутун од точката 1 на оваа наредба. 

Ако песок, земја или други туѓи предмети се 
измешани со тутун, нивната тежина утврдена со 
вештачење ќе се одбие од тежината на тутунот. 

Тутуните од ^договорени типови ќе се откупу-
ваат по цената за една класа подолу од оние цени 
што важат за видот на недоговорениот тип тутун 
од точката 1 на оваа наредба. 

4, Овластените стопански организации ќе го ку-
пу t чт тутунот по цените од точката 1 на оваа на-
редба, а според узансите за одделни видови и кла-
си тутун (Соопштение за узансите за одделни ви-
дови и класи т* гун — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 38/56 и 19/57). 

477. 
Врз основа на членот 70 точ. 1 и 3 од Уредбата 

за трговската дејност и трговските прегори]атија и 
дуќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58) и членот 3 под а) 
точка 3 алинеи 2 и 3 од Уредбата за пренесува Foe 
работите во надлежност на сојузните и републич-
ките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58), сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите 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 САРОВА КОЖА И ВОЛИ* 

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) се до-
дава нова точка 14а, која гласи: 

„Овластеше од точката 13 на оваа наредба мо-
жат да добијат и деловни сојузи ако имаат посебен 
погон специјализиран за вршење промет на сурова 
кожа и волна кој ги исполнува условите пропишани 
во претходната точка. 

Деловниот сојуз што ќе добие овластение од 
претходниот став ги има правата и должностите што 
им се дадени со оваа наредба на овластените тргов-
ски претпријатија." 

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавуван»ето во „Службен лист на ФНРЈ" 

Бр. 07-3602 
12 јуни 1968 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е, р. 

478. 

Врз основа на членот 70 став 1 точка 1 и членот 
75ж од Уредбата за трговската дејност и трговскиве 
претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ' , 
бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58) и 
членот 3 под а) точка 3 алинеја 2 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58), сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА КУПУВАЊЕ И ПРОДА-
Ж Б А НА СЕЛ (КОСТОЛ АНСКИ ПРОИЗВОДИ ПА 

ПАЗАРИ 
1. Во Наредбата за определување на условите 

за купување и продажба на селскостопански * ро-
изводи на пазари („Службен лист на ФНРЈ", бо. 
19/58) точката 10 се менува и гласи: 

„10. На пазар на големо селскостопански л; о-
изводи можат да купуваат трговските стопански 
организации, преработувачките стопансги органи-
зации, големите потрошувачи и индивидуалните 
потрошувачи. 
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Земјоделската задруга може да купува на пазар 
на големо што се одржува на нејзиното деловно 
подрачје само добиток, и тоа за потребите на своите 
членови за преработка што ќе је врши самата, за 
гоење или со цел за натамошна продажба. 

Селскостопанските производителот организа-
ции и деловни сојузи што имаат организирани то-
пливата можат на пазар на големо да купуваат само 
добиток со цел за гоење, како и сточна храна за 
гоење на-»добитокот. 

Р1звозните претпријатија не можат да купуваат 
селс^остопански производи на пазари на големо. 

По исклучок од одредбата од претходниот став, 
извозните претпријатија што сами гојат добиток или 
што во соработка со селскостопански производител-
о т организации, земјоделски задруги или деловни 
сојузи организираат гоење на добиток, врз основа 
на посебно одобрение од сојузниот Државен секре-
теријат за работите на стоковниот промет можат 
на пазар на големо да купуваат добиток со цел за 
гоење, како и сточна храна за гоење на добитокот. 

Со прописите донесени во смисла на точката 2 
од оваа наредба може да се предвиди на пазар на 
големо да можат да купуваат селскостопански про-
изводи и занаетчиските дуќани." 

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

Бр. 07—3802 
12 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

479. 
Врз основа на членот 34 став 1 точка 1 од Уред-

бата за надворешнотрговското работење („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 25/55), во врска со членот 
7 оддел I став А под а) точка 1 алинеја 3 од Уред-
бата за пренесување работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/58), а со согласност од 
сојузниот Државен секретаријат за работите на-
стоковниот промет и од секретаријатите на Соју-
зниот извршен совет за индустрија и за сообраќај 
и врски, Комитетот за надворешна трговија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА РЕГУЛИРАЊЕ НА УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ 

ПРОИЗВОДИ 
1. Следните производи можат да се купуваат 

во странство и да се увезуваат во земјата само со 
претходна согласност од Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија, и тоа: 

а) репродукциони материјали 
од гранката 117 — Металопреработувачка ин-
дустрија и 
од гранката 119 — Електроиндустрија: 
делови на машини, уреди, апарати, постројки 

и транспортни средства што ги набавуваат прои-
зводните претпријатија на металопреработувачка-
та индустрија, на електроиндустријата и на бродо-
градбата како репродукциони материјали за соп-
ствено производство, без оглед дали купувањето се 
врши врз основа на лиценца или по кој и да е 
друг основ; 

б) опрема, без оглед на изворот на странските 
средства за плаќање со кои се набавува. 

Начинот на кој ќе се издава согласност од прет-
ходниот став, како и постапката за добивање на 
таа согласност, ќе ги пропише Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за индустрија. 

2. Индустриски стоки за лична потрошувачка 
можат да се купуваат во странство и да се уве-
зуваат во земјата само во рамките на програмата 
што за увозот на тие стоки ќе ги утврди сојузниот 
Државен секретаријат за работите на стоковниот 

промет со согласност од Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија. 

Поединечни согласности за купување во стран-
ство и за увоз во земјата на индустриски стоки за 
лична потрошувачка во рамките на програмата од 
претходниот став ќе издава сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет. 

3. Претходните согласности од точ. 1 и 2 на 
оваа наредба ќе се даваат само во поглед на коли-
чините и видовите на производите наведени во 
тие точки што подносителот на барањето сака да 
ги купи во странство и да ги увезе во земјата, до-
дека во поглед на купз^вањето на странски сред-
ства за плаќање за односните набавки и во поглед 
на видовите на странските средства за плаќање за 
тие набавки во се важат прописите што ги регу-
лираат овие прашања. 

4. Патните моторни возила од сите видови, 
вклучувајќи ги тука и патничките автомобили и 
моторциклите, можат да се купуваат во странство 
и да се увезуваат во земјата само во границите на 
контингентите на странските средства за плаќање, 
што ги утврдува Комитетот за надворешна трговија 
со согласност од сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите и од секретаријатите на 
Сојузниот извршен совет за индустрија и за со-
обраќај и врски. 

Во границите на контингентите од претходниот 
став патните моторни возила од сите видови можат 
да се купуваат во странство и да се увезуваат во 
земјата само со посебно одобрение од Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и вр-
ски, без оглед на изворот на странските средства 
за плаќање со кои се купуваат тие производи. 

Посебно одобрение од Секретаријатот на Соју* 
зниот извршен еовет за сообраќај и врски е потреба 
но за увоз на производи од ставот 1 на оваа точка 
и во случај кога тие производи се добиваат од 
странство на подарок. 

По исклучок, за увоз на патнички автомобили 
до 2.000 см8 волумен и на моторцикли што граѓа-
ните ги добиваат од странство на подарок или ќе 
ги набават во странство од свои заштеди на стран-
ски средства за плаќање наведени во членот 3 став 
1 од Уредбата за увозот и прометот на патнички 
автомобили и моторцикли („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/57 и 51/57), не е потребно посебно 
одобрение. 

5. Со влегувањето во сила на оваа наредба 
престанува да важи Наредбата за начинот на увоз 
на патнички автомобили („Службен лист на ФНРЈ"! 
бр. 52/57). 

6. Оваа наредба ќе се применува кај произво-
дите што до денот на влегувањето во сила на оваа: 
наредба не се склучени и пријавени на банката, а 
ка ј производите од точката 4 — на увозот на оние 
производи од таа точка што до денот на влегува-
њето во сила на оваа наредба не се оцаринети. 

Патничките автомобили чиј увоз е одобрев 
пред влегувањето во сила на оваа наредба, можат 
да се увезат врз основа на одобренијата издадени 
до тој ден. 

7. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
наредба ќе донесува, по потреба, сојузниот Држа-
вен секретаријат за работите на стоковниот промет 
односно секретаријатите на Сојузниот извршен со** 
вет за индустрија и за сообраќај и врски со со-
гласност од Комитетот за надворешна трговија. 

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

П. бр. 772 
5 јуни 1958 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за надворешна 
трговија, 

Љубо Бабиќ, е. р. 
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480. 

Врз основа на точката 5 од Одлуката за одо-
брување кредити за контрахирање на се лек остоп ад-
ски производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
10/58) сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОДО-
БРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КОНТРАХИРАЊЕ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОИЗВОДИ 
1. На земјоделските задруги и на другите сто-

пански организации што со индивидуални селско-
стопански производители склучуваат договори за 
производство и испорака на селскостопански про-
изводи (за контрахирање) банките и штедилниците 
ќе им\одобоуваат наменски кредити со интересна 
норма од 3°/<> годишно, а со цел за давање аванси 
на селскостопанските производители. 

2. Кредитите од точката 1 на ова упатство бан-
ките и штедилниците ќе ги одобруваат врз основа 
на договорите за производство и испорака на сел-
скостопански производи во времето што овозможу-
ва приготвување на производството и извршување 
на договорените обврски. 

По исклучок, банките и штедилниците можат 
да одобруваат кредити за договорање на производ-
ството и испораката на жито и во времето на веге-
тацијата. 

3. Авансите можат да им се даваат на индиви-
дуални селскостопански прозводители во вид на 
средства за репродукција и заштита, вршење услу-
ги на механизација за обработка на земјиште (на-
турални аванси) и во готови пари (парични аванси). 

Кредитите се одобруваат најмногу до височи-
ната на вкупните аванси што можат да им се да-
дат на производителите. 

Вкупните аванси можат да изнесуваат најмногу, 
и тоа: 

св св I ЈЦ н В 5 2 

А д О w 

1) за пченица, 'рж, јачмен, овес и ориз до 70% 
2) за пченка — — — — — — — н 60°/o 
3) за тутун — — — — — — — — „ 40°/о 
4) за шеќерна репка — — — — — „ 30% 
5) за маслодајки — — — — — — „ 50% 
6) за коноп и лен — — — — — — „ 50°/о 
7) за пам|ук — — — — — —• — „ 30°/о 
8) за Цикорија — — — — — — — „ 30% 
9) за хмел — — — — — — — — „ 50°/о 

10) за пиварски јачмен — — — — — „ 40°/о 
11) за индустриска пиперка — — — — „ 30°/о 
12) за афион — опиум — — — — — „ 30°/о 
13) за гоење свињи и говеда — — — — „ 30°/о 
14) за друго — — — — — — — — „ 30% 

Авансите во готови пари можат да изнесуваат 
најмногу, и тоа: 

Ѕ 5 ѕ 8 и е о х F^ 

44% 
1) за сите видови жито — — — — — до 30% 
2) за тутун — — — — — — — — „ 30% 

3) за памук — — — — — — — — „ 15% 
4) за цикорија — — — — — — — „ 15% 
5) за хмел — — — — — — — — „ 15% 
6) за пиварски јачмен — — — — — „ 10% 
7) за индустриска пиперка — — — — „ 10% 
8) за афион — опиум — — — — — „ 15% 
9) за другите селскостопански производи „ 15% 

За шеќерна репка, маслодајки, коноп и лен и за 
гоење свињи и говеда авансите во готови пари мо-
жат да се даваат во рамките на износот на вкуп-
ните аванси по одбивање на вредноста на натурал-
ните давања во средства за репродукција и зашти-
та и на услугите на механизација за обработка на 
земјишта. 

Кога дотворањето на производството и т на 
испораката на жито се врши во текот на вегетаци-
јата, натуралниот ^ел од авансот може да им се да-
ва на селскостопанските производители во сразмера 
со преостанатите вложувања, а паричниот дел во 
полн износ. 

4. Кога стопанските организации договараат 
производство и испорака на селскостопански прои-
зводи со селскостопански производите леки органи-
зации (селскостопански имоти, економии, се лански 
работни задруги и друго), кредитите ги добиваат 
непосредно овие селокостопански производителот 
организации врз основа на склучените договори за 
производство и испорака на селскостопанеки прои-
зводи. 

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

Бр. 08-9637/4 
17 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

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

481, 

Врз основа на членот 59 став 1 точка 4 од За-
конот за превозот на железниците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 46/57) и дополнителната одредба III 
кон членот 59 од тој закон содржана во членот 1 
од Уредбата за дополнителните одредби кон Зако-
нот за превозот на железниците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/58), Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски, на предлог од 
Генералната дирекција на Југословенските желе-
зници, пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА МАТЕРИИТЕ И ПРЕДМЕТИТЕ ШТО СЕ ПРЕ-
ВЕЗУВААТ СО ЖЕЛЕЗНИЦА ПОД СПЕЦИЈАЛНИ 

УСЛОВИ ИЛИ СЕ ИСКЛУЧЕНИ ОД ПРЕВОЗ 
Член 1 

Во материите и предметите што според одред-
бите од овој правилник се превезуваат под специ-
јални услови или се исклучени од превоз со же-
лезница спаѓаат: 

1) експлозивни материи и предмети; 
2) предмети наполнети со експлозивни материи; 
3) средства за палење, илуминациони и слични 

предмети; 
4) збиени гасови, гасови претворени во течност 

или растворени под притисок; 
5) материи што во допир со вода развиваат за-

паливи гасови; 
6) материи што се палат сами од себе; 
7> запаливи течности; 
8) запаливи цврсти материи; 
9) материи што предизвикуваат палење (со 

оксидирање); 
10) отровни материи; 
11) радиоактивни материи; 
12) нагризувачки материи; 
13) гадни и заразни материи; 
14) разни други слични материи. 

Член 2 
Кои материи и предмети од претходниот чл^ч 

и под кои услови можат да се предадат односно 
да се примат на превоз со железница, односно к^м 
материи и предмети се исклучени од превоз со же-
лезница, е определено со Прописите за материите 
и предметите што се примаат на превоз под специ-
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јални услови или се исклучени од превоз со же-
лезница, кои се составен дел од овој правилник, а 
се печатени во посебно издание на Генералната ди-
рекција на Југословенските железници. 

Член 3 
Генералната дирекција на Југословенските же-

лезници може во одделни станици со оглед на ме-
сните прилики да го ограничи или исклучи прие-
мот на превоз и упатување на материи и предмети 
што се превезуваат со железница под специјални 
услови. 

Железничките транспортни претпријатија мо-
жат да им определат на станиците посебно време 
во кое ќе се врши натовар, истовар и претовар на 
колски пратки на материи и предмети што се пре-
везуваат со железница под специјални услови. 

Со статичниот деловен ред ќе се опреде-
лат колосеците и местата на кои ќе се врши нато-
вар, истовар и претовар на колски пратки на ма-
терии и предмети што се превезуваат со железница 
под специјални услови и посебните места каде што 
ќе се сместуваат примените односно стасаните ден-
ковни пратки на вакви материи и предмети, водеј-
ќи сметка за ограничувањата на заедничкото сме-
стување на одделни видови вакви материи и пред-
мети предвидени во Прописите за материите и 
предметите што се примаат на превоз под специ-
јални услови или се исклучени од превоз со же-
лезница. 

Член 4 
Ово(ј правилник влегува во оила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 15 јули 1958 година. 

Бр. 326 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви^, е. р. 

482. 
Врз основа на членот 42 став :2 од Уредбата за 

платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за на-
родно здравје, во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот извршен совет за општа управа, пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА 
ТЕХНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ ВО ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
Техничкиот персонал и помошните службени-

ци во здравствените установи можат да имаат по-
себен додаток ако работат на работни места за кои 
е потребно посебно стручно знаење или на кои усло-
вите и тежината на работата односно карактерот 
на работите се такви да бараат посебен напор и 
стручност во работата. 

Посебните услови и тежината на работата од-
носно посебниот карактер на работите постојат: 

1) на работните места на кои персоналот целото 
работно време доаѓа во допир со инфективни, ду-
шевни или туберкулозни болни, или со заразни ма-
теријали, или е изложен на јонизирачко зрачење, 
или работи во прос ек тури; 

2) на работните места на кои преку целото ра-
ботно време работи на одржување чистотија и опре-
делена нега на болните (перачи на плукални, гуски 
и ел.); 

3) на работните места што ќе ги определи ре-
публичкиот совет за народно здравје во случај на 

особена потреба од технички персонал со опреде-
лени квалификации. 

Со правилникот за платите на здравствената 
установа се утврдуваат работните места за кои се 
установува посебен додаток, како и неговата висо-
чина, во согласност со одредбите од чл. 38 и 39 
од Уредбата за платите на техничкиот персонал и 
на помошните службеници. 

Член 2 
Посебна награда во смисла на членот 18 од 

Уредбата за платите на техничкиот персонал и на 
помошните службеници можат да имаат и возачите 
на моторни возила запослени во здравствените у с ч-
нови кои, покрај својата должност на возачи, п е-
несуваат болни, и возачите на моторни возила на 
теренски здравствени екипи што учествуваат во 
работата на екипата. 

Член 3 
На следните работни места се воведува скрате-

но редовно работно време за техничкиот персонал и 
за помошните службеници, со ова траење: 

1) на работните места на кои целото работно 
време се во допир со лица болни од активни 
форми на туберкулоза или инфективни болести, 
или со материјали што потекнуваат од вакви лица 
(сервирање на храна, миење садови, перење алишта 
и облеки на болни, чистење простории на болни од-
носно одделенија во кои лежат односно во кои се 
прегледуваат болни и ел.) — седум часа; 

2) на работните места кои целото работно време 
се во сфера на дејството на јонизирачки зрачења 

шест часа. 
За другиот технички персонал и за помошните 

службеници запослени во здравствените установи 
редовното работно време изнесува осум часа. 

Здравствените установи во границите на рабо-
тното време за целата недела можат да вршат 
дневен распоред на техничкиот персонал и на по-
мошните службеници според потребите на слу-
жбата. Во тој случај, не се смета како прекувре-
мена работа времето што техничкиот персонал и 
помошните службеници го минуваат на работа спо-
ред определен дневен распоред. 

Член 4 
Здравствените установи што работат само опре-

делено време преку годината — за време на сезо-
ната (природни лекувалитпта, закрепувалишта и е.11 ), 
можат со техничкиот персонал и со помошните 
службеници да склучува ат договори на определено 
време, со тоа месечната плата според договор да не 
смее да го премине износот предвиден за технич-
киот персонал и за помошните службеници со соод-
ветни квалификации според одредбите од Уредба-
та за платите на техничкиот персонал и на помо-
шните службеници и според прописите донесени врз 
основа на неа. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 401/11 
12 јуни 1958 година 

Белград 
Го застапува Секретарот 

за народно здравје 
Секретар за информации, 

Богдан Осолник, е. р. 
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483. 

