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Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-
да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стоп ане ми от систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ДОХОД 

Член 1 
Во Уредбата за данокот на доход („Службен 

лист на ФНРЈ", бр. 18/56, 1<6/58, 6/59, 48/59, 52/59 и 
12/60) во членот 62 точката 5 се менува и гласи: 

„5) добивките по лозовите на Југословенската 
лотарија и на спортската прогноза што ја органи-
зира Југословенската лотарија — до 5.000 динари. 
На добивките поголеми од 5.000 динари се плаќа 
данок на цели износи на добивките." 

Член 2 
Во членот 118 по ставот 5 се додава нов став 6, 

кој гласи: * 
„Данокот на доход во процент од бруто приход 

дрхте се уплатува кај општината на чие подрачје се 
наоѓа живеалиштето на примателот на приходите." 

Досегашниот став 6 станува став 7. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во оила на 1 јануари 1961 

година. 
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Врз оснива на членот 18 од Уредбата за завр-
шните сметки на стопанските организации за 1960 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60), на 
предлог од сојузниот Државен секретаријат за ра-
ботите на финансиите, Секретаријатот на Сојузни-
от извршен совет за законодавство и организација 
издава 

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ НА 
СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 1960 ГОДИНА 

крој Огласи: 
Врз основа на членот 49 од Уредбата за книго-

водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/55), во врска со чл. 2, 10, 21 

и 80 од Законот за општественото книЊводство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/59), Сојузниот из-
вршен совет донесува 

УРЕДБА 
за завршните сметки на стопанските органи-

зации за 1960 година 

I. Општи одредби 

Член 1 
Претпријатијата и дуќаните, задругите, задру-

жните деловни сојузи и нивните погони, погоните 
и деловните единици со самостојна пресметка на 
стопанските организации, заедниците на стопански-
те организации, банките, штедилниците, Државниот 
осигурителен завод и самостојните установи што 
вршат расподелба на вкупниот приход на начинот 
на кој се расподелува вкупниот приход на стопан-
ските организации (во натамошниот текст: стопан-
ските организации) се должни, во смисла на одред-
бите од оваа уредба и од другите сојузни прописи, 
да ги заклучат своите деловни книги според состој-
бата на 31 декември 1960 година и да состават 
завршна сметка за таа година. 

Одредбите од оваа уредба не се однесуваат на 
оние заедници на стопански организации што спо-
ред прописите за нивното ословување не се должни 
да го утврдуваат вкупниот приход и доходот и да 
го расподелуваат доходот на начинот на кој се ра-
споделува вкупниот приход и доходот на стопан-
ските организапин 

Член 2 
Со завршната сметка се искажува состојбата на 

средствата со кои стопанската организација упра-
вува и состојбата на изворите на тие средства на 
31 декември 1960 година. 

Со завршната сметка конечно се утврдува 
вкупниот приход и доходот и се расподелува дохо-
дот на стопанската организација според прописите 
што важат за 1960 година. 

Член 3 
Состојбата на средствата и состојбата на изво-

рите на тие средства на 31 декември 1960 година, 
се зттврдуваат со пописот (инвентарисањето). 

Член 4 
Завршната сметка на стопанската организација 

опфаќа: 
1) биланс; 
2) пресметка на вкупниот приход и доходот и 

расподелба на доходот; 
3) прилози со кои се објаснуваат одделни по-

зиции од билансот и пресметката на вкупниот при-
ход и доходот и расподелбата на доходот; 

4) извештај за работењето; 
5) записник од седницата на која работничкиот 

совет односно надлежниот орган на управувањето 
ја разгледувал завршната сметка на стопанската 
организација и донесол одлука за нејзиното одо-
бруваше. 
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л Т *1лен 
Завршната сметка на "стопанската организација 

ја прегледува и решение за завршната сметка до-
несува Службата на општественото книговодство 
во филијалата на Народната банка надлежна спо-
ред седиштето на стопанската организација, ако со 
оваа уредба или со пропис донесен врз основа на 
оваа уредба не е определено поинаку. 