Брз основа на чл. 1, 2 и 3 од Уредбата за из-
мени и дополненија на Уредбата за занаетчиските 
дуќани и занаетчиските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/58), на предлог од Сојузот на 
занаетчиските комори на Југославија, а во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за трудот, Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за индустрија издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА СТОПАНСКИТЕ ДЕЈНОСТИ ШТО СЕ СМЕ-
ТААТ КАКО ЗАНАЕТЧИСКИ ДЕЈНОСТИ И ЗА 
СТРУЧНАТА СПРЕМА- ПОТРЕБНА ЗА НИВНОТО 

ВРШЕЊЕ 
Во Наредбата за стопанските дејности што се 

сметаат како занаетчиски дејности и за стручната 
спрема потребна за нивното вршење („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/54 и 4/57) се вршат измени и 
дополненија така што пречистениот текст да гласи? 

НАРЕДБА 
за стопанските дејности што се сметаат како 
занаетчиски, за основните работи што спа* 
г*аат во предметот на работата на овие деј-
ности и за стручната спрема потребна за 

нивното вршење 
1. Како занаетчиски се сметаат следните сто-

пански дејности: 

А. Металопреработувачка дејност 
1) ковачка 
2) потковачка (налбатска) 
3) леарска 
4) металостругарска 
5) алатничарска 
6) машинобраварска 
7) пушкарска 
8) механичарска 
9) прецизно-механичарска 

10) автомеханичарска 
11) часовничарска 
12) златарско-јувелирска 
13) граверска и печаторезечка 
14) кујунџиска (филигранска) 
15) браварска 
16) изработка на ваги 
17) изработка на рачни мелници за кафе 
18) лимарска (тенекеџиска) 
19) аутолимарска 
20) котларско-казанџиска 
21) галванизерска 
22) метало-појасарска 
23) изработка на медицински инструменти 
24) ножарска (острачка) 
25) инсталатерска за централно греење и за 

уреди за аклиматизација 
26) инсталатерска за водовод, гасни постројки 

и канализашла 

Б. Електротехничка дејност 
27) електроинсталатерска 
28) електромеханичарска 
29) електромеханичарска за кревал™ 
30) радиомеханичарска 
31) електромеханичарска за ТТ-уреди 
32) аутоелектричарска 

В. Хемиска дејност 
33) бојаџиска и хемиско чистење 
34) фирмописечка 
35) вулканизерска и изработка на предмети од 

гума 
36) производство на козметички и мирисни 

средства 

Дејност преработка на земја, камен и стакло 
37) грнчарска (лончарска) 
38) каменорежачка (клепачка) и изработка на 

веш тачки к^мен и на предмети од природен и ве-
imv 1ки камен 

39) стаклодувачка 
40) стаклошлифувачка и стаклограверска 
41) стаклорежачка 

Д. Градежна дејност 
42) ѕидарска и фасадерска 
43) гипсарска и штуко-мермерска 
44) тесарска 
45) покриварска 
46) паркетарска — поставана паркети 
47) полагање подови од вештачки смеси 
48) молерска и фарбарска 
49) печкарска (керамичарска) за поставана пе-

чки и плочки 
50) изолатерска за топлотни уреди 
51) асфалтерска 
52) калдрмаџиска 
53) бунарџиска 

Ѓ. ^рвопреработувачка дејност 
54) коларска и изработка на дрвени каросерии 
55) бочварска и качарска 
56) дрвостругарска 
57) столарска 
58) длаборезечка (копаничарска) 
59) дрвомоделарска и дрвокалапарска 
60) изработка на чамци и помали пловни објекти 
61) кошничарско-дрвоплетарска 

Е. Дејност преработка на хартија 
62) книговрзачка и картонажерска 

Ж. Текстилна дејност 
63) ткаачка 
64) јажарска 
65) плетарска (трикотажерска) 
66) ќилимарска 
67) везачка 
68) јорганџиска 
69) изработка и поправка на женски шапки 
70) шапкарска 
71) капаџиска 
72) позамантериска 
73) кројачка за народни облекла 
74) кројачка за машки облекла 
75) кројачка за женски облекла 
76) кројачка за долни облеки 
77) изработка на мидери и појаси 
78) печатење на текстил 

3. Дејност преработка на кожа 
79) кожуварска (ќурчиска) и преработка на 

ситна кожа 
80) крзнарска 
81) опинчарска 
82) чевларска 
83) папуџиска 
84) ракавичарска 
85) сарачка (ременарска) и седларска 
86) изработка на куфери, чанти и друга кожна 

галантерија 
Ѕ. Прехранбена дејност 

87) месарска и изработка на преработки од месо 
(колбасичарска) 

88) пекарска 
89) слаткарска 
90) цреварска 
91) преработка на овошје и производство на 

овошни сокови 
И. Дејност лични услуги 

92) фризерска за машки 
93) фризерска за жени 



СЛУЖБЕН ЛИСТ НА Ф Н Р Ј Среде, Ѕ8 Јуни 1958 

94) козметичарска за нега на лице и тело 
95) педикерска 

Ј. Други занаетчиски дејности 
96) оптичарска 
97) фотографска 
98) сликарска на керамика, порцелан и стакло 
99) тапетарска и декоратера^ 

100) тапетарска за сообраќајни средства 
101) фарбарска за коли 
102) изработка на ролетни 
103) изработка на музички гудачки и дрндачки 

инструменти / 
104) изработка на музички дувачки инструменти 
105) изработка на музички инструменти со кла-

вир атура 
106) четкарска 
107) ортопедско-бандажерска 
108) оџачарска 
109) изработка на чадори за дожд и сонце 
НО) изработка на предмети од природно и ве-

штачко цвеќе 
111) свеќарско-медичарска 
112) изработка на релјефи и макети 
113) позлетарска и изработка на рамови 
114) препариран^ и полнење ва птици и животни 

2. За самостојно вршење на занаетчиски дејно-* 
сти односно за ракување со стручни работи од за-
наетчиските дејности означени во оваа наредба под 
редните броеви: 37, 46, 47, 52, 53, 61, 63, 64, 65, бб, 67, 
68, 71, 72, 73, 78, 81, 83, 91, 94, 95, 102, 106, 109, 110, 
111 и 113 е потребна спрема на квалификуван за^ 
наетчиски работник, а за другите дејности — спре-
ма на висококвалификуван занаетчиски работник. 

3. Лицата што до влегувањето во сила на оваа 
наредба самостојно вршеле занаетчиска дејност од-
носно раководеле со стручни работи на занаетчиска 
дејност за кои според оваа наредба се бара стручна 
спрема на висококвалификуван занаетчиски работ-
ник, можат да го продолжат самостојното вршење 
на таа занаетчиска дејност односно раководењето 
со стручните работи ако имаат признаена стручна 
спрема на занаетчиски помошник (квалификуван 
работник) според важечките прописи за здобивање-
то и признавањето на стручната спрема на работник. 

Лицата без стручна спрема на занаетчиски по-
мошник (квалификуван работник) се должни во 
ечок од една година од денот на влегувањето во 
е;/тла на оваа наредба да се здобијат со потребната 
стручна спрема пропишана со точката 2 од оваа 
наредба. Лицата што во тој срок не ќе се здобијат 
со потребната стручна спрема можат да продол-
жат со самостојното вршење само на оние стручни 
работи на занаетчиска дејност, односно со нивно-
то раководење, што ги вршеле до влегувањето во 
сила на оваа наредба, и тоа ако таквите работи се 
предвидени како составен дел од работите на неко-
ја од дејностите од точката 1 на оваа наредба. 

4. Постојните занаетчиски претпријатија и ду-
ќани кои за предмет на работењето имаат вршење 
на стопански дејности што до влегувањето во сила 
на оваа наредба биле пропишани како занаетчиски, 
а според оваа наредба тоа не се. можат да ја про-
должат работата и по влегувањето во сила на оваа 
наредба со вршење само на оние дејности за кои 
добиле одобрение за работа. 

5. Основните работи на занаетчиските дејности 
од точката 1 на оваа наредба се изложени во Опи-
сот на основните работи на занаетчиските дејности, 
кој е составен дел од оваа наредба. 

6. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 04-656/2 
17 април 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија, 

Маријан Цветковиќ, е. р. 

ОПИС НА ОСНОВНИТЕ РАБОТИ НА ЗАНАЕТЧИИ 
СКИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Основни работи што спаѓаат во предметот на; 
работата на одделни занаетчиски д е ј н о с т се: 

А, Металопреработувачка дејност 
1. Ковачка 

Изработка и поправка на разни алати и делови: 
и на земјоделски орудија, како што е«: коси, но-* 
жони, лемеши, мотики, длета, пробој ници, чекани* 
клешти, секири, казми и изработка на делови за во-* 
аила (коли, автомобили, трактори и Др-) и ма делови 
од земјоделски справи и машини; наполно алкову* 
вање на разни запрежни возила; вршење други ра-* 
боти ка ј кои ковачката работа е решавачка. 

2. Потковачка (налбатска) 
Изработка на сите видови и големини на нор-* 

малим поткови за копитари и чаоункари, изработка 
на петкови по мера за дефектни нозе (ортопедија) 
на копитари и чанункари, потковување на коњи и 
на други копитари односно чапункари за стопани-
сување и изработка на потребен алат и прибор за 
налбатските потреби, сб при употреба на уреди, 
справи и средства за работите на потковувањето* 
мерењето, обработката и друго. 

3. Леарска 
Леење на предмети од сите видови лим, освега 

од темпер и челик; изведување на постапка при 
леење во кулолна печка и во грнци; поправка на 
печки и други подготовки за леење; ракување со 
потребни справи и машини за калапење и пренесу-
вање на потешки одливки; чистење на одливки и 
подготвување шаржа за печка. 

4. Металостругарска 
Обработка на струг: на сите видови оски, зап-* 

часници, клипови за мотори, разен видови на©ојни-» 
ци, разни видови прстени, сите видови »а куќишта 
со рамни и цилиндрични површини, на цилиндрич-
ни предмети со рамни и конусни површини, изра-? 
ботка на завртки, грбини на запчаници, на колеме-* 
сти вратила, на ситни фазонски предмети, на алки И 
клипови за автомобилски мотори; брусење на оски 
и цилиндри и други работни операции што се вршат 
на струг; работа со употреба на преносни плочи* 
стругарски срца, линети и други справи и уреди 
потребни за обработка на струг при употреба на 
конструкции и мерења со шублер, микрометар, ком-
паратер, калибри и со друг алат за стругарски ра-' 
боти. 

5. Алатничарска 
Изработка на разни рачни алати, шаблони, 

мерни ©лати и други слични справи; изработка на 
разни алати, калапи и модели за разни машини 
алатлики и за други делови до најголемата точност;1 

термички обработка на рачни алати и машински 
алати и калапи; нивно одржување и употреба при 
работата; ракување и одржување на потребни маши«* 
ни и уреди за алатничарски работи во врска со испи-
тувањето на материјали (челици) пред и по тер-« 
мичката обработка. 

6. Машинобраварена 
Изработка и поправка на ра ади делови од ма-

шини, апарати и уреди; раставување, чистење (на-" 
суво и миење со бензин), преглед, подмачкување и 
составување на разни потсклопови, склопови, ма-
шини, апарати и други машински уреди; монтажа,-
пуштање во работа, проба, одржување, демонта-
ж а и ел. на разни машини и други уреди (машини 
алатлики, парни машини, хидраулични машини^ 
машини и уреди на хемиската и дрвната индустри-
ја, радарски машини, градежни машини, текстилни 
машини и други разни машини, справи и уреди); 
изработка на разни едноставни делови на машини 
алатлики. 
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7. Пушкарска 
Раслојување, чистење, преглед и составување 

на разни пушки, пиштоли и друго лесно огнено ору-
жје; изработка на нови и замена на дотраени де-
лови на пушки и пиштоли (на браник, потковица, 
ореден и заден нишан, алки за ремени, ооборувач, 
ударна игла, клучеви, затворани, разни лостови, 
зг подни врски, цевки, кундаци, з а в р т и , заковки, 
пружини и др.); изработка на поедноставни пишто-
ли, воздушни и ловечки пушки и на муниција за 
нив; политирана на кундаци, бојосување, брунира-
ње или галванизирање на одделни метални делови 
за пушки и пиштоли; употреба и ракување со дру-
ги оправи и уреди што се користат за работи на 
пушкарската занаетчиска дејност. 

8. Механичарска 
Раставување, чистење, преглед и составување 

на разни видови машини (шивачки, велосипеди, 
трицикли и други слични машини); изработка на 
нови делови; чистење на делови насуво и миење во 
бензин; составување, склопување, регулирање и 
проба на работата; обработка и дотерување на де-
лови со потребни машини и оправи со отстранува-
ње струганим. 

9. Прецизно-механичарска 
Раставување, чистење, преглед и составување 

на разни видови пишувачки, сметачки и други ма-
шини, апарати и справи; изработка на делови и за-
мена на дотраени или неисправни; чистење на де-
лови, составување, регулирање и испробување на 
ттишувачки, сметачки и други машини, апарати и 
справи; подмачкување на пишувачки, сметачки и 
други машини, апарати и оправи и нивно одржува-
ње и конзервирање. 

Поправка и одржување на оптички (фото-
графски, геодетски и други) апарати и инструмен-
ти, при примена на основните работни операции на 
стругање со потребни машини и справи. 

10. Аутомеханичарска 
Раставување на одделни делови, потсклопови, 

склопови, разни уреди и мотори на автомобили и на 
други моторни возила (карбуратори, резервоари, 
магнети, запалки, оџаци, справи за подмачкување, 
ладилници, замавници, компресори, квачила, мену-
вачи, диференцијал^ пружини, тркала и гуми, 
кочници, управувачи, корубини, клипови, клипња-
чи, моторни куќички, работи лици, брегасти оски, 
вентили и др); чистење насуво и миење во бензин 
и преглед на очистените делови; поправка или за-
мена на неисправни — дотраени делови; составува-
ње на склопови, уреди и мотори; налевање на ле-
жишта, подмачкување на триј ачки делови и мото-
ри, пуштање во работа на мотори и други уреди и 
нивно регулирање; возење со поправено возило и 
негово подготвување за пат и за гаражирање; ра-
кување со машини и уреди за поправка и обработка 
на делови на моторни возила. 

11. Часовничарска 
Поправка и одржување на часовници и изра-

ботка на одделни делови и монтажа на истите; из-
работка на одделни помали алати за сопствена упо-
треба 

12 3 театарско-јувелирска 
Поправка и изработка на сите видови накити и 

украсни предмети од злато и од други племенити 
метали (прстења, обетки, меда пј они, колј еа, броше-
ви, тутунски кутии и други накити) и на предмети 
на бижутепита од неплеменити метали, стакло, гг0,о-
целан и на други украсни предмети; познавање на 
сите видови алат, на нивната изработка и пакува-
ње, при употреба и на другите уреди што имаат 
примена во оваа занаетчиска дејност. 

13. Граверска и печаторезечка 
Изработка на сите видови печати и штембили 

од гума и метал; изработка на амблеми, калапи и 
разни монограм^ при употреба на алат и уреди што 
во оваа занаетчиска дејност имаат примена. 

' 14. Кујунџиска (филигранска) 
Изработка на украсни предмети од сребро и 

сребрена жица, како што се: прстиња, обетки, беле-
зици, брошеви, медалјони, копчиња за манжетни, 
шкатули, пудриера тутунски кутии, разни синџир-
чиња и привесоци, цит ар лоци, разни помали рамови 
за слики, вазни, кутии за цигари и др.; отковување 
со сребро односно сребрена жица на народно ору-
жје, како што се: пиштоли, џефердари и на тоа 
слично; извлечување на жица при употреба на уре-
ди за овие работи/ 

15. Браварска 
Изработка на нови и поправка на стари брави, 

катанци и клучеви; изработка на нови и поправка 
на стари окови (законувачки лимови, шарки, уреди 
за придржување, уреди за вентилација, рези и ел.); 
изработка и поправка на шпорети, печки и на цевки 
за истите, како и на делови за ѕидани шпорети и 
оџаци; изработка на разни видови заштитници за 
печки, машини, апарати и слично; изоаботка и по-
правка на каси, ормани, сандаци, витрини, полици 
и ел. предмети од метал; изработка и поправка на 
пивски и други слични апарати, на разни резервоа-
ри, експанзиони садови и слично; изработка и по-
правка на разен метален намештај (кревети, столо-
ви, маси и друго), на ортопедски и други колички; 
изработка и поправка на разни видови железни 
огради, порти, врати, решетки за прозорци и врати, 
ростови, брисачи за чевли, на разни носачи, капаци 
и слично; изработка и поправка на метални ролет-
ни за прозорци и врати, на разни видови рамови 
за излози и на разни покриени, столбни и помали 
мостовски конструкции, на прави и спирални скали 
и слично; изработка и поправка на разни ќошови; 
кабини и други делови на куќни, градежни, багер-
ски и други кревалки за лица и товари; вршење 
браварски работи во врска со работата на машини-
те во индустријата, сообраќајот и селското стопан-
ство; изработка на арматури за флуоресцентни 
светилки, како и изработка на сите предмети од 
црн лим; изработка на украсни предмети од кова-
но железо, цевки и други метали, како што се: 
лустери, ламби ѕидни и за на маса, рамови, витрини, 
закачалки и други слични предмети; ракување со 
апарати и уреди и нивно одржување во врска со 
наведените работи. 

16. Изработка на ваги 
Изработка на нови и поправка на сите видони 

ваги и кантари; раставување, чистење и составува-
ње на делови на ваги; дотерување (балансирање) 
на сите видови ваги и изработка на раздели на ло-
стовите ка ј вагите со помошен тег; одржување на 
машини и уреди и ракување со истите во вржа со 
наведените работи. 