II. Поднесување на завршните сметки 

1лен в) / ^ л е н I 
Завршната сметка одобрена од нејзиниот над-

лежен орган на управувањето стопанската органи-
зација и ја поднесува на Службата на општестве-
ното книговодство во филијалата на Народната 
банка надлежна според седиштето на стопанската 
организација. 

Погоне ките и деловните единици на стопански-
те организации, ако самостојно го утврдуваат вкуп-
ниот приход и доходот и го распределуваат доходот, 
и ја поднесуваат завршната сметка на Службата 
на општественото книговодство во филијалата на 
Народната банка на чие подрачје е нивното се-
диште. 

Член 7 
Стопанските организации што произведуваат за 

определени потреби на Југословенската народна 
армија, ја поднесуваат завршната сметка до Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Член 8 

Завршната сметка стопанските организации ја 
поднесуваат, во смисла на чл. 6 и 7 од оваа уредба, 
во срок од 7 дена од денот на нејзиното одобрува-
ње, а најдоцна до 28 февруари 1961^ година. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите може да определи стопанските орга-
низации што вршат пресметување на услуги со 
странство (надворешнотрговските стопански орга-
низации), претпријатијата во состав на Заедницата 
на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, 
ва Заедницата на Југословенските железници и на 
е ле ктр ост о п а>н ските заедници, стопанските организа-
ции што имаат поголем број погонски и деловни 
единици и другите стопански организации од опре-
делени дејности, можат да ја поднесат завршната 
сметка за I960 година во продолжен срок кој не 
може да биде подолг од 45 дена од денот на истекот 
на срокот определен со оваа уредба. 

Член 9 
Службата на општественото книговодство во 

филијала на Народната банка односно органот од 
чл. 6 и 7 на оваа уредба (во натамошниот текст: 
надлежната служба односно орган) се должни, 
В$Ш£МОт на завршната сметка да и™ изЈЅДбт *на 
стопанската организација во даа примерка потврда 
за приемот на завршната сметка. 

Ако е завршната сметка поднесена по пошта, 
надлежната служба односно орган во срок од 3 
дена од денот на приемот на завршната сметка ќе 
ќ издаде и испрати на стопанската организација 
во два примерка потврда за приемот на завршната 
сметка. Како ден на приемот на завршната сметка 
поднесена препорачано Пр пошта, се смета денот на 
предавањето на поштата. 

Ако завршната сметка не ги содржи сите делови 
од членот 4 на оваа уредба, надлежната служба 
односно орган на кој таквата завршна сметка му 
е поднесена ќе ја гѓовика стопанската организација 
во срок од 5 дена од денот-на приемот на сметката 
да ги поднесе веднаш, а најдоцна во срок од 8 де-
на, деловите на завршната сметка што не се под-
несени. 

Член 10 
Надлежната Служба на општественото книго-

водство односно Државниот секретаријат за рабо-
тите на народната одбрана (чл. 6 и 7) се должни во 
срок од три дена од денот на приемот на завршната 
сметка да и достават на банката ка ј која се води 
жиро-сметката на стопанската организација потвр-
да за приемот на завршната сметка, податоци за 
расподелбата на доходот и податоци потребни за 
контрола на наплатата на приходите на буџетите 
и фондовите. 

Член 11 
На стопанската организација што не ќе ја под-

несе завршната сметка во срокот од членот 8 на 
оваа уредба, банката ќе и ги исплатува — од првата 
наредна исплата на пресметаните лични доходи или 
аконтации на личните доходи, па до денот на под-
несувањето на завршната сметка — личните доходи 
во височина »а минималните лични доходи. 

Запрените разлики според претходниот став 
можат да се исплатат по истекот на срокот од 10 
дена од денот на Поднесувањето на завршната 
сметка. 

Член 12 
Ако стопанската организација не ја поднесе 

завршната сметка ниту во срок од БО дена по исте-
кот на месецот во кој требало да се поднесе завр-
шната сметка, надлежниот орган ќе определи при-
силна управа над стопанската организација по при-
јавата што е должна да ја поднесе надлежната 
служба односно орган на кој требало да му се под-
несе завршната сметка. 