17. Изработка на рачни мелници за кафе 
Ра станување, чистење и составување на рачни 

мелници за кафе; изработка на одделни далови, 
кроење на кутии во разни форми, нивно заоблува-
ње и составување на рабовите, чистење и шарање 
на надворешната страна на кутиите; изпаботка на 
газери и капаци; изработка на метални жрвни (ма-
шки и женски) и нивно назабување; изработка 
мост и завртка за регулирање на рачката за вртеле 
и завртување на завртките за врска на алката од 
жрвенот со кутијата; меѓусебно составување на де-
лови — потполна изработка на рачни мелници; ра-
кување и одржување на уредите и алатот за наве-
дените работи. 
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ЈБ, ^ имлека (тепеќеџиска) 
Изработка на предмети од бел, калаиеан, бака-

рен, месинган и алуминиумон лим, без оглед на де-
белината, а од црн лим само на предмети од лим 
до 1 мн дебелина; опшивување со лим на разни 
предмети, како што се: маси, корита, кади, ладил-
ници, сандаци и др.; изработка и поправка на кре-
вети од лим; покривање на оставките на покриени 
површини на видовите над покривот (калкански 
ѕидови и слично), на оставките околу оџаците и 
др.; изработка и наместување на олуци, одводни 
цевки, вентилации и слично; изработка и поправка 
на лимени делови на оџаците (петлиња и др.); изра-
ботка и покривање на венци и разни ѕидни испадо-
ци, прозорски баноци и опшивување на балконски 
плочи и на други разни ѕидови; изработка и наме-
стување на снегобрани, украсни шилци и слично, 
при употреба и одржување на потребен алат и 
уреди 

19. Луто лимарска 
Изработеа и поправка на сите лимени делови на 

возила, како што се: крила, покриви, калинци, ка-
бини, резервоари и други делови на моторни возила 
од лим, и изработка на разни садови во врска со ра-
ботата на возилата; ракување и одржување на 
соодветниот алат и уреди. 

20. Котл арс ко-казанџиска 
Изработка и поправка на казани и апарати од 

бакар (обични, отворени и затворени казани); изра-
ботка на разни садови како што се: котли, тепсии и 
други садови и нивно кал апсу вање; поправка иа ра-
зни апарати изработени од бакарен и челичен! лим 
и на парни котли до 100 м* грејна површина; изве-
дување на потребна термичка обработка и раку-
вање со алати и други уреди во врска со наведе-
ните работи 

21. Галванизерска 
Заштита на украсни и други предмети од коро-

зија по пат на пресвлечување на истите (галвани-
зирање, посребрува^«, метализирање, никнување, 
хро<*иран>е) и по друг начин; ракување со кисели-
ни и уреди во врска со хигиенско-техничката за-
штита при работите од овој вид. 

VL ЧЈетали-појасарска 
Изработка на декоративни и украсни предмети 

по пат на пресвлечување на железо и дрво со 
бојосани и племенити метали, како и изработка 
на светилни тела, при употреба на пластични маси 
и други додадени материјали; изработка на предме-
ти на метална галантерија (разни сервиси, прибор за 
пушење, пепеларници, послужавници и др.) и на 
разни декорати-вно-украсни предмети од метал, при 
употреба на соодветен мерен алат и прибор со точ-
ност на ОД до 0,01 мм. 

£3. Изработка на медицински инструменти 
Изработка и поправка на остри медицински ин-

струменти од челик, како што се; линц ети, игли, 
држачи, фаќалки за крвни садови, разни видови но-
жици, ек али ери (ножеви), разни клешти, длета и 
други инструменти; изработка и поправка на ме-
дицински инструменти од месинг или бронза; 
поправка на медицински апарати за кратки бранови 
(рентген-апарати. кварц-ламби и др.); изработка и 
поправка на забарски уреди; монтажа, поправка и 
одржување на овие медицински апарати и уреди. 

24. Ножарска (острачка) 
Изработка и острење на сите видови ножеви за 

потребите на стопанството (угостителството, зана-
етчиството, индустријата и др) и за потребите на 
домаќинствата; работа на соодветни рачни и машин-
ски пиеси со потребниот алат за изработка на овие 
предмети, како и изведување на термичка обработка 

(калење, отпуштање, жарење и цементирање) на 
овие предмети. 

25. Инсталатерска за централно греење и уреди за 
аклиматизација 
Мерење и кроење во врска со поста вашето на 

цевен вод; продолжувале на цевки; вградување на 
цевни апарати, греј ни тела и други објекти на греј-
ни тела (змии, регистри, радијатори, експанзиони 
садови, бојлери и др.); изработка и монтажа на - -
бирачи, монтажа на носачи на конзоли за цевки и 
радијатори, бојлери и друго; поставање изолации на 
цевки; изведување потребна термичка обработка и 
изработка на потребен алат, како и ракување со 
соодветни уреди и апарати при изведувањето на 
овие работи. 

26. Инсталатерска за водовод, гасни постројки и ка-
нализација 
Составување на цевки и изведување на цеви и 

водови за водовод, гасови и канализација; постава-
н а на цевки апарати и монтажа на разни објекти 
(резервоари, црпки, чешми, мијалници, к анални ци 
и др.), раздвојување и демонтажа на вакви објекти; 
измивање на цевни водови; ракување со алатот и 
со уредите како и нивно одржување, во врска со 
наведените работи од оваа занаетчиска дејност. 

Б. Електротсхничка дејност 
27. Електроинсталатерска 

Поставана, поправање и одржување на елек-
трични инсталации за осветлување и греење; изра-
ботка на телефонска мрежа; изработка на воздушни 
и кабловски мрежи од низок и висок напон; мон-
тирање и полнење на акумулатори; изработка на 
разводни каблови во неограничен обем за електрич-
ни инсталации; монтажа на електромотори од сите 
видови, со неограничена сила, од низок напон; мон-
тирање на трансформаторски станици за сили ло 
500 KVA и од напон до 10 KV; монтажа на развод чи 
уреди до 10 KV; изработка на помали термички 
апарати, како што се: решои, греалки. утии и ел. 

28. Електромеханичарска 
Поставана, поправање и одржување на сите ви-

дови електрични апарати, машини и уреди наменети 
за потребите на стопанството и домаќинствата, со 
неограничени сили; премотување и поправање на 
сите видови електромотори и нивно монтирале; 
поправка на електрични делови ка] раз ладните 
уреди; изработка, одржување и поправаа на ки-
но-апарати, како и нивно монтирање; изработка и 
поправка на електротехнички мерни инструменти; 
поправање, одржување и монтиоање на електро-
медицински апарати и уреди. 

29. Електромеханичарска за кревалки 
Монтирање, поправање и одржување на електро-

механичарскиот дел на кревалките за лица и т~вар 
и на подвижните скали, што имаат водила; изработ-
ка, поправка и одржување на разни товарни кре-
валки без придружба (во кои не се возат луѓе) што 
имаат водила; изработка на електромеханичарски 
делови за кревалки, на разводни табли и напој ни 
линии. 

Ѕ0. Радиомеханичарска 
Изработка, поправка и одржување на сите ви-

дови радио- ап арат и м v л гишп/гк а тори, детектори, ра-
згласни станици, магнетофони помали антенски и 
други радио-уреди и на сите апарати и уреди за ви-
сок осћреквентна струја: п о м е н а нп отпорот, конде-
заторите и радио-цевките; премотување на калеми, 
на мрежни и излезни трансформатори и поштар-
ка на скали и други м е х а н и ч а р е ^ делови и нив-
но реглирање. 
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31. Електромеханичарска за ТТ-уреди 
Изработка, поправка и одржување на сите ви-

дови жични телефонски, телеграфски и сигнални 
^реди. 

32. утоелектричарска 
Поставана, поправање и одржување на елек-

трични инсталации на моторни возила од сите ви-
дови, вклучувајќи ги тука и акумулаторите; вршење 
на сите работи на поставана, поправање и одржу-
вање на електрични направи и уреди на моторни 
возила од сите видови. . 

В. Хемиска дејност 
33 Бојаџиска и хемиско чистење 

Вапцување на ткаенини и влакна од сите ви-
дови; апретирање; хемиско чистење на ткаенини од 
сите видови. 

34. (Фирмописечка 
Изработка на сите видови фирми, разни натписи, 

реклами, цртежи за клишиња и диј»позитиви, ка-
ко и на други ознаки и рекламни натписи; вршење 
на сите работи во врска со потполната изработка 
на фирма 

85. Вулканизерска и изработка на предмети од гума 
Вулканизирање на надворешните и внатрешни-

те гуми за разни видови возила; изработка и репа-
ратура на предмети од гума. 

36. Производство на козметички и мирисни средства 
Изработка на козметички и хигиенски препара-

ти за нега на лицето и телото. 

Д. Дејност преработка на земја, камен 
и стакло 

37 Г^нчаоска (лончарска) 
Изработка на грнчарија од сите видови, како 

што се: ќупови, црепни, чинии, вагани, чаши, саксии, 
филџани, грнци, пепеларници и други слични пред-
мети; изработка на предмети на уметничка грнчар 
рија: разни фигури, разни вазни и садови со укра-
сни мотиви од флорета и фауната, како и со мо-
тиви од националниот фолклор, молувани или не. 

38 Каменорежачка (клепачка) и изработка на ве-
штачки камен и предмети од природен и ве-
штачки камен 
Обработка на природен камен во форма на: 

плочи, скали, профилирани производи, споменици и 
пот став ки за споменици, фигури и разни украси, 
столбови, релјефи и орнаменти и друго; облагање 
фасади со природен камен; врежување на мотиви, 
украси и натписи во камен; изработка на барелјеф!! 
во природен камен; мозаик-работи во природен и 
вештачки камен; изработка на скали, столбови, те-
рацо-работи и подови во вештачки камен и во ком-
бинации од пригоден и вештачки камен; и изработ-
ка на разни украсни предмети од природен и ве-
штачки камен 

39. Стаклодувачка 
Изработка на предмети со разновидна намена од 

дувано стакло, како што се: лабораториски инстру-
менти, вакуум-пумпи и апарати, ладилници за де-' 
стилирање вода, неонски натписи за фирми и ре-
клами, разни украси, лустери и-друго. 

40 Отаклошлифувачка и стаклограверска 
Шлифување на стакло за прозорци, витрини, 

ста улени прегради и друго; шлифување на стакла 
за изработка на огледала од сите видови и големини. 

Гравирање на стакло; изработка на шлифува-
ни, гпавиоачи и галантериски огледала; изработка 
на монограми и натписи на стакло по пат на шлифу-* 

вање, гравирање и матирање; изработка на ликови, 
разни мотиви, пејсажи и други орнаменти на ста-
кло по пат на шлифување, гравирање и матирање. 

41. Стаклорежачка 
Застаклување на градежна столарија, железни 

конструкции, излози и влезови, железни покриви и 
настрешници; застаклување на железни конструк-
ции со армирано стакло, како и на конструкции што 
се застануваат преку лајсни прицврстени со заврт-
ил; застаклување на индустриски пилести покриви; 
застаклување на бетонски конструкции на нивото 
на земјата и на височина и на хоризонтални тава-
ници со стаклени призми; монтирање на стаклени 
излози и фирми, стаклени преграда и огледала; ура-
мување на сушни и огледала во рамови од лајсни и 
во готови рамови; матирање на стакло; поребрување 
на нешлифувано стакло. 

Г. Градежна дејност 
42. Ѕидарска и фасадерска 

Ѕидање од сите видови на објекти од висока и 
ниска градба и изработка на патишта; изработка на 
столбови, лакови и садови; вградување на разни 
дрвени и метални столбови и рамки за прозорци и 
врати, за влезни порти и разни решетки, жалузине 
оџачки вратенца и штуцни; изработка на рабиц-ко-* 
стури од сите видови и изработка на огради на ска-
ли и балкони; летвисување на плафони за принову-* 
вање на трска; малтерисување на ѕидови и плафони; 
бетонирање од сите видови; ѕидање на печки во 
огноотпорни материјали; облагање на ѕидови со 
лесни градежни плочи, фугување и дерсување на 
ѕидови; уривање, пробивање и длабење на сиг е 
видови ѕидови; приготвување разни видови малтер 
и бетон; изработка на сите видови скелиња во врска 
со ѕидањето и малтерисување™; претресување и 
покривање на покриви со ќерамида; вршење на 
сите други работи од кои зависат ѕидарските ра-
боти. 

Изработка на сите видови фасади; фугување на 
фасади, изработка на самостојни столбови на ф а -
сади во бетон и вештачки камен; уметничка обра-
ботка на фасади од слободна рака според цртежи и 
слични работи; извлечување на венци и изработка 
на рамки за прозорци и на клупички во племенити 
малтери, вештачки камен и во имитација на приро-
ден камен и разни мермери; правење шаблони за 
извлечување; изработка на сите видови малтер за 
работите од овој вид; штокување, браздење, пишу-
вање и шлајфување на облоги од вештачки камен 
на фасади и плитко врежување сврзнички на фа -
сади. 

43. Гипсерска и штуко-мермерска 
Изведување на декоративни работи на ѕидови, 

столбови и плафони во гипс и штуко-мермер; изра-
ботка на разна ликорежачка орнаментика и фигури; 
леење на модели (моделирање) и изработка на ро-
зета и други украси во гипс; изработка на сите 
видови малтер за работите од овој вид. 
44. Тесарска 

^ Изработка на сите видови дрвени конструк-
ции на објекти од високоградба и нискоградба; 
изработка на покривни конструкции од сите видови 
и летвисување и опшивување на покриви; обработка 
на видливи делови ка ј натстрешниците; изработка 
на жалузии со вентилации на покривот (латерни); 
изработка на дрвени меѓукатни конструкции и на 
носачи од штици; изработка на дрвени подови; 
изработка и поставање од разни видови на дрвени 
костури и преградни ѕидови за тавани и визби, како 
и на тесарски врати; изработка на довратник ( п а к -
етови) од стругани гредички; изработка па дрвени 
скали за тавани и на дрвени огради (плитови); 
изработка на корита (текна) и трагачи за npenecv-
вање малтер, тули и други материјали; изработка 
на разни дрвени бараки, трибини и кабини. 
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45. Покриварска 
Доставање на покривни покревки од сите ви-

дови на градежни објекти, освен лимени покриви, 

46 Паркетарска — поставана паркет 
Изработка — поставање на подови од сите ви-

дови паркет; поставање паркет на ѕидовите во вид 
на ламперии; облагање на столбови со паркет; по-
правка на постојните паркетски подови; одржување 
на паркетските подови (стругање, жицирање и ма-
з а њ е ) 
47 Ставање подови од вештачки смеси 

Изработка на подови од ксилолит и дермаст-
маса во една или повеќе бои, или во вид на имита^ 
ција на мермер или на ќилим (тепих) со разни мо-
тиви од флората, фауната или фолклорот или без 
овие; поправка на вакви подови; изработка на кси-
лолит-плочи и плочки и облагање на ѕидови. 

48 Молерска и фарбарска 
Варосување и молување со земјани и други бои; 

фарбање и лакирање на градежна столарија, на 
намештај од сите видови, на метални конструкции 
и индустриски и други производи. 

49. Печкарска (керамичарска) за поставање печки 
и плочки 
Изработка на калеви и плочки (делови за ка-

леви печки); поставана на калеви печки, шпорети, 
камини и други слични објекти; шамотирање на 
парни казани и на други огништа; поставање на 
керамички плочки и на мозаик во керамика на 
ѕидови и подови. 
59. Изолатерска за топлотни уреди 

Вршење изолации на надземната и подземната 
мрежа на цевоводи за пара, гасови, вода и друго; 
изолирање на бојлери, парни котли и други топлот-
ни уреди; изолирања на ладилници; изолацин во 
врска со работата на уредите за климатизација на 
просториите. 

51 Асфалтерска 
Обработка на коловози од толчен камен со по-

ставана на битумен и асфалт; изработка на асфалт-
ни тротоари и патеки; изолација на градежни об-
јекти од влага. 
52. Калдрмаџиска 

Поставана на калдрма од сите видови; попло-
чување на коси насипи по пат на залевање со песок; 
поставање на коловозни тротоарни ивичници и бра-
ници; изработка на патишта од толчен камен и на 
коловози без подлога и слично; претресување и 
поправка на стара калдрма на подлога од песок или 
бетон 

53. Бунарџиска 
Изработка на сите видови бунари (копани и 

дупчени) за снабдување со вода, за намалување 
нивото на водата или заради контрола на движе-
њето на подземните води, на рени-бунари и слично. 

f) Дрвопреработувачка дејност 
54. Коларска и изработка на дрвени каросерии 

Изработка и поправка на сите видови коли, 
колички и санки од дрво; изработка и поправка на 
дрвени каросерии за возила. 

55. Бочварска и качарска 
Изработка и поправка на сите видови недвижни 

и амбалажни бочви и буриња, ведра за бунари, 
саки за вода и други слични предмети. 

56. Дрвостругарска 
Изработка на предмети на дрвна галантерија, 

како што се: сукала, дрвени мешалки, штичиња за 
сечење, дрвени чекани за месо и за други потреби\ 

изработка на дрвени алатки за потребите на сто-
панството; изработка на обли предмети од дрво за 
спорт и друштвени игри, 

57. Столарска 
Изработка и поправка на намештај од дрво од 

сите видови; изработка на градежна столарија; 
изработка на бродски намештај и кабини; изработ-
ка на дрвена амбалажа и предмети со рамни повр-
шини за спорт и друштвени игри (табли за шах, 
пинг-понг и слично). 

58. Длаборезечка 
Изработка на длаборези (орнаменти) во разни 

стилови на намештај, скали, прозорци, врати и на 
други предмети; изработка на лустери, разни кутии 
и касети, ламби ѕидни и за на маса, рамови за слики 
и огледала во длаборез; изработка на намештај и 
други предмети во длаборез; во врска со сите овие 
работи и изработка на цртежи во природна голе-
мина. 

59. Дрвомоделарска и дрвокалапарска 
Изработка на сите видови модели во дрво за 

машини, мотори и апарати; изработка на модели за 
леење на предмети во гипс и во други материјали 
за градежна орнаментика, а во врска со тие работи 
цртање одделни делови што се обработуваат, чин 
тање на цртежи и нивно увеличување во размера 1:14 

60. Изработка на чамци и помали пловни објекти 
Изработка на сите видови чамци, помали плов-< 

ни објекти и сплавови од дрво. 

61. Кошничарско-дрвоплетарска 
Изработка на намештај од племенити врбови 

прачки, од друго праќе, трска, рогожи, лика и пла-
стични маси; изработка на кошници и друга га-* 
лантерија, како што се: разни видови кошници* 
оштетување на балони и шишиња, торби за на пазар 
и други слични предмети за потребите на домаќин-* 
ството, разни играчки за деца и други слични 
предмети. 

Е. Дејност преработка на хартија 
62. Книговрзачка и картонажерска 

Поврзување на книги од сите видови, вклучу-* 
вајќи ги тука и протокол ите, албумите, тетратките, 
нотееите и другите книги; изработка на сите видови 
кутии и други предмети во геометриска Цзорма од 
картон и хартија. 

Ж. Текстилна дејност 
63. Ткаечка 

Изработка на сите видови ткаенини за облекла 
и декорации од природни и вештачки влакна. 

64. Јажарска 
Изработка на сите видови јажиња, како што се! 

технички јажиња (за бродарството и градежни-
штвото — тркалески и четириаголно и јажиња за 
потребите на селското стопанство и домаќинствата 
(штранги, поводници, појаси, водила, јажиња за 
долна облека и др.); изработка на сиџими од сите 
видови. 

65. Плетарска (трикотажерска) 
Изработка на сите плетени предмети од при-

роден и вештачки конец — предиво, освен метарски 
стоки, како што се: пул овери, џемпери, јакни, жен-
ски костими и фустани, детски облекла, капи, ра-
кавици, шалови, чорапи без шев и други слични 
предмети. 
66. Килимарска 

г Изработка на сите видови килими, теписи и 
постилки од волна, лен, надела и од други^суровини 
што се во употреба за работите од овој вид: во 
врска со тоа ракување со разбои и со други сред-
ства на трудот за работите од овој вид. 
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67. Возачка 
Изработка на сите видови везови и тантели, 

подлошки, завеси, амблеми, украси на постелина и 
на женска облека и монограме пресалечување на 
пет лици (копчиња) со текстил; плисирана, ендл и 
ажур-работи и слично; трукување на мостри за вез. 

68. Јорганџиска 
Изработка на сите видови јоргани, перушини, 

душеци и перници, 

69. Изработка и поправка на женски шапки 
Изработка и поправка на сите видови женски 

и детски шапки и капи од филц, штоф, свила, со-
мот, плиш, слама и од други материјали. 

70. Шапкарска 
Изработка на сите видови шапки од филц (на 

туљци), од балон-свила, платно и од други мате-
ријали. 

71. Капаџиска 
Изработка на сите видови цивилни капи (ка-

скети, детски капи од сите видови, шајкачи и др.); 
на службени капи, како што се: железничарски, 
авијатичарски, лаѓарски, морнарски и други. 
72. Позамантериска 

Изработка на гајтани (шнуреви) од сите видови, 
на панделки, пискули и други предмети за наме-
штај, облека и разни костими; плетење и пресвле-
чување на петлици (копчиња) и слични украси. 
73. Кројачка за народни облекла 

Изработка и поправка на сите видови народни 
облекла за мажи и жени од волнена, свилена, па-
мучна, каделна и ленена ткаенина; изработка на 
шајкачи. 
74. Кројачка за машки облекла 

Изработка и поправка на сите видови машки 
цивилни и службени облекла, детски облекла, жен-
ски костими и спортски палта. 
75. Кројачка за женска облека 

Изработка и поправка на сите видови женска 
и детска облека. 
76. Кројачка за долна облека 

Изработка на сите видови машки долни облеки 
(кошули, пижами, кошули за спиење и други дол-
ништа), домашни роби и бањарки; изработка на 
врски; изработка на комбинезони, елечиња, ко-
шници и друга долна облека и домашни фу стани; 
изработка на детска долна облека; изработка на 
постелини (креветски и јоргански чаршафи, калафи 
и ел.); изработка на капачки костими. 
77. Изработка на мидери и појаси 

Изработка на мид ери и појаси од сите видови, 
како делови на облека или предмети за задоволу-
вање на хигиенските потреби на граѓаните. 
78. Печатење на текстил 

Печатење на текстил од сите видови за редовна 
облека, за театарски и други декорации и за други 
слични потреби. 

3. Дејност преработка на кожа 
79. Кожуварска (ќурчиска) и преработка на ситна 

кожа 
Изработка и поправка уа кожуварски бунди, 

на кожна облека и на други предмети поставени 
со руно; штачење на ситна кожа. 
80. Кипарска 

Изработка и поправка на бунди, кепови, јаки, 
мулови, капути — виндјакни и капи од природно и 
вештачко крзно; штавење на кожи од дивеч и 
ѕверови. 
81. Оптичарска 

Изработка на сите видови опинци и плетени 
сандали. 

82. Чевларска 
Изработка и поправка на сите видови чевли. 

83. Папуџиска 
Изработка и поправка на сите видови папучи и 

патики. 
84. Ракавичарска 

Изработка и поправка на сите видови ракавици 
(модни, професионални и спортски) од кожа и од 
друг материјал. 
85. Сарачка (ременарска) и седларска 

Изработка и поправка на запрежна опрема и 
на јавачки прибор, на спортски реквизити (разни 
торби и чанти и на прибор за ногомет, лов, скијање 
и др.); изработка на опрема за војската (колани, 
разни футроли, торбички и капаци за заштита па 
орудијата и др.); изработка на ремени за индустри-
ски погон и на други каиши; изработка на разни 
торби и други предмети од едноставна изработка, 
т. е. со сечени и неподвиткани рабови. 
86. Изработка на куфери, чанти и друга кожна га-

лантерија 
Изработка и поправка на сите видови куфери 

од кожа, платно, картон и пластични маси, на жен-
ски и машки чанти и други предмети на кожна 
галантерија, како што се: футроли, чанти за пари, 
разни каиши и слично, со сечени или подвиткани 
рабови. 

Ѕ. Прехранбена дејност 
87. Месарска и изработка на преработки од месо 

(колбасичарска) 
Приготвување на месо и на преработки од месо 

за човечка исхрана, како што се: колбаси, шваргли, 
виршли и други видови преработки и сувомеснати 
производи; колење на крупен и ситен добиток, не-
гово дерење и транжирање (сечење и класирање) 
на месо. 

88. Пекарска 
Изработка на сите видови леб, печиво и други 

преработки од обично тесто; изработка на бурек, 
погачиња и паштети. 
89. Слаткарска 

Изработка на сите видови колачиња и други 
слатки; изработка на погачиња и други производи 
од бутер-тесто; изработка на кандити, фонд ани, ка-
рамели и слични бонбони. 
90. Цреварска 

Преработка на животински црева од сите видови 
и на насолени и сушени црева. 
91. Преработка на овошје и производство на овошни 

сокови 
Пулпирање на овошје; преработка на овошје; 

изработка на овошни сокови, сукуси и сирупи. 

И. Дејност на лични услуги 
92. Фризерска за машки 

Бричење, стрижење, фарбање на мустаќи и бра-
да: миење на коса и ондулирање (со водена или 
трајна ондулација); потстрижување на брада и 
мустаќи и засукување на мустаќи (колмување); ма-
сажа на лицето и изработка на перикарски работи 
(перики, плетенки и др). 

93. Фризерска за жени 
Фризирање, миење и фарбање на коса; о?су-

дирање на женски лица; дотерување на веѓите, 
трепките и слично, 
94. Козметичарска за нега на лицето и телото 

Нега на лицето и телото по пат на одржување 
на хигиената на човечкото тело и кожа, како и 
отстранување на разни израстопи на кожата. 
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95. Педикерска 
Миење нозе, сечење мозол ки на нозе и отстра-

нување на задебелената кожа, со цел за одржување 
на хигиената и за олеснување на одот. 

Ј. Други занаетчиски дејности 

96. Оптичарска ; 
Монтирање и поправка на сите видови очила, 

како во поглед на стаклата, така и во поглед на 
самите рамки и други делови на очила, 
97. Фотографска 

Изработка на сите видови фотографии; изра-
ботка на дијапозитиви; изработка на фоторепро-
дукции и графичка обработка на фотографии? 
изработка и репродукција на слики и фотографии 
на стакло, порцелан, керамика и на други предмети j 
изработка на краткометражни рекламни филмови 
и нивно озвучување, по потреба; копирање и уве-
личување, а по потреба и колорисање на дијапо-
зитиви. 

98. Сликарска на керамика, порцелан и стакло 
Изработка и репродукција на слики, фотограф 

фин и цртежи на стакло, порцелан, керамика и 
камен; изработка на предмети од фајанс и изра-
ботка и репродукција на слики, фотографии и 
цртежи на предмети од фајанс; изработка на ли-
кови, цртежи и мотиви од фолклорот, флората и 
фауната во мозаик. 

99. Тапетарска и дскоратерска 
Изработка и поправка на сите видови тапециран 

намештај и вршење тапетарско-декоратерски ра-
боти во домаќинствата, деловните простории, уста-
новите и на сообраќајните средства, како што се* 
шиење и местење на завеси, пластични ролетни, 
полагање на теписи, линолеум и гуми, облагање на 
видови со разни материјали (со текстил, хартија 
или пластична маса) и слично. 

100. Тапетарска за сообраќајни средства 
Тапецирање на седалишта, плафони, врати и 

други предмети на сообраќајни средства; изработка 
на калафи и завеси од кожа, пластични маси и од 
други материјали за сообраќајни средства. 

101. Фарбарска за коли 
Фарбање и лакирање на сите видови патнички 

и товарни автомобили, вагони и запрежни и други 
возила. 

102. Изработка на ролетни 
Изработка и поправка на сите видови ролетни 

Здрвени, платнени на самозавивач, челични за пор-
тали, локали, гаражи и др.). 
103. Изработка на музички гудачки и дрндачки 

инструменти 
Изоаботка и поправка на сите видови гудачки 

и дрндачки инструменти, како што се: виолини, 
виоли, виолончела, басови, контрабасови, разни ви-
дови тамбури, гитари и друго. 
104. Изработка на музички дувачки инструменти 

Изработка и поправка на сите видови музички 
инструменти од лим и од други материјали, како 
што се: флигорни, џез-труби, баритон-труби, тром-
бон^ б!с-флигорни, еф и ес-труби, бе-басови, еф-
басови, хорна (шумски рог), фаготи, кларинети, 
ф теј ти, пиголи и друго. 
105. Изработка на музички инструменти со клави-

јат; ра 
Изработка и поправка на сите видови музички 

инструменти со клавијатура, како што се: сите ви-
дови хармониуми, оргули, клавири, хармоники (со 
клавијатура и копчетари) и други слични инстру-
менти. 

106. Четкарска 
Изработка »а сите Ѕидови четки (за домаќин-* 

ства, лична хигиена, молерско-фарбарски, сликар* 
ски и др.)« 

107. Ортопедско-бандажерска 
Изработка на сите видови ортопедски помагала 

по рецепти, како што се: протези, појаси, разни 
подлошки за ортопедски чевли, ортопедски мидери, 
патерици и други помагала. 

108. Оџачарска 
Преглед на оџаци и чадоводни канали, огнишни 

уреди и постројки за централно греење и за ф а -
брички парни котли;* чистење на сите видови оџаци,-
огништа и огнишни постројки и испалување на оџа-
ци; преземање на сите превентивни мерки за обе-
збедување од пожар и за оспособување на оџаците 
и огнишните уреди за нормално функционирање. 

109. Изработка на чадори за дожд и сонце 
Изработка и поправка на чадори за дожд и 

сонце од сите видови. 

НО. Изработка на предмети од природно и вештачко 
цвеќе 
Изработка на разни венци, букети и други укра-

сни предмети од природно и вештачко цвеќе и вр-
шење декорации со такви предмети. 

111. Свеќарско-медичарска 
Цедење восок од воштините; пречистување (бе-

лење) и преработка на восок; изработка на сите 
видови свеќи, факели и слични светилни тела; 
разни украсувања на свеќи и изработка на леци-
дерски слатки и медењаци. 

112. Изработка на релјефи и макети 
Изработка ft моделирање на релјефи во сите 

размери на рамна и сферна површина; изработка 
на макети од сите видови и блок-дијаграми. 

113. Позлатарска и изработка на рамови 
Изработка на лајсни и нивно украсување со 

Орнаменти и други украси, со длаборез или горење; 
режење на лајсни за изработка на готови рамови и 
на стакла за монтирање на слики од сите видеви 
и големини. 

114. Препарирање и полнење на птици и животни 
Дерење, чистење, лешење и штавење на кожа 

од птици и животни; моделирање, исполнување и 
дотерување на природен изглед, со цел за чување 
и употреба на така препарира ни птици и животни 
за научни и други цели. 

Бр. 04—656/3 
17 април 1958 година 

"Белград 
Секретар за индустрија, 

Маријан Цветковиќ, е. р. 

484. 

Брз основа на членот 43 став 4 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за општа управа пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ОБРАСЦИТЕ НА РЕШЕНИЈА ЗА СЛУЖБЕ-

НИЧКИ ОДНОСИ 

I. Решенијата за назначување и решенијата за 
други службенички односи што се донесуваат врз 
основа на Законот за јавните службеници и други-
те посебни прописи се составуваат во поглед на 
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содржината и формата според обрасците утврдени 
fta соодветните решенија, и тоа: 
1) за решение за назначување на приправ-

ник — — — — — — — — — 
2) за решение за назначување со призна-

вање на работниот стаж — 
8) за решение за назначување во случај на 

здобивање со виша школска спрема во 
текот на службата 

ОР—4 

— — ОР—5 

— — — — ОР—6 
4) за решение за назначување на помошни 

службеници — —*"— — — — — 

Образец ОР-4 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА НА-
штембил) ЗНАНУ ВАЊЕ НА ПРИПРАВНИК 

Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. -

(презиме и име) 
се прима во служба на 

од 
{место) 

ОР—7 

— — ОР—8 

— — — — ОР—9 

5) за решение за унапредување во повисок 
платен разред од исто звање 

6) зг решение за унапредување во повисо-
ко звање по положениот посебен испит 
(важи до 1-IV-1960) 

7) за решение за напредување во повисоко 
звање со согласност од комисијата за 
службенички работи на извршниот со-
вет (важи до 1-IY-1961) — — — — ОР—10 

8) за решение за унапредување во повисоко 
звање (редовно — важи од 1-IV-1960) 
(вонредно — важи од 1-IV-1961) — — ОР—11 

9) за решение за унапредување во повисо-
ко звање по положениот посебен испит 
(важи од 1-IV-1960) — — — — — ОР—12 

10) за решение за зголемување на положај-
ната плата — — — — — — — ОР—13 

11) за решение за доделување периодско по-
качување — — — — — — — — ОР—14 

32) за решение за давање покачување на 
платата на помошни службеници — — ОР—15 

13) за решение за дополнително признава-
ње на работниот стаж за напредување ОР—16 

14) за решение за престанок на службата ОР—17 
15) за разрешување од должност — — — ОР—18 
16) за решение што се донесува по забеле-

шка од секретаријатот за општа управа ОР—19 
17) за решение за определување на поло-

жајната плата — — — — — — ОР—20 
18) за решение за преместување — — — ОР—21 
19) за решение за привремено доделување 

на работа — — — — — — — — ОР—22 
20) за договор за хонорарна служба — — ОР—23 

II. При составувањето на решенија можат, по 
потреба, да се вршат отстапувања од утврдените 
обрасци односно овие обрасци можат да се допол-
нуваат во согласност со конкретниот случај, како 
и во согласност со специфичностите на службата 
односно струката, како за службениците во орга-
ните и установите така и за службениците во орга-
низациите или установите на кои се однесуваат 
одредбите од Законот за јавните службеници, било 
решенијата да се донесуваат врз основа на закон 
или врз основа на посебни прописи. 

TTI. Образецот на решението ОР—9 ќе се при-
менува до 1-IV-1960; образецот на решението ОР—10 
до 1-IV-1961; образецот на решението ОР—11 ќе 
се применува од 1-IV-1960 односно од 1-IV-1961 го-
дина, а образецот на решението ОР—12 ќе се при-
менува од 1-IV-1960 година. 

IV. Обрасците од точката I заедно со забеле-
шките се составен дел од ова упатство. 

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

Бр. 06-9259/1 
11 јуни 1958 година 

Белград 

Секретар за општа управа, 
Војо Биљановиќ, е. р. 

установата) 
Изето — 

(назив на органот или 
и се назначува за приправник на зра-

~ ~ ОД 
група, со основна месечна плата 

платен разред во износ од 
и со положара плата во и?нс ( од 

на 
Дин. 
Дин. 

2. Во годините на службата за напредување се 
признава до 19— времето од 

години, месеци и 
дена, а од тоа^за приправнички стаж се смет? вре-
мето од години, , месеци и 

дена. 
3. Платата според ова решение тече од денот 

на стапувањето на должност. 
О б р а з л о ж е н и е : 

Од поднесените документи е утврдено: 
1) дека именуваниот ги исполнува условите за 

прием во служба од членот 31 на Законот за јав-
ните службеници, што го докажува: 

а) со свидетелството за државјанство, бр, . 
од 19—; 

б) со изводот од матичната книга на родените, 
бр. од 19—; 

в) со уверението бр. од 
19— дека не е под истрага; 

г) со лекарското уверение бр* од 
19— издадено од 

дека е телесно и душевно способен за служба; 
2) дека од школска спрема има 

факултет, средна школа и ел.) 
со свидетелството-дипломата од 

(вид спрема — 
што го докажува 

бр, 
(назив на просвет-

ел 19—; 
ната установа) 

3) дека назначувањето се врши на предлог од 
конкурсната комисија по спроведениот конкурс кој 
е објавен во 

(службен лист, весници, огласна табла) — • ••' •• > 
4) дека сега првпат стапува во служба 

или 
4) дека досега бил во служба, и тоа: 
а) во - од 

(назив на органот или установата) 
19 до 19— во својство на 

што го докажува 
(звање или вид работа) 

(документ) 

б) во 
19— до -

год. мес. и дена; 

19— во својство на 
од 

(звање или 
што го докажува со 

вид на работата) 
год. 

(документ) 
мес, и дена; 

Времето под точката 
(како се признава) 

Времето под точката 
(како се признава) 

Според тоа во годините на службата за напре-
дување вкупно е признаено времето од —• 
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години месеци и дена, а врз 
основа на членот 195 од Законот за јавните слу-
жбеници; 

5) дека со решението (одлуката) за положај ните 
плати, бр. од 19— на службе-
ниците на — е 

(назив на органот или установата) 
определена положај ната плата за приправниците 
со стручна спрема 
до износот од Дин. 

Според изложеното именуваниот ги исполнил 
условите од членот на Законот за јавните 
службеници и членот 

(назив 

на органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

шниот совет) 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
. 19— ми е врачен 
ед^н примерок од ова ре-

шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 

го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето на 

решението) 
СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 

н. н: 
(презиме и име) 

стапил на должност на 
19-

1. 
(презиме и име) 

се пртена во служба на 

од 
(место) 

установата) 

(назив на органот или 
и се назначува во звање 

од 
распоредува во 

група, и се 
— платен разред со основна 

месечна плата во износ од Дин и со по-
ложајна плата во износ од Дин. — 

2. Во годините на службата за напредување се 
признава до 19— времето од . 
години, месеци и дена. 

• За натамошно напредување преостанува време 
од години, месеци и — 
дена, 

3. Стручниот испит 
(обврска за полагање на 

(да се наведе посебниот про-
, па затоа 

пие ако решението се засновува врз него) 
е решено како во диспозитивот. 

За ова назначување ~ постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службе-
нички работи, во срок од 15 дена од денот на при-
емот Жалбата му-и се предава на овој-оваа 

стручниот испит, ако стручниот испит не го положил) 
4. Платата според ова решение тече од денот 

на стапувањето на должност. 
О б р а з л о ж е н и е : 

Од поднесените документи е утврдено: 
1) дека именуваниот ги исполнува условите од 

членот 31 од Законот за јавните службеници, што 
го докажува: 

а) со свидетелството за државјанство, бр. . 
од 19—; 

б) со изводот од матичната книга на родените, 
бр. од 19—; 

в) со уверението бр. од — — — — 
19— дека не е под истрага; 

г) со лекарското уверение бр. 
19— издадено од 

од 

(извр- дека е телесно и душевно способен за служба; 
2) дека од школска спрема има 

— факултет, средна школа и ел.) 
со свидетелството-дипломата на 

(вид на школата 
што го докажува 

бр. 
(назив на пресвет-

ол 19—; 
ната установа) 

3) дека стручниот испит 
(да се изложи дали 

службеникот го положил стручниот испит или не, 
како и дали е должен и во кој срок да го положи) 

4) дека досега бил во служба, и тоа: 
а) во — од — 

(назив на органот или установата) 
19 до 19— во својство на 

(звање или вид на работата) 
што го докажува со 

(документ) 
б) во 

За персоналната служба, 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во случај на друга алтернатива од точката 4, 

треба со кратко образложение да се наведе кое 
време за напредување во службата се признава 
едноктратно, кое двојно, а кое делумнине, односно 
кое не се признава. 

Образец ОР-5 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА НА-
штембил) ЗНАЧУВАЊЕ СО ПРИЗНАВАЊЕ 

НА РАБОТНИОТ СТАЖ 
Врз основа на членот од Законот за јав-

ните службеници, донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

од 
(назив на органот или установата) 
19— до 19— во својство на 

што го докажува со 
(звање или вид на работата) 

(документ) 
вкупно год. мес. и дена; 

Времето под точката 
(како се признава) 

Времето под точката 
(како се признава) 

Според тоа, во годините на службата за напре-
дување вкупно е признаено времето од 
години, месеци и дена, а врз 
основа на членот 195 од Законот за јавните слу-
жбеници; 

5) дека назначувањето се врши на предлог од 
конкурсната комисија по спроведениот конкурс кој 
е објавен во — ; 

(службен лист, весник, огласна табла) 
6) дека со решението (одлуката) за положај ната 

плата, бр. од 19— на службе-
ниците . е 

(назив на органот или установата) 
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определена положајна плата за работното место 
до износ од Дин. 

(опис на работното место) 
Според изложеното, именуваниот ги исполнил 

условите од членот од Законот за јавните 
службеници и членот 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19— ми е врачен 

еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 

го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето на 

решението) 
СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 

Н. Н. 

(презиме и име) 
стапил на должност на 

19— 
За переоналната служба 

Образец ОР-6 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) НАЗНАЧУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА 

ЗДОБИВАЊЕ СО ВИША ШКОЛ-
СКА СПРЕМА ВО ТЕКОТ НА 
СЛУЖБАТА 

Врз основа на членот — 
ките службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1 

(презиме и име) 
од група, 

од Законот за јав-

во звање-

разред и со положајима плата во износ од Дин. — 

с е н а з н а ч у в а 
во звањето 
па и се распоредува во 

од гру-
платен разред со 

и со гго-осншна плата во износ од Дин. 
ложајна плата во износ од Дин. . 

2. Во годините на службата за напредување се 
признава до . 19 времето од — . 
години, месеци и дена. 

За натамошно напредување преостанува време 
од години, . ., месеци и дена. 

3, Стручниот испит —. 

(да се наведе посебниот 
, . п а е 

пропис ако решението се засновува врз него) 
затоа решено како во диспозитивот, 

За ова назначување постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 

Против ова решение именуваниот има право 
на жалба до комисија за службе-
нички работи во срок од 15 дена од денот на при-
емот. Жалбата му-и се предава на овој-оваа 

(назив 

на органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на — 

(обврска за полагање на стручниот испит, на допола 
нителен испит, односно податоци за тоа дека е 

ослободен) 
4, Платата според ова решение тече ел 

19 ' 
О б р а з л о ж е н и е у 

Од персоналниот лист на имеиурлг-тт.тлт е утвр-
дено: 

1) дека е со решението на 

бр. 
или установата) 

19 ггреведен-назначен-унапреден 
— , од 

платен разред, со важност од 

(назив на органот 
од 

во звањето 
- група, 

19« Ова решение е оценето како правилно од 
страна на Секретаријатот за општа управа на-

под бр. од 
(извршниот совет) 

19-
За натамошно напредување 

време од години, 
му е преостанато 
- месеци и -

дена, сметајќи од 19 ; 
2) дека го положил стручниот испит за зва-* 

њето 1 , од група, спо-
ред свидетелетвото-уверението на 

(назив на органот) 
бр. од 19-

3) дека во текот на службата завршил 

на средна или виша школа односно факултет) 
го докажува со свидетелството-дипломата на -

(назив 
—, што' 

на просветната установа) 
19 ; 

бр. 
(назив 

од 

4) дека со решението за положаЈните плати бр. 
од 19 , од 

(назив на органот 
- е определена положи]ната 

или установата) 
плата за работното место 

(Опис на работното место) 
до износот од Дин. 

Бидејќи именуваниот во текот на службата се 
здобил со виша школска спрема, а конкурсната ко-
мисија дала мислење дека ги исполнува условите -за 
упразнетото место на кое се назначува, та е сообра-
зно со чл. 35 и 193 став 3 од Законот за јавните слу-
жбеници решено како во диспозитивот. 

За ова назначување постои слободна место утвр-
дено со систематизацијата 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисијата за службенички работи, во 
срок од 15 дена по приемот - на истото. Ж а л -
бата му-и се предава на ор-^-оваа — 

(низите на 

органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на — 

платен (извршниот совет) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е вра-

чен еден примерок од ова 
решение 

(потпис на службенихо) 
Предавањето на решението го 
извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 
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Образец ОР-7 
(Моето за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) НАЗНАЧУВАЊЕ НА ПОМОШНИ 

СЛУЖБЕНИЦИ 
Врз основа на членот — — од Законот за јавни-

те службеници и членот 52 од Уредбата за платите 
на техничкиот персонал и на помошните службе-
ци, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
од 

(место) 

19-
г) со лекаоското уверение бр. 

издадено од 
од 

душевно способен за служба. 
2) дека од школска опрема има 

дека е телесне и 

што го докажува со свидетелството на 
бр. од 19 ; 

(назив на школата) 
3) дека досега бил во служба, и тоа: 
а) во 

од 
(назив на установата или работодавецот) 

- 19 до 19 , во својство на 

(вид на работата) 
б) 
в) 

што го докажува со 
(документ) 

Именуваниот, според тоа, до 19 — 
има работен стаж од години, месе-
ци и дена; 

4) — L 
(види ја забелешката) 

Според изложеното именуваниот ги исполнува 
условите од членот 195 на Законот за јавните слу-
жбеници и членот од Уредбата за платите на 
техничкиот персонал и на помошните службеници, 
па поради тоа е решено како во диспозитивот. 

^а ова назначување постои слободно место утвр-
ден,. го систематизацијата. 

^ о т и в ова решение именуваниот има право на 
ж'1 Ја до комисија за службенички 
работи, во срок од 15 дена од делот на приемот. 
Жалбата му-и се предава на овој-оваа . 

(назив на 

органот или установата) 

Решението да му се достави на од Јна на зако-
нитоста на Секретаријатот за општа управа на -

(извршниот совст) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е вра-

чен еден примерок од ова 
решение 

(презиме и име) 
се назначува за помошен службеник 

со плата во износ од 

покачување во 
-, и со посебен додаток во 

, што вкупно изнесува 

'курир, пријавете и др.) 
Дин , со 
износ од Дин. 
износ од Дин. 
Дин 

2 Во работниот стаж за определување на пока-
чувањата на платата се признава до — 
19 времето од години, месеци 
и дена. 

3. Платата според ова решение тече од денот 
на стапувањето на должност. 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од поднесените документи е утврдено: 
1) дека именуваниот ги исполнува условите за 

прием во службата од членот 31 на Законот за јав-
ните службеници, што го докажува: 

а) со свидетелството за државјанство, бр . 
од 19 ; 

б) со изводот од матичната книга на родените, 
бр _ од 19 ; 

в) со уверението бр. од 19 
не е под истрага; 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето на 
решението) 
СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 

Н Н. 

(презиме и име) 
стапил на должност на 

19 
За персоналната служба, 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Точката 3 од образложението не мора да со-

држи поединечни податоци за работниот стаж ако 
назначениот службеник има работна книшка, та во 
тој случај е достаточно ако се наведе вкупното вре-
ме на работниот стаж споема работната книшка (со 
назначување бројот и датумот и од кото е издадена 
истата). 

2) Точката 4 од образлолсението треба да ги. со-
држи податоците за условите pi тежината на рабо-
тата на односниот службеник, кои се решавачки за 
определување височината на износот на посебниот 
додаток, а во смисла на членот 39 од Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници. , 

Образец ОР-8 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСОК 

ПЛАТЕН РАЗРЕД ОД ИСТО 
ЗВАЊЕ 

Врз основа на членот 
ните службеници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. 

од Законот за јав-

(презиме и име) 
во зв" т е-

то од група, 

износ од Дин. 
платен разред, со положај ната плата во 

с е у н а п р е д у в а 
(со букви: ) п л а 1 е н 

разред, во исто звање, со основна плата во и°нос 
од Дин. и со иста положајна плата 

19-
2. Платата според ова решение тече од 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-

дено: 
1) дека е именуваниот со решението на 

(назив 
бр. од — 

на органот или установата) 
19 превелен-чазчачен-унапреден во 

звањето од груич, — 
платен разред, со важност оц - — 19 °ва 
решение е оценето како правилно од страна на Се-
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кретаријатот за општа управа на 
(извршниот совет) 

— од 19-под бр. — 
За натамошно напредување му е преостанато 

време од години, месеци и 
дена, сметај ки од 

2) дека на — 
19-

испит за звањето — — 
група, спооед сеид ете лството-у верени ето на 

бр, од 
(назив 
19 

i а органот) 
Бидејќи именуваниот на 19-

(назив на 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е вра-

чен еден 
решение 

примерок од ова 

-потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил подавањето на 

решението) 
ЗАБЕЛЕШКА: 

Решенијата што ќе се донесуваат по примената 
на одредбите од Законот за јавните службеници кои 
се однесуваат на оценувањето по 1 IV 1961, во обра-
зложението треба да содржат точка 3, во која тре-
ба да се наведат податоците според членот 186 од 
Законот, та во таа смисла да се дополни изведу-
вањето во ставот 2 од образложението. 

Образец ОР-9 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСО-

КО ЗВАЊЕ ПО ПОЛОЖЕНИОТ 
ПОСЕБЕН ИСПИТ 
(ВАЖИ ДО 1 IV 1960) 

Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. , во звање-

(презиме и име) 
. од група, платен ра-
периодско покачување, со положај-

от 
зред, 
ната плата во износ од Дин. 

с е у н а п р е д у в а 
, од група. во звањето 

во платен разред, со основна плата во 
износ од Дин. 

2. На именуваниот му се определувала гтоло^хаша-
та плата во износ од Дин. за работното 
место 

(опис на работното место) 

3 Службеникот останува во звањето во кос се 
унапредува според ова решение само додека е во 
, служба. 

(која служба) 
4. Платата според ова решение тече од * 

19 
19— го положил стручниот 

Од О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-

дено: 
1) дека е со решението на 

на-
полнил три години служба во платен разред 
и го положи л стручниот испит, и со тоа се здобил 
со право на унапредување во повисок платен разред 
според членот од Законот за јавните слу-
жбеници, тоа е решено како во диспозитивот. 

Поотив ова решение именуваниот има ттоаво на 
жалба до комисија за службенички 
работи, во срок од 15 дена од денот на приемот. 
Жалбата му-ft се предава на ОБОЈ-оваа 

бр, 
установата) 

веден-назначен-унапреден во звањето 
од група, 

зред, . 
од 19-
е признаено времето од 

(назив на органот или 
од 19 пре-

плетен ра-
периодско покачување, со важност 
— За натамошно напредување му 

години, . 
дена. Ова решение е оценето како месеци и 

правилно од страна на Секретаријатот за општа 
управа на . под бр. 

од 
(извршниот совет) 
19 : 

органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на — 

2) дека именуваниот на 19-
ложил посебниот испит за звањето -
што го докажува со свидетелството бр. -
19 издадено од страна на 

од-

(назив на органот) 
3) дека е со решението за положајните плати 

бр од 19 на службеншгчте 
на _ _ _ _ _ — оп-реде-

(назив на органот или установата) 
лена положајната плата за работното место 

(опис 
до износот од Дин. 

на работното место) 
Според изложеното, именуваниот се здобил со 

условите за унапредување во звањето 
и платен разред според чл. 193 и 
404 од Законот за јавните службеници, та затоа е ре-
шено како во диспозитивот. 

За ова унапредување постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 

ПРОТИВ ова решение именуванибт има право на 
жалба до комисија за службенички 
односи, во срок од 15 дена од денот на приемот* 
Жалбата му-ft се предава на овој-оваа. 

(назив на 

органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

.(извршниот совет) 

(потпис на старешината надле-
жен за назначување) 

Потврдувам дека дене-
ска на 19 — 
ми е врачен еден при-
мерок од ова решение 

(потпис на службени-
кот) 
Предавањето на реше-
нието го извршил: 

(потпис на службени-
кот што го извршил 
предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во случај на вонредно унапредување во пови-

соко звање по положениот стручен испит (на при-
мер: од XIII во XI платен разред односно пред на-
полнети три години служба во XIT платен разред), 
ставот 2 од образложението треба да содржи наво-
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ди за посебните стручни квалитети со кои службе-
никот се истакнува, како и дека има повеќе од 8 
Години служба (види го членот 32 став 3 од Основ-
а т а уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи). 

Образец ОР-10 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил^ УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСО-

КО ЗВАЊЕ СО СОГЛАСНОСТ ОД 
КОМИСИЈАТА ЗА СЛУЖБЕНИЧ-
КИ РАБОТИ НА ИЗВРШНИОТ 
СОВЕТ (ВАЖИ ДО 1 IV 1961) 

Врз основа на членот од Законот за 
јавните службеници и согласноста од Комисијата 
за службенички работи на 

дадена со актот бр. 
донесувам 

(извршниот совет) 
— од 19-

Р Е Ш Е Н И Е 
во звањето 

(презиме и име) 
од група, 

платен разред, периодско покачу-
вање, со положај ната плата во износ од Дин. 

с е у н а п р е д у в а 
во звањето 
група, во 

од 
платен разред, со основна 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-

дено-
1) дека Комисијата за службенички работи -на 

. разгледувајќи го предлогот 
(извршниот совет) 

на овој-оваа со 
(назив на органот или установата) 

актот бр. од 19—, се согласи 
именуваниот да се унапреди во звањето 

од група и да 
се распореди во платен разред со основ-
ната плата во износ од Дин. 

2) дека е со решението (одлуката) за положај-
и м а плати бр од 19 на 
службениците на 

(назив на органот или установата) 
определена за работното место 

(опис на работното 
положајна плата до износот од Дин. 

место) 

Бидејќи именуваниот ги исполнил условите за 
унапредување во повисоко звање според членот 

од Законот за јавните службеници и чле-
нот , тоа е реше-

л а се наведе посебниот пропис) 
но како во диспозитивот. 

За ова унапредување постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 

Против ова решение нема место за жалба во 
смисла на Членот 227 од Законот за општата управ-
на постапка. 

Ова решение не подлежи на оцена на закони-
тоста, во смисла на членот 79 став 2 од Законот за 
јавните службеници. 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
— 19— ми е врачен 

еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 

Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

Образец ОР-11 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) УНАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСО-

КО ЗВАЊЕ 
Врз основа на членот од Законот за 

јавните службеници донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

1. 
(презиме и име) 

во звањето 

од група, 
периодско 

покачување, со положајима плата во износ од 
Дин. 

платен разред, 

с е у н а п р е д у в а 
во звањето 
група, 

од 

плата во износ од Дин. 
2. На именуваниот му се определува положај-

ната плата во износ од Дин. за работното 
место 

(опис на работното место) 
3 Платата според ова решение тече од 

19— 

платен разред, со основна 
плата во износ од Дин 

2. На именуваниот му се определува положај-
ната плата во износ од Дин. за работното 
место 

(опис на работното место) 
3. Платата според ова решение тече од , 

. . 19 
О б р а з л о ж е н и е : 

Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-
дено: 

1) дека е со решението на 

бр. 
(назив на органот 
од 19—-

или установата) 
преведен-назначен-унапреден во звањето 

од група, 
платен разред со важност од 19-
Ова решение е оценето како правилно од страна на 
Секретаријатот за општа управа на 

под бр. од 
(извршниот 

19—Ј 
совет) 
2) дека е именуваниот според одлуката на ко-

мисијата за оценување на овој-оваа 
(назив на 

оценет 
ор от или установата) 

(назив на органот или установата) 
за 19 година со оценка 
за 19 година со оценка _ 
за 19 година со оценка _ 
3) дека стручниот испит за звањето 

бр. 
— го положил според свидетелството 
од 19 , на 

(назив на 

органот) 
4) дека е со решението (одлуката) за п о л о ж е -

ните плати бр. — _ од 19 на 
службениците на 

(назив на органот или установата) 
определена за работното место 

(опис на работното место) 
положај ната плата до износот од Дин. 

Бидејќи именуваниот на 19 на-
полнил 3 години служба во завршниот платен ра-
зред на своето звање, а за последните 2 години 
има оценка , тоа во смисла на членот 

од Законот за јавните службеници и чл. 

(да се наведе посебниот пропис) 
се здобил со право на унапредување во повисоко 
звање со соодветниот платен разред и положај на 
плата, та затоа е решено како во дигпозитивот. 

За ова унапредување постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 
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Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службе-
нички работи во срок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението. Жалбата му-& се предава на 
Овој-ов а а , — 

(назив на органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

платен разред, 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдува дека денеска на 
. . , » - 19. . и ми е врачен 

еден примерок од ова реше-
ние 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

бАБЕ ЛЕШКА: 
1) Ако службеникот според решението за пре-

ведување-назначување-унапредување има призна-
ен остаток на време за натамошно напредување, 
точката 1 од образложението треба во таа смисла 
да се дополни, за да може сметковно да се изведе 
дека истиот има 3 години служба во последниот 
платен разред. 

2) Во случај на вонредно унапредување според 
'членот 189 став 1, во првиот став од образложе-
нието треба да се додаде точката 4, која гласи: „Име-
нуваниот на 19 наполнил 
години, месеци и дена работен 
стаж", а вториот став од образложението треба да 
гласи: „Именуваниот, според тоа, на 19—. 
наполнил % стаж потребен за редовно напредува-
ње во повисоко звање, па бидејќи особено се истак-
нува во работата и за последниве три години едно-
подруго е оценет со најдобра оценка, во смисла на 
членот 189 став 1 од Законот за јавните службе-
ници е решено како во диспозитивот". 

Образец ОР-12 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА У-
штембил) НАПРЕДУВАЊЕ ВО ПОВИСОКО 

ЗВАЊЕ ПО ПОЛОЖЕНИОТ ПО-
СЕБЕН ИСПИТ 
(ВАЖИ ОД 1 IV 1960) 

Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1) 

(презиме и име) 
од група, 

во звањето 

платен разред, 
периодско покачување, со положајната пла-

та во износ од Дин. 
с е у н а п р е д у в а 

во звањето од група, во . 

бр- од 

вање, со важност од периодеко покажу-
1 9 и дека му е признаено за натамошно напредување времето од 

години, месеци и дена. Ова реше-
ние оценето е како правилно од страна на Секрета-
ријатот за општа управа на . п о д 

бр. од 
2) дека на денот 

19-
• извршниот совет) 

19-
посебниот испит за звањето 
група, што го докажува со свидетелството бр! 
од 19 издадено од 

го положи 
од 

0 (назив на органот) 
3) дека е со решението (одлуката) за положај -

ните плати бр. од 19 не слу-
жбениците на опре-

(назив на органот или установата) 
делена положајната плата за работното место 

до износот од Дин.. i 
(опис на работното место) 

Бидејќи именуваниот поминал три години во 
платен разред, а го положил посебниот 

испит, тоа се здобил со правото на унапредување 
во повисоко звање и во соодветен платен разред 
според членот од Законот за јавните службе-
ници и членот , та е 

(да се наведе посебниот пропис) 
решено како во диспозитивот. 

За ова унапредување постои слободно место 
утврдено со систематизацијата. 

Против ова решение именуваниот име право на 
жалба до — комисија за службенички работи 
во срок од 15 дена од приемот. Жалбата му-и се 
предава на овој-оваа 

(нази® на органот или установата). 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

^извршниот совет) 

(потпис на старешината над нежен 
за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е врачен 

еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што го 
извршил предавањето) 

Образец ОР-13 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА ЗГО-
штембил) ЛЕМУ В АЊЕ НА П О Л О Ж А Ј А -

ТА ПЛАТА 

Врз основа на членот — 
ните службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. На . 

од Законот за јав-

во звањето 

платен разред, со основна плата во износ од Ди-
нари i 

2. На именуваниот му се определува положај на 
Плата во износ од Дин. за работното 
место 

(опис на работното место) 
3. Платата според ова решение тече од * 

19 год. 
О б р а з л о ж е н и е : 

Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-» 
дено: 

1) дека е со решението на 
(назив на ортакот или 

установата) 
19 преведен-назначен-уна* 

од група* 

(презиме и име) 
група, — ОД -

не положајот — 
(работно место) 

плата во износ од Дин. 

- платен разред, 
со положајната 

19 

му се зголемува положајната плата за Дин. 
та што истата да изнесува Дин. — 
2. Платата според ова решение тече од — 

год. 
О б р а з л о ж е н и е : 

Од персоналниот лист на именуваниот е утвр-
дено: 

1) дека со решението на 

преден во звањето бр. од 19-

(назив на органот или 
установата) 

му е определена поло-* 
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жаЈна плата во износ од Дин. 
место 

(опис на работното место) 
оценето како правилно од страна на Секретаријатот 
за општа управа на под 

(извршниот совет) 

2) дека на 19-, за раоотното 
Ова решение е години служба во завршниот платен разред со. 

наполнил три 

бр од — 19-
2) дека е со решението (одлуката) зе положај-

ните плати на овој-оваа * 
(назив на органот или 

. , бр. од 19 за ра-
установата) 

ботното место . на кое 
(опис на работното место) 

именуваниот се наоѓа сега определена положај ната 
плата до износот од Дин. 

Бидејќи именуваниот ги врши работите на сво-
ето работно место со успех, тоа врз основа на чле-
нот од Законот за јавните службеници е ре-
шено како во диспозитивот. 
- Против ова решение именуваниот има право на 

жалба до комисија за службенички ра-
боти во срок од 15 дена од денот на приемот. Ж а л -
бата NTV-И се пиела*5*} на овај-оваа —• 

(назив на 

органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е врачен 

еден примерок од ова реше-
ние 

(потпис на службеникот) 
Предавањето не решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

(Место за 
штембил) 

Образец ОР-14 
ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ДОДЕЛУВАЊЕ ПЕРИОДСКО ПО-
КАЧУВАЊЕ 

— од Законот за јав-Врз основа на членот — 
ните службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. На - во звањето 

(презиме и име) 
од група, платен разред, 
период еко покачување, со положај ната 

плата во износ од Дин. , му се доделува 
период еко покачување во износ од Дин. 

што вкупно изнесува Дин. 

19-
2. Платата според ове решение тече од 

О б р а з л о ж е н и е 
Од персоналниот лист на именуваниот • 

утврдено: 
1) дека е со решението на 

бр. од 
(назив на органот 

— 19— преведен* 
или установата) 
унапреден-назначен во звањето -
од _ група, платен разред, —* 
периодско покачување, со важност од 19 —* 
Ова решение е оценето како правилно од Секрета* 
риј атот за општа управа на , под 

бр. од 
(извршниот совет) 
19 i 

периодско покачување на звањето во кое се наоѓа; 
3) дека за наведеното време не е оценет со 

неповолна оценка. 
Бидејќи именуваниот не е унапреден во пови-« 

соко звање, се здобил со правото на . 
(прво, второ) 

периодско покачување од 19 според 
членот од Законот за јавните службеници, 
та поради тоа е решено како во диспозитивот. 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службенички ра-
боти во срок од 15 дена од денот на приемот. Ж а л -
бата м y-vt се предава на овој-оваа —. 

(назив на органот 

или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е врачен 

еден примерок од ова реше-
ние 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Ако е службеникот оценет со неповолна 

оценка во една година, треба да се констатира тоа 
во образложението на решението. 

2) До 1-IV-1959 година во образложението на 
решението за доделување на периодско покачува-
ње нема да се внесува точката 3 што се однесува 
на оценувањето на службеникот. 

Образец ОР-15 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДА* 

штембил) ВАЊЕ ПОКАЧУВАЊЕ НА ПЛА-
ТАТА НА ПОМОШНИТЕ СЛУ* 
ЖБЕНИЦИ 

Врз основа на членот од Законот за јавните 
службеници и членот 52 од Уредбата за платите 
на техничкиот персонал и на помошните службе-« 
ници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. На 

жбеник -
(презиме и име) 

- помошен слу* 

Дин. 
му се доделува — 
во износ од Дин. 
Дин. . 

(курир, пријавник и др.) 
и со посебен додаток од Дин. 

со плата од 

покачување на платата 
што вкупно изнесува 

2. Платата според ова решение тече од 

О б р а з л о ж е н и е : 
Од персоналниот лист на именуваниот е утвр* 

дено: 
1) дека е со решението на 

бр. од 
помошен службеник 

(назив на opraribT или 
установата) 

19 преведен-назначен за 
, сб 

(курир, пријавник и др.) 
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плата во износ од Дин. , пока-
чување во износ од Дин. • и со посебен 
додаток во износ од Дин. 

или 
1) дека со решението на 

(назив на органот или 
установата) 

бр од 19 му е доделено 
покачување на платата во износ од Дин. 
, со важност од 19 . Ова ре-

шение е оценето како правилно од Секретаријатот 
за општа управа на под бр. 

(извршниот совет) 
од 19 ; 

2) дека до 19 поминал три години 
во работен однос со иста плата. 

Според изложеното, именуваниот се здоби со 
правото на покачување на платата спо-
ред членот 28 од Уредбата за платите на технич-
киот персонал и на помошните службеници, па по-
ради тоа е решено како во диспозитивот. 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службенички 
работи, во срок од 15 дена од денот на приемот. 
Жалбата му-и се предава на овој-оваа 

(назив на ор-

ганот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
— 19 ми е врачен 
еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

Образец ОР-16 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДО-
штембил) ПОЛНИТЕЛНО ПРИЗНАВАЊЕ НА 

РАБОТНИОТ СТАЖ ЗА НАПРЕ-
ДУВАЊЕ 

Врз основа на членот од Законот за јав-
ните службеници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. На во зва-

(презиме и име) 
њето , од група, 
платен разред, со периодско покачу-
вање и положајна плата во износ од Дин 
дополнително му се признава за напредување во 
службата времето од години, месеци 
и дена, што со досега признаеното време до 
. 19 изнесува вкупно години, 

месеци и дена. 
2 Именуваниот се унапредува во платен 

разред со периодско покачување во 
истото звање и со истата положајна плата. 

3. За натамошно напредување преостанува вре-
ме од години, месеци и дена. 

4. Платата според ова решение тече од . 
19 

О б р а з л о ж е н и е 
1) Именуваниот на поднесе барање 

(датум) 
да му ге признае за напредување времето што го 
поминал во работен однос ка ј : 

Број 25 — Страна 675 

. — во свој-* 
(назив или име на работодавецот) 

ство на . .f во времето од _ 
(вид на работата) 

. 19 до 19 , тито гс, 
докажува -

(да се наведат доказните средства) 
б) 
в) 

2) Со решението на ^ 
(органот или установата) 

бр. __ од — 19 именуваниот е пре-
веден-назначен-унапреден во звањето , 
од група, во платен разред, 
• периодско покачување, кое решение е 
оценето како правилно од страна на 

» - (назив 
— — —— под бр. од 

на органот) 
19 со тоа што на именуваниот за напредување 
во наредниот платен разред (периодско покачување) 
му преостана време од години, ме-
сеци и дена, сметајќи од 19 

Бидејќи именуваниот на 19 со 
поранешното време и со времето признаено во точ-
ката 1 од диспозитивот на ова решение има 
години, месеци и дена наполнета 
служба за напредување, се здоби со правото на 
унапредување во повисок платен разред (периодско 
покачување) според членот од Законот за 
јавните службеници, па поради тоа е решено како 
во диспозитивот. 

Против ова решение именуваниот има право 
на жалба до комисија за службе-
нички работи во срок од 15 дена од денот на прие-
мот на решението. Жалбата му-и се предава на 
овој-оваа 

(назив на органот или установата) 
Решението да му се достави на оцена на зако-

нитоста на Секретаријатот за општа управа на 

(извршниот совет) 

(потпис на старешината надлежен 
за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е врачен 

еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис н&е-службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Во образложението на решението под 1 тре-

ба да се наведат елементите од членот 195 што му 
одговараат на случајот кога работниот стаж се 
признава во целина или само делумично, т. е. дали 
работите што именуваниот ги вршел се такви што 
за истите да е потребна стручна спрема од ист 
ранг, односно дали се од слична природа. 

2) Во случај на признавање на работниот стаж 
за напредување по основот на учество во НОБ, по-
требна е измена на текстот од образложението како 
тоа произлегува од природата-на случајот. 

3) Решението со кое барањето за признавање на 
работниот стаж се одбива, треба да им одговара на 
одредбите од Законот за општата управна постап-
ка, па со оглед на различноста на одделни случаи 
овие не можат да се опфатат во еден образец. 

4) Во решението за празнавање на работниот 
стаж кое не повлгчува унапредување, треба да се 
изостави точката 2 од диспозитивот, а во образло-

СЈГУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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жението да се наведе дека службеникот ги испол-
нил условите за признавање на времето за напре-
дување според членот 195 од Законот за јавните 
службеници, како што е тоа изнесено во диспо-
зитивот. 

Образец ОР-17 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) ПРЕСТАНОК НА СЛУЖБАТА 

Врз основа на членот 140 од Законот за јавните 
службеници, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
1. На , во зва-

(презиме и име) 
њето , од група, , .. 
платен разред, со положајна плата во износ од Дин. 

, му престанува службата во овој-оваа 
со 

(назив на органот или установата) 
19 

2. Разрешувањето на именуваниот од должност 
ќе се изврши на 19 . 

или 
Именуваниот се разрешува од должност со — 

19 
3. Именуваниот има право на плата до • 

19 
О б р а з л о ж е н и е 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до во 

(назив на органот од повисок степен) 
срок од 15 дена по приемот. Жалбата му-ft се пре-
дава на овој-оваа 

(назив на органот или установата) 

(потпис на старешината на-
длежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19— ми е врачен 

еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Содржината на образложението се дава во со-

одветна смисла според тоа дали е до престанок на 
службата дојдено врз основа на спогодба, отказ, по 
сила на законот или по пресуда на дисциплински 
суд 

2) Во случај на донесување решение за преста-
нок на службата врз основа на отказ во согласност 
со надлежната комисија за службенички работи, 
потребно е во УБОДОТ на решението да се наведе 
број и датум на согласноста.. 

3) Ако службеникот има право на отпре^тнина, 
потребно е во таа смисла да се дополни диопозити-
вот со точка 4, а во согласност со одредбите од 
членот 134, како и да се дополни образложението во 
соодветна смисла, 

Образец ОР-18 
(Место за ОБРАЗЕЦ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ 
штембил) ОД ДОЛЖНОСТ 

(презиме и име) 

(адреса) 

Во извршување на решението на овој-оваа ч 
бр од 

(назив на органист или 
(установата) 

19 , се разрешувате од должност во овој-оваа * 
со 19 , 

(назив на органот или установата) 
за што се известувате заради знаење. 

(потпис на непосредниот старешина) 

Образец ОР-19 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ШТО 
штембил) СЕ ДОНЕСУВА ПО ЗАБЕЛЕШКА 

ОД СЕКРЕТАРИЈАТОТ ЗА ОП* 
ШТА УПРАВА 

(Убодот и диспозитивОт на решението им од-
говараат на уводот и диспозитивот на решение 
според обрасците за назначување, унапредување и 
признавање на работниот стаж) 

О б р а з л о ж е н и е : 
1) Со решението на овој-оваа . 

(назив на органот 
бр од 19 

или установата) 
е н а зн а чен- унап ред ен - распореден именуваниот во 
звањето од група, » 
платен разред ( периодеко покачува-
ње) со положајна плата од Дин , та му е 
признаено за напредување во службата др 4 
19 времето од години, ме* 
сеци и дена, сб со важност од 19—< 

2) Секретаријатот за општа управа на 
(извршни-! 

под бр од 19 на ова 
от совет) 
решение ја стави следната забелешка: 

(текст на зебелешката) 
Постапувајќи според горната забелешка, а во 

смисла на членот 80 став 4 од Законот за јавните 
службеници, донесено е ова решение. 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службе-
нички работи во срок од 15 дена од денот на при-
емот на решението. Жалбата му-wr се предава на 
овој-оваа — 

(назив на органот или установата). 

(потпис на старешина-* 
та надлежен за назна-

чување) 
Потврдувам дека денеска на 

19 ми е врачен 
еден примерок од ова ре-
шение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Во образложението под 2 треба да се наведе 

само текстот од забелешката без уводниот дел и 
образ ложението. 

2) Бидејќи решението е донесено според забе-
лешката на Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа или од републичкиот извр-
шен совет за општа управа, истото не се доставува 
на повторна оцена на законитоста. 
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(Јавето за 
штембил) 

Образец ОР-20 
ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПОЛОЖАЈНА-
ТА ПЛАТА 

с е п р е м е с т у в а 
по потреба на службата во -

(назив на органот или; 

Врз основа на членот -
ките службеници, донесувам 

од Законот за јав- установата, односно службата) на должност 

Р Е Ш Е Н И Е 
На. 

(презиме и име) 
» на група, 

положаји а плата во износ од Дин, 
за работното место 

( - - ) 

19-

(опис на работното место) 
Платата според ова решение тече од 

О б р а з л о ж е н и е : 
Со решението (одлуката) за полшкајните плати 

на службениците на —, 
(назив на органот или установата) 

бр од 19 за работното место — 
на кое се наоѓа имену-

(опио на работното место) 
ваниот определена е положајне плата до износот од 
Дин 

При определувањето на височината на положај-
ната плата земено е предвид . 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до комисија за службенички ра-
боти во срок од 15 дена од денот на приемот. Ж а л -
бата му-ќ се предава на овој-оваа . 

(назив на органот или 
установата) 

Решението да се достави на оцена на законито-
ста до Секретаријатот за општа управа на . 

(извр-

шниот совет) 

(потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е врачен 

еден примерок од ова реше-
ние 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
Во ставот 2 од образложението треба да се на-

ведат специфичните моменти со оглед на значење-
то на работата што е врзана со односното работно 
место, како и стручноста на службеникот. 

Образец ОР-21 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА 
штембил) ПРЕМЕСТУВАЊЕ 

Врз основа на членот 202 и членот . 
конот за јавните службеници донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

од За-

*ен разред, 

(презиме и. име) 
, о д — група, 

во звањето 

, пла-* 
_ _ . периодов:о покачување, 

to основната плата од Дин4 и положај ната 
плата од Дин. ж 

во звањето 

(работ-
, во исто звање и со иста положајне плата, 

но место) 
Со решението за разрешување од должноста ќе 

се определи денот на разрешувањето. 

пла-
тен разред, ( периодско покачување) 

му-ќ с е о п р е д е л у в а 

О б р а з л о ж е н и е : 
Во . 

(назив на органот, установата или службата) 
упразнетото место- не можеше да 

(работно место) 
се пополни според распишаниот конкурс ниту со 
преместување по молба. 

Тргнувајќи од тоа дека потребата на службата 
бара односното упразнето работно место да се по-
полни, а земајќи ги предвид личните и фамилијар-^ 
ните прилики на именуваниот ( ) 
како и фактот дека во новото место на службува-
њ е ^ му е обезбеден соодветен стан, решено е како 
во диспозитивот. 

Против ова решение именуваниот има право на 
жалба до 

(органот на управата од непосредно повисок 
степен) 

во срок од 8 дена од приемот. Жалбата му-ќ се пре-
дава на овој-оваа 

(нази® на органот или установата) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е вра-

чен еден примерок од ова 
решение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението 
го извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

СЛУЖБЕНА ЗАБЕЛЕШКА: 
Н. Н. 

стапил на должност на 
19 

За персоналната служба, 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Ставот 2 од образложението треба да содржи 

податоци: дали е службеникот неженет, или има 
деца што уште не се дораснати за виши школи, 
или на жената на именуваниот ft е осигурено за-
жалување и ел. 

2) Ако е решението донесено по спогодба со ор* 
ганот на друга политичкотериторијална единица во 
која Именуваниот е преместен, потребно е образло-
жението да се дополни со овој податок во посебен 
став. 

Образец ОР-22 
(Место за ОБРАЗЕЦ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИ-
штембил) ВРЕМЕНО ДОДЕЛУВАЊЕ НА 

РАБОТА 
Врз основа на членот 208 од Законот за јав-* 

ните службеници донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

1, , во зва-* 

њего -
ншост 

(презиме и име) 
од — 

(шие на работното место) 

, група, на дол-
ее доделува на 
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работа во — — в о 

(назив на органот или установата) 
траење од — до 19 

2. Денот за упатување на привремена работа ке 
го определи непосредниот старешина. 

О б р а з л о ж е н и е : 

(Образложението треба да го содржи поводот што ја 
предизвикал потребата на службата која бара доне-

сување на вакво решение) 
Против ова решение именуваниот има право на 

жалба до .. 
(назив на органот на управата од негго-

.— во срок од 15 дена од денот 
средно повисок степен) 
на приемот. Жалбата му~и се предава на овој-оваа 

(назив на органот или установата) 

(потпис на старешината над-
лежен за назначување) 

Потврдувам дека денеска на 
19 ми е вра-

чен еден примерок од ова 
решение 

(потпис на службеникот) 
Предавањето на решението го 

извршил: 

(потпис на службеникот што 
го извршил предавањето) 

ЗАБЕЛЕШКА: 
1) Ако органот или установата на која службе-

никот и е доделен на работа се наоѓа во друго ме-
сто, во диспозитивот на решението како точка 2 
треба да се стави: „На именуваниот му припаѓа на-
доместок за патните трошоци и за дневниците спо-
ред одредбите од Уредбата за патните и селидбе-
ните трошоци". Точката 2 станува точка 3. 

2) Бидејќи донесувањето на решение за привре-
мено доделување НЕГ работа, по правило, ќе биде 
предизвикано со итни потреби на службата што не 
трпат одлагање, тоа во смисла на членот 230 од 
Законот за општата управна постапка овие реше-
нија ќе се донесуваат со забелешка дека жалбата 
не го одлага извршувањето (Ова да се стави во 
диспозитивот), 

3) Дали органот на кој службеникот му е доде-
лен на привремена работа ќе му ги надомести тро-
шоците и платата на органот што го доделува, за-
виси од спогодбата на овие органи, та оваа парична 
пресметка не влегува во решението за привремено 
доделување на работа. 

Образец ОР-23 
ОБРАЗЕЦ НА ДОГОВОР ЗА ХО-
НОРАРНА СЛУЖБА 

ДОГОВОР ЗА ХОНСРАРНАТА СЛУЖБА 

'склучен меѓу _ 
(назив на органот односно установата) 

од една страна, и _ _ _ _ . 
(презиме и име на службеникот) 

од ? 0 д друГ а страна. 
Договорните страни се спогодија за следното. 

I 

• • го прима 
(назив на органот односно установата) 

во служба, во својство на хонорарен службеник 

(презиме и име на службеникот) (звање и 

орган односно установа во која е редовно запослен) 

II 
(во на* 

(презиме и име на службеникот) 
натамошниот текст: службеникот) е должен за 
време траењето на овој договор за хонорарната 
служба да ги врши следните работи: 

Службеникот е должен во работното време* 
утврдено со овој договор, по налог од надлежниот? 
старешина да ги врши и другите работи што се во« 
непосредна врска со работите од претходниот став* 
како и да ги извршува своите работни обврски во 
должноста што произлегуваат од с л у ж б е н и ч к а * 
однос. 

За други работи службеникот може да бидо 
ползуван само со негова согласност. 

III 
Работите од точката И на овој договор службе* 

никот ќе ги врши во 
(назив на органот односно 

— во * 
установата) (назив на организационата 

единица) 
Работното време за службеникот е од 

до , часот дневно, во дните кога работи vi 

(назив на органот односно установата) 

IV 
За работата што ќе ја врши според овој дого* 

вор на службеникот му припаѓа хонорар во висо-» 
чина од Дин. ( ) месечно« 

Во хонорарот утврден со овој договор се содр* 
жани и придонесот за буџетите од личниот доход* 
придонесот за социјално осигурување и придонесот 
за станбена изградба. 

Исплатата на хонорарот се врши на крајот на 
секој месец. 

V 
Службеникот има право на неплатен годишен 

одмор во оној месец и онолку дена колку му е 
определено според основот од редовниот работен 
однос. 

VI 
Службеникот е должен да стапи на должност 

- дена по добиеното писмено известување од 
страна на . — 

(назив на органот односно установата) 

дека е договорот влезен во сила. 
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VII 
Службеничкиот однос може да престане и пред 

истекот на договорот, и тоа со отказ или врз основа 
на писмена спогодба, согласно со членот 129 од 
Ѕаконот за јавните службеници. 

Отказниот срок изнесува дена. 
Ако органот односно установата во која слу-

жбеникот е редовно запослен го повлече даденото 
писмено одобрение за засновување на хонорарен 
службенички однос, договорот се смета за раскинат 
со денот на приемот на тој допис. 

Исто така, договорот се смета за раскинат и во 
случај на преместување на службеникот од страна 
на органот односно установата во која е тој редовно 
Запослен. 

VIII 
Во поглед на дисциплинската и материјалната 

одговорност на службеникот, ќе се применуваат во 
се соодветните одредби од Законот за јавните слу-
жбеници. 

IX 
Во прилог, како составен дел од овој договор, 

се наоѓа: 
1) одобрението од -

(назив на органот односно 

« бр. од дека 
установата) 

службеникот може да заснове хонорарен службе-
нички однос; 

2 ) 

X 
Овој договор е склучен на , а 

влегува во сила кога ќе биде потврден од страна 
на органот надлежен за оценување на законитоста 
на решенијата и договорите за службеничките 
односи. 

Договорот е составен во три примероци, од кои 
договорните страни имаат добиено по еден при-
мерок. Третиот примерок му се доставува на органот 
надлежен за оценување на законитоста. 

(место и датум) 

(потпис на службеникот) (потпис на старешината 
надлежен за назначување) 

ЗАБЕЛЕШКИ; 
1) Ако договорот се склучува на неопределено 

време или на време подолго од една година, потреб-
но е да се прибави претходно согласност од коми-
сијата од членот 18 од Законот за јавните службе-
ници. Во тој случај треба на соодветен начин да се 
преформулира и одредбата на точката X од обра-
зецот на договорот. 

На соодветен начин треба да се формулираат и 
одредбите од точ. V и IX од образецот на договорот. 

2) Во точката IX под 2) се наведуваат подато-
ците за стручната спрема на службеникот и за 
стручната пракса (работниот стаж)," ако податокот 
од точката ТХ под 1 не е достаточен за да може 
правилно да се определи височината на хонорарот. 

485. 
Врз основа на точката 1 став 2 од Наредоата за 

регулирање на увозот на определени производи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/58), Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за индустрија пропи* 
шува 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ 
СОГЛАСНОСТ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 
1. Заради добивање согласност од Секретарија-

тот на1 Сојузниот извршен совет за индустрија по-
требна за увоз на репродукциони материјали и 
опрема од точката 1 став 1 на Наредбата за регули-
рање на увозот на определени производи, заинтере-
сираната стопанска организација е должна да му; 
поднесе на тој Секретаријат барање со потребна 
документација во смисла на точ. 2 и 3 од ова упат-
ство 

2. Во барањето од претходната точка стопан-
ската организација е должна да ги наведе следни-
те податоци: 

1) гранката и групата на материјали односно 
опрема во прашање; 

2) назив на материјалите односно опремата; 
3) реден број на материјалите односно на опре-

мата од Наредбата за коефициентите за пресмету-
вање на разликата во цените при извозот и увозот 
на определени производи и услуги („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/57); 

4) назив на корисникот на материјалите одно-
сно опремата; з 

5) назив и место на странскиот производител 
односно на фирмата од која се врши набавката; 

6) количина на материјалите односно опремата; 
7) вредност на набавката во девизи и во динари; 
8) факти од влијание за добивање согласност, 

Особено ако е во прашање некој специфичен случај 
или увоз на опрема. 

3. Кон барањето од точката 1 треба да се при-
ложи следната документација: 

1) профактура на странскиот добавувач во пре-
пис или неговата точна спецификација на матери-
јалите односно опремата, со превод на називите на 
материјалите односно опремата, ако е профактура-
та односно спецификацијата на странски јазик, во 
2 примероци, заверена од страна на стопанската 
организација; 

2) овластение односно писмо од крајниот кори-
сник што ги нарачува тие материјали односно 
опрема, ако увозникот истовремено не е и краен 
корисник на тие материјали односно опрема; 

3) мислење од соодветното стручно здружение 
на производителите дека односните материјали од-
носно опрема не се произведуваат во земјата или 
не се произведуваат во достаточна количина и -О 
потребен квалитет. 

4. Поднесените барања за увоз на опрема ќе 
ги разгледува посебна стручна комисија на Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за индустри-
ја имајќи ги предвид: 

1) можноста на домашното производство; 
2) можноста за кооперација на домашен и 

странски производител; 
3) современост^, квалитетот и економичноста на 

опремата; 
4) сроковите за испорака и цената на опремата. 
5 Потврдите за увоз на репродукциони мате-

ријали или опрема дека соодветните материјали 
односно опрема во земјата не се произведуваат или 
не се произведуваат во достаточна количина, што 
се издадени од страна на Секретаријатот на Соју-
зниот извршен совет за индустрија до денот на вле-
гувањето во сила на ова упатство, ќе се сметаат 
како согласност од тој Секретаријат за увоз на од-
носните репродукциони материјали или опрема, во 
смисла на точката 1 став 1 од Наредбата за регули-
рање на увозов на определени производи. 
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6. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1435 
25 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар за индустрија, 

Сергеј Ј^рајгер, с. р. 

486. 
Врз основа на членот 13 од Уредбата за кори-

стењето на општествените средства за патнички 
автомобили („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/58) и 
членот 7 од Уредбата за увозот и прометот на пат-
нички автомобили и моторцикли („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 13/57 и 51/57), Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за сообраќај и врски, со со-
гласност од Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВО-
ТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ТИПИЗАЦИЈАТА 
НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ НАБАВЕНИ 

ОД ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА 
1 Во Упатството за спроведување на типизаци-

јата на патничките автомобили набавени од опште-
ствени средства („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22/58) точката 4 под 3) се менува и гласи: 

„3) од увозот патничките автомобили до 2.000 
см3 работен волумен на моторот под условите од 
точката 6 на ова упатство." 

2. Точката 5 под 3) се менува и гласи: 
„3) од увозот типовите на патнички автомобили 

под условите од точката 6 на ова упатство, и тоа: 
за потребите на репрезентацијата на сојузните и 
републичките претставнички органи, како и на 
претставничките органи на автономните единици — 
до 5.000 смѕ работен волумен на моторот, а за дру-
гите корисници од членот 4 став 3 од уредбата ав-
томобилите до 2.000 см3 работен волумен на мо-
торот." 

3. Во точката 6 се додава нов став 2, кој гласи: 
„Организациите можат патничките автомобили 

од точката 4 под 3) и точката 5 под 3) од ова упат-
ство да ги увезуваат со претходно одобрение од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски во смисла на точката 3 од Наред-
бата за регулирање на увозот на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/58) и чле-
нот 5 од Уредбата за увозот и прометот на патнич-
ки автомобили и моторцикли („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 13/57 и 51/57)." 

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

Бр. 942 
25 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчевић е. р. 

487. 
Врз основа на точката I под 1 од Одлуката за 

овластување Одборот за просвета да донесува ре-
шенија' по работите од надлежноста на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/54) 
и членот 13 точка 5 алинеја 1 од Уредбата за пре-
несување работите во надлежност на сојузните и 
републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 26/56), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за просвета и култура, со согласност 
од Одборот за просвета и култура на Сојузниот из-
вршен совет, донесува 

Р Е ТП F Н И F 
ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ, КУРСЕВИТЕ И 

ИСПИТИТЕ 
I 

На спремата неполна средна школа за општо 
образование (гимназија) и одговара следната школа: 

Во Федеративна Народна Република Југославија 
Нижата млекарска школа во Пирот со завршен 

испит. 

II 
На опремата шест класа средна школа за општо 

образование (гимназија) ќ одговараат следните 
школи и курсеви: 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) Школата за медицински хигиеничари во Мо-
стар со положен завршен испит, во траење од две 
години, со претходно завршена неполна средна 
школа со положена мала матура или на неа рамна 
школа; 

2) Трговската школа за висококвалификувани 
работници во Зрењанин со положен завршен испит, 
во траење од најмалку две години, со претходно 
завршена неполна средна школа со положена мала 
матура или на неа рамна школа; 

3) Едногодишниот курс на Средната медицин-
ска школа во Цетиње, со положен завршен испит, 
со претходно завршена неполна средна школа со 
положена мала матура или на неа рамна школа; 

4) Курсот за образование на рударско-геоло-
шкиот помошен кадар во Сараево со положен завр-
шен испит, во траење од 15 X 1945 до 1 И 1947 
година, со претходно завршена неполна средна 
школа со положена мала матура или на неа рамна 
школа. 

ITI 
На опремата виша школа ft одговараат след-

ните школи и курсеви: 
Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) Школата на Управата на државната безбед-
ност бр. 3 во траење од 1949 до 1951 година, со прет-
ходно завршена полна средна школа со положена 
голема матура или на неа рамна школа; 

2) Курсот за усовршување на сестрите при 
Школата за народно здравје на Медицинскиот ф а -
култет во Загреб во траење од три семестра, завр-
шен од 1950 година, со претходно завршена полна 
средна школа со положена голема матура или на 
неа рамна школа. 

IV 
Рангот на школите, курсевите и стручните 

испити утврден со ова решение не го определува 
односот на една школа спрема друга со цел за при-
знавање на некои класови или испити на еден вид 
школа, за премин односно продолжување на шко-
лувањето во друг вид школа, туку им служи на 
надлежните органи како основ за определување на 
стручната спрема при регулирањето на службенич-
ките односи, пензиите и инвалиднините. 

V 
Со одредбите од ова решение се дополнува Ре-

шението за рангот на школите и курсевите („Слу-< 
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/52). 

Бр. 998 
5 мај 1958 година 

Белград 
Секретар 

за просвета и култура, 
Крсте Црвенковски, е. р. 
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488. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 
31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), претставниците на Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз 
»а земјоделските задруги на НР Србија, на Глав-
ниот сојуз на селскоетопанските задруги на НР Хр-
ватска, на Главниот задружен сојуз на НР Босна и 
Херцеговина, на Главниот задружен сојуз на НР 
Словенија, на Главниот задружен сојуз на НР Ма-
кедонија и на Главниот задружен сојуз на НР 
Црна Гора постигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА КРУПЕН ДОБИТОК 

1. Овластените претставници на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјо-
делските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз 
на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на 
Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцего-
вина, на Главниот задружен сојуз на НР Словени-
ја, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија 
и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора на 
состанокот одржан на 13 јуни 1958 година во Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се здо-
говорија највисоките цени по кои може да се ку--
пува крупен добиток од индивидуални производи-
тели да бидат, и тоа: 

Вид крупен добиток Цена динари 
во контра- во слободен 

хир ање откуп 
X) Говеда (сименталско, 

монтафонско, бело сло-
венечко, марјангорско, 
пинзгавско, сиво црно-
муресто говедо, подо-
л е н колубарско гове-
до, мелези добиени со 
крстосување на дома-
шна раса со племенити 
раси), и тоа: 
а) II класа 50—55% месо до 128 до 125 
б) III „ 45—50°/о „ — до 107 
в) IV „ 40—45% „ — до 90 
г) V „ под 40% — до 70 

2) Јунци до 2 години во-
зраст — од племенити 
пасмини, и тоа: 
а) II класа над 50% месо до 142 до 138 
б) III „ 45—50% „ — до 130 
в) IV „ 40—45% „ — до 120 

8) Говеда од расата „буша" 
и од други домашни раси, 
и тоа: 
а) И класа над 50% месо до 112 до 108 
б) III „ од 45—50% „ — до 95 
в) IV „ од 40—45% „ — до 80~ 
г) V „ под 40% „ — до 65 

'4) Јунци од расата „буша", 
и тоа: 
а) I класа над 55% месо до 128 до 123 
б) II „ од 50—55% „ до 118 до 113 
в) III „ од 45—50% „ — до 100 

Како контрахирање во смисла на овој договор 
се подразбира организирањето на гоење од најмал-
ку 90 дена за племенити раси, а НО дена за расата 
„буша", со обврска за испорака. 

Цената се подразбира за 1 кг жива мера фран-
ко натоварено во вагон односно во друго превозно 
средство или прифаќалиште на откупувачот, со 
дванаесетчасовен пост. Рандманот се смета врз ба-
за на утоварната тежина односно утврдената те-
жина при приемот во прифаќалиштето. 

2. Овој договор е задолжителен за сите стопан-
ски организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д 
став 1 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", 

Бр. 1154 
16 јуни 1958 година 

Белград 
За Главниот задружен сојуз, на 

ФНРЈ 
Генерален секретар, 

Светислав Јешиќ, е. р 

489. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), претставниците на Главниот за-
дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјо-
делските задруги на НР Србија, на Главниот СОЈУЗ 
на селскостопанските задруги на НР Хрватска, ка 
Главниот задружен Сојуз на НР Босна и Херцего-
вина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, 
на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и 
на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора по-
стигнаа 

ДОГОВОР 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРОТ 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ДЕБЕЛИ И МЕСНА-

ТИ СВИЊИ 
1. Овластените претставници на Главниот за-

дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјо-
делските задруги на НР Србија, на Главниот СОЈУЗ 
на сел1ск0ст0'пан1ските задруги на НР Хрватска, на 
Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцего-
вина, на Главниот задружен сојуз на НР Слове-
нија, на Главниот задружен сојуз на НР Македони-
ја и на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора 
на состанокот одржан на 13 јуни 1958 година во 
Главниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се 
здоговорија во Договорот за највисоките цени за де-
бели и меснати свињи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 20/58) во точката I под 3) ставот 2 да се измени 
така што да гласи: 

„Другите гоени свињи, што не им одговараат на 
условите на видовите наведени под 1, 2 и 3, можат 
да се плаќаат до 150 динари." 

2. По точката I се додава нова точка Ја, која 
гласи: 

„1а. Овој договор не се однесува на прасиња, 
назимчиња и слаби свињи." 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1127 
13 јуни 1958 година 

Белград 
За Главниот задпужен со-

јуз на ФНРЈ 
Генерален секретар, 

Светислав Јешиќ, е р. 

490. 
Врз основа на членот 75ѕ од Уредбата за тргов-

ската дејност и трговските претпријатија и дуќани 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
12/58 и 16/58), претставниците на Главниот задру-
жен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на земјо-
делските задруги на НР Србија, на Главниот сојуз 
на селскостопанските задруги на НР Хрватска на 
Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцего-
вина, на Главниот задружен сојуз на НР Словенија, 
на Главниот задружен сојуз на НР Македонија и 
на Главниот задружен сојуз на НР Црна Гора по-
стигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ПРАСКАТА 
1. Овластените претставници на Главниот за-

дружен сојуз на ФНРЈ, на Главниот сојуз на seMio-
делските задруги на НР Србија, на Главниот criУЗ 
на селскостопанските задруги на НР Хрватска, на 
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Главниот задружен сојуз на НР Босна и Херцего-
вина, на Главниот задружен сојуз на НР Словени-
ја, на Главниот задружен сојуз на НР Македонија 
и на Главниот задружен сочуз на НР Црна Гора ка 
состанокот одржан на 13 пуни 19г>П година во Глав-
ниот задружен сојуз на ФНРЈ во Белград се здого-
вориЈа нат високите цени по кои можат да се купу-
ваат праски од индивидуални производители да 
бидат, и тоа: 

Вид праска Цена динари 
1) племенита бавченска) праска 

прима квалитет до 65 
2) лозјарска праска до 30 
Племенитата праска што е од послаб квалитет 

од племенитата праска прима квалитет стопански-
те организации ќе ја откупуваат по цената што се 
формира според условите на пазарот, а која мора 
да бчде гониска од највисоката цена определена за 
племенитата праска од прима квалитет. 

Цената се подразбира за 1 кг праски франко 
натоварено во вагон односно друго превозно сред-
ство или франко магацинот на организацијата што 
врши откуп. 

2. Овој договор е задолжителен за сите стопан-
ски организации од членот 72 ст. 1 и 2 и членот 75д 
став 1 од Уредбата за трговската дејност и тргов-
ските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сила со денот на 
06iaBVBaHbeT0 во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1153 
16 јуни 1958 година 

Белград 
За Главниот задружен со-

јуз ка ФНРЈ 
Генерален секретар, 

Светислав Јешиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за дополни-
телните одредби кон Законот за превозот на желе-
зниците, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/58), се потпаднала лолу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ОДРЕДБИ 
КОН ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВОЗОТ НА ЖЕЛЕЗНИ-

ЦИТЕ 
Во членот 1 од уредбата во дополнителната од-

редба I став 2 кон членот 58 наместо зборот: „донесе" 
треба да стои: „однесе". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 17 јуни 
1958 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на членот 4 од Уредбата за Соју-

зниот завод за урбанизам rt комунални и станбени 
прашања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/57), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУ-

НАЛНИ И СТАНБЕНИ ПРАШАЊА 

1. Во Советот на Сојузниот завод за урбанизам 
и комунални и станбени прашања се именуваат, 
и тоа 

за претек л. ел 
Хољевац Вјеќеслав, претседател на Народниот 

од-Vp на град Загреб, 
а̂ членови: 

Базала Федор, помошник секретар за законо-
д а в н о и организација во Сојузниот извршен совет, 

Брил и Марјан,-помошник секретар за инд ; / ^ри-
ја во Сојузниот извршен совет, 

Горѓезиќ Александар, директор на Урбанистич-
киот завод, Белград, 

Финци Јахиел, професор на Градежниот факул-
тет во Сараево, 

Јордановски Коле, потпретседател на Народниот 
одбор на околијата Скопје, 

Кубовиќ Бранко, виши советник во Сојузниот 
завод за стопанско планирање, 

Кушиќ Ангелина, инженер во Заводот за еко-
номика на домаќинството во Белград, 

Марковиќ Душан, санитарен инспектор во Со-
јузниот санитарен инспекторат, 

Пантелиќ Љубинко, претседател на Народниот 
одбор на општината Нов Белград, 

Петровиќ Ратко, директор на Белградскиот во-
довод, 

Скиоќански Драгољуб, претседател на Народ-
ниот одбор на општината Зрењанин, 

Валентинчич Јоже, државен советник во Со-
јузниот завод за стопанско планирање, 

за секретар 
Стефановиќ Душан, виши советник во Соју-

зниот завод за урбанизам и комунални и станбени 
прашања 

2. Покрај именуваните, според својот положај 
се членови на Советот секретарите на републичките 
секретаријати надлежни за работите на урбанизмот 
и комунално-станбената дејност. 

3. Директорот на Сојузниот завод за урбанизам 
и комунални и станбени прашања спопед својот по-
ложај е член на Советот (член 4 став 4 од Уредбата 
за Сојузниот завод за урбанизам и комунални и 
станбени прашања). 

В. бр 42 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вел>ко Зековић, е. р. Александар Ранковиќ, е р. 

Врз основа на членот 83 став 2 од Законот за дп-
жавната управа („Службен лист на ФНРЈ", бо. 
13/56 и 44/57) и членот 3 од Одлуката за Советот 
за прашања на иселениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр 25/58> Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА 
ПРАШАЊА НА ИСЕЛЕНИЦИТЕ 

Во Советот за прашања на иселениците се име-
нуваат, и тоа* 

за претседател 
Куковиќ Мирко, сојузен народен пратеник; 
за членови: 
Дадиќ Славко, секретар на Главниот о д б о п на 

Матицата на иселениците на НР Босна и Херце-
говина; 

Гајиќ Јован, секретар на Координациониот од-
бор на Матицата на иселениците; 

Иванчевиќ Рафо, шеф на Отсекот за иселе-
нички прашања во Државниот секретаријат за 
надворешни работи; 

Клањшек Ада, началник во Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на НР Словенија: 

Милачиќ Милован, советник во Одделението за 
погранична служба и странци во Државниот секре-
таријат за внатрешни работи на ФНРЈ; 

Певец Јанко, началник на Одделението за пра-
шања на иселениците во Советот за социјална по-
литика на НР Хрватска: 

Поповиќ Душан, секп«тар на Комисијата за 
културни врски со странство; 
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Прпиќ Божо, секретар на Матицата на иселе-
ниците на Н Р Хрватска; 

Секуловски Ленче, советник во Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за информации; 

Сион Исак, вицегувернер на Народната банка 
на Ф Н Р Ј ; 

Стојанов Димче-Мире, претседател на Матицата 
не иселениците на Н Р Македонија; 

Шотра Милена, потпретседател на Матицата на 
иселениците на Н Р Србија; 

Вршча ј Зима, потпретседател на Матицата на 
Иселениците на Н Р Словенија; 

Живановиќ Љубомир, помошник директор на 
Сојузниот завод за социјално осигурување; 

за секретар 
Јшшќијевиќ Душан, ш е ф на Отсекот за иселе-

нички прашања во Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за социјална политика и комунални 
прашања. 

Б . бр. 41 
20 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
„Службени гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 22 од 31 ма ј 1958 година објавува: 
Уредба за почетокот на работата на Советот за 

социјална политика и комунални прашања и на Др-
жавниот секретаријат за стоковен промет; 

Уредба за укинување на Стручниот совет за ко-
мунални работи на Извршниот совет на Народното 
собраните на Н Р Србија; 

Одлука за утврдување на оквирните норми за 
пропишување на општинскиот данок на промет; 

Одлука зе нормите на данокот на доход од сел-
ското стопанство за 1958 година; 

Решение за определување нормата за придоне-
сот по која околиските бирои за посредување на 
трудот ќе го уплатуваат придонесот во републич-
ките дополнителни средства за посредување на 
трудот во 1958 година; 

Упатство за начинот на одбирање (лиценциран^) 
на машките приплодни грла за јавен приплод и за 
работата на комисијата за одбирање; 

Правилник за посебните услови за ословување 
претпријатија за експлоатација на шуми; 

Упатство за категоризација на по лежаите во 
просветните установи. 

Во бројот 23 од 2 јуни 1958 година објавз^ва: 
Средба за ословување Комисија за прашања на 

личните доходи во стопанството; 
Одлука за користењето на патничките автомо-

били во смисла на членот 6 од Уредбата за користе-
њето на општествените средства за патнички авто-
мобили, 

Одлука за определување на републичките органи 
на управата и на другите организации и установи 
што даваат свои претставници во Републичката та -
рифна комисија; 

Одлука за измена и дополнение на Одлуката за 
с р а с т у в а њ е одделни секретаријати на Извршниот 
совет на Народното собрание на Н Р Србија и на дру-
гите органи на управата да донесуваат правилници 
за својата внатрешна организација; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за прашања на личните доходи; 

Правилник за полагање на приватни испити; 
Договор за највисоките цени за јагода, малиши и 

вишни. 

Во бројот 24 од 7 јуни 1958 година објавува: 
Одлука за ставања вон сила на Одлуката за да -

вање регрес за повластено возење во меѓумесниот 
автобуски сообраќај; 

Решение за измени на Решението за ословување 
Завод за издавање на учебници; 

Објава за престанокот на членството во Советот 
за просвета на НРС на Исидор Израел и за изборот 
на неговото место на Димитрис Аќимовиќ; 

Наредба за определување на трошоците на про-
метот на големо (маржата) за храната за добиток од 
индустриско потекло, пченката, пченкарното бра-
шно, јечменот (освен пиварскиот), зобта и крупн-
а т а ; 

Решение за определување на установите што 
вршат анализи и испитувања според одредбт/?тг од 
Законот за виното. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НАРОДНЕ РЕ ПУБЛ ИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 20 од 26 мај 1958 го-
дина немаат службен дел 

Во бројот 21 од 31 ма ј 1958 година објавуваат* 
Уредба за ословување Комисија за прашања на 

личните доходи во стопанството; 
Одлука за границите на даночните норми на 

општинскиот данок на промет: 
Одлука за именување поетседатели и членови 

на одборите и комисиите на Извршниот совет на Са-
бором 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за прашања на личните доходи во 
стопанството; 

Правилник за риболовот со повлечни мрежи: 
Решение за измени и дополненија на решени-

ето на Народниот одбор на општината Шиљивошев-
ци за основување на Ветеринарна станица во ИЈи-
љивошевци; 

Решение за ословување здравствена станица во 
Молат. 

Во бројот 22 од б јуни 1958 година објавуваат; 
Одлука за нормите на данокот на доход од сел-

ското стопанство за 1958 година; 
Одлука за нормите на придонесот за кадрите во 

стопанството за 1958 година; 
Решение за измена на Решението за прогласу-

вање на Урбанистичкиот институт во Загреб за 
установа со самостојно финансирање; 

Правилник за проверување практичното знаење 
на учениците во стопанството. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕ ПУБЛ ИКЕ СЛОВЕ-
НИЈЕ 

„Урадим лист Људске Републике Словеније' во 
бројот 16 од 22 ма ј 1968 година објавува: 

Решение за именување помошник секретар во 
Секретаријатот на Извршниот совет за стоковниот 
промет; 

Наредба за траењето на курсевите за болничари; 
Наредба за заштитените земјишта на подрачје-

та на општината Словенске Коњице. 
Во бројот 17 од 30 мат 1958 година објавува* 
Закон за измена на Законот за подрачјата на 

околиите и општините во Народна Република Сло-
венија ; 

Закон за извршување на укинувањето на око-
л н а т а Трбовље; 

Закон за измена на Законот за избирањето и 
отповикот на одборниците на народните одбори; 

Закон за измени на Законот за аграрната ре-
форма и колонизацијата во Народна Репубттгкп Сло-
венија ; 

Закон за организацијата но Секретари!атот ао. 
Извршниот совет на Народното собрание на Народна 
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Република Словенија за стоковниот промет во Др-
жавен секретаријат за стоковен промет на НРС; 

Одлука за определување бројот на претставни-
ците на општествените заедници во органите на 
републичките стопански комори. 

Одлука за измена на месната надлежност на 
некои окружни и оковски судови; 

Одлука за определување п о г л а в н и ц и на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на Народна Република Словенија во органите на 
републичките стопански комори. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 14 од 20 маја 1958 година објавува: 

Уредба за основува ње Републичка комисија за 
прашањата на личните доходи во стопанството; 

Одлука за именување претседател и членови на 
одборите и комисиите на Извршниот совет; 

Одлука за рамките за утврдување п о л о ж е н и т е 
плати на службениците на републичките органи и 
установи; 

Одлука за начинот на основу вање и работа на 
општинските комисии за прашањата на личните 
до-п^и во стопанството; 

Одлука за определување најразвиените општини 
во Наоодна Република Црна Гора и за рамките на 
по пожалните плати на секретарите на одделни оп-
штински народни одбори; 

Решение за разрешување на досегашниот и име-
нување нов претседател на Републичката комисија 
за физичка култура; 

Решение за назначување помошник на секрета-
рот на Сек пета риј атот за трудот на Извршниот со-
вет, 

Решение за назначување државен потсекретар 
во Државниот секретаријат за работите на финан-
сиите на НР Црна Гора; 

Решение за разрешување на досегашниот и за 
назначување на нов секретар на Секретаријатот на 
Извршниот совет за сообраќај и патишта: 

Решение за измена и дополнение на Решението 
за именување Penvfl личка комисија за службенички 
работи; 

Решение за оп оеде л уви ње на местата во кои на-
родните одбори на општините можат да установат 
евиденција и контрола на цените 

С О Д Р Ж И Н А : 

463 

4<Ч 

465 

466 

467 

468 

469 

Уредба за измени и дополненија 
Уредбата за вонредниот придонес за бу-
џетите од личниот доход на работниците 
Уредба за измени и дополненија на 
Уредбата за покривање на загубите што 
селскостопанските организации ќе ги пре-
трпам од вонредни поплави и подземни 
води — — — — — — — 
Одлука за отворање Пратеништво на Фе-
деративна Народна Република Југосла-
вија во Цејлон — — — — — — — 
Одлука за исплата на аконтации на пла-
тите на службениците и работниците во 
тоетото тримесечје на 1958 година — — 
Одлука за начинот на утврдување fta 
инвалидскиот додаток на уживателите 
на лична и фами лиј арна инвалиднина — 
Одлука за здравствената заштита и за 
придонесот за социјално осигурување за 
младинците-учесници во изградбата на 
патот „Братство-Единство" — — i— — 
Одлука за овластување на управните од-
бори на установите во областа на нукле-
арните науки — — — — — — — 

Страна 
на 

649 

649 

650 

650 

650 

650 

651 

476. 

Страна 
470. Одлука за Советот за прашање на исе-

лениците — — — — — 651 
471. Одлука за дополнение на Одлуката за 

стручната спрема на службениците на 
санитарната инспекција — — — — 651 

472. Одлука за овластување на Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за сел-
ско стопанство и шумарство да донесува 
прописи за забрана на колењето на тели-
ња и јагниња — — — — — — — 

473. Одлука за одобрување кредити на инду-
стриските претпријатија што вршат пре-
работка на месо за покритие на деловна-
та загуба од 1957 година — — — — 

474. Наредба за измени и дополненија на Н а -
редбата за издатоците извршени на лица 
во работен однос што се признаваат како 
материјални трошоци на стопанските ор-
ганизации — — — — — — — — 

475. Наредба за дополненија на Наредбата за 
делумично ослободување од ограничува-
њата при користењето на средствата од 
фондовите на установите со самостојно 
финансирање — — — — — — — 
Наредба за измени и дополненија на Н а -
редбата за највисоките откупни цени на 
тутунот од родот на 1958 година — — — 

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

478. Наредба за измена на Наредбата за опре-
делување на условите за купување и 
продажба на селскостопански производи 
на пазари — — — — — — — — 

479. Наредба за регулирање на увозот на о -
поеделени производи — — — — — 

480. Упатство за применување на Одлуката 
за одобрување кредити за контрахирања 
на селскостопански производи — — — 
Правилник за материите и предметите 
што се превезуваат со железница под 
специјални услови или се исклучени од 

482. Правилник за определување посебен до-
даток на техничкиот персонал и на по-
мошните службеници во здравствените 
установи — — — — — — — — 

483. Наредба за измени и дополненија на Н а -
редбата за стопанските дејности што се 
сметаат како занаетчиски дејности и за 
стручната опрема потребна за нивното 
вршење — — — — — -
Упатство за обрасците на решенија за 
службенички односи — — — — —; 
Упатство за начинот и постапката за из-
давање согласност за увоз на определени 
производи — — — — — — — — 

486. Упатство за измени и дополненија на 
Упатство за спроведување на типизациј-а-
јата на патничките автомобили набавени 
од општествени средства — — — — 

487. Решение за рангот на школите, курсевите 
и испитите — — — — — — — — 
Договор за највисоките 
добиток — — — — -
Договор за измена и дополнение на Дого-
ворот за највисоките цени за дебели и 
меснати свињи — — — — — — — 

490. Договор за највисоките цени на праската 
Исправка на Уредбата за дополнителните од-

редби кон Законот за превозот на ж е л е -
зниците — — — — — — — — — 

652 

652 

652 

653 

653 

655 

655 

657 
481. 

484. 

485. 

657 

658 

— — 659 

679 

488. 

489. 

цени за крупен 
680 

— 681 

681 
681 
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