Решението за присилна управа од претходниот 
став ќе се донесе најдоцна за 30 дена по истекот 
на срокот од претходниот став ако стопанската ор-
ганизација пред донесувањето на тоа решение не 
ја поднесла завршната сметка. 

Во решението за присилна управа надлежниот 
орган ќе го определи и срокот во кој треба да се 
изработи и да се поднесе завршната сметка на 
стопанската организација што е ставена под при-
силна управа. 

Член 13 
Стопанската организација е должна при подне-

сувањето на потврдата за предадената завршна 
сметка да и ги достави на банката податоците од 
завршната сметка што ќе ги определи сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите. 

Член 14 
Стопанската организација може веднаш по 

одобрувањето на завршната сметка од страна на 
надлежниот орган на управувањето да ги користи, 
според важечките прописи, остварените средства, 
ако на банката и се поднесени податоците за нив-
ниот распоред според завршната сметка и ако тие 
средства се уплатени ка ј банката. 

III. Прегледување на завршните сметки 

Член 15 
Службата на општественото книговодство ќе 

изврши преглед на завршните сметки за 1960 го-
дина на сите стопански организации за кои е над-
лежна според седиштето на стопанската организа-
ција, освен завршните сметки на стопанските ор-
ганизации од членот 7 на оваа уредба. 

Службата на општественото книговодство на 
Главната централа на Народната банка може да 
врши преглед на завршните сметки на стопанските 
организации на целата територија на Југославија, 
а Службата на општественото книговодство во цен-
т р а л н е на Народната банка — на сите стопански 
организации на подрачјето на нејзините филијали. 

Прегледот на завршните сметки на стопанските 
организации од членот 7 на оваа уредба ќе го из-
вршат посебни органи во состав на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана. 
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Член 16 
Службата односно органот надлежен за преглед 

на завршната сметка според членот 15 од оваа 
уредба, може1 да определи едно или повеќе лица 
(комисија) што ќе учествуваат во работата при 
прегледот на завршните сметки. 

Службата на општественото книговодство на 
која и е поднесена завршната сметка на погонска 
или деловна единица со самостојна пресметка (ч.цен 
6 став 2) ќе изврши преглед на таа завршна сметка 
и записникот за прегледот со завршната сметка ќе 
и го достави на Службата на општественото книго-
водство надлежна за донесување на решение според 
членот 23 од оваа уредба, ако Службата на опште-
ственото книговодство надлежна за поширокото 
подрачје не постапила според ставот 2 од претход-
ниот член. 

Органот на управата надлежен за работите на 
финансиите на политичкотериторијалната единица 
од чиј буџет и е дадена дотација на стопанската ор-
ганизација, може да определи едно или повеќе лица 
што ќе учествуваат во прегледот на завршната 
сметка. 

Член 17 
Комисијата или лицето определено за преглед 

На завршната сметка има право во текот на пре-
гледот да ја бара од стопанската организација сета 
документација потребна за преглед на завршната 
сметка и да ја повика стопанската организација да 
ја надополни документацијата со податоците за 
завршната сметка и да ги отстрани недостатоците 
во срокот што комисијата или лицето определено 
за преглед на завршната сметка ќе го определи, 
а кој не може да биде подолг од 30 дена. 

Член 18 
По извршениот преглед на завршната сметка, 

комисијата или лицето определено за преглед на 
завршната сметка составува записник за изврше-
ниот преглед. 

Записникот, покрај наодот, мора да содржи и 
предлог за завршната сметка. 

Во записникот може да се предложи завршната 
сметка да се прифати или да се измени. Предлогот 
мора да биде образложен. 

Ако прегледот на завршната сметка го вршела 
комисија и предлогот не е даден едногласно, во 
записникот треба да се внесат и одвоените мислења 
на членовите на комисијата што не се согласиле со 
мислењето на мнозинството. 

Ако во прегледот на завршната сметка учеству-
вале и вештаци, во записникот мора да се внесе и 
нивното мислење за завршната сметка. 

Член 19 
Еден примерок од записникот за прегледот на 

завршната сметка комисијата или лицето опреде-
лено за преглед на завршните сметки и предава на 
стопанската организација, а другиот — на службата 
односно органот на кој му е поднесена завршната 
сметка. 

Член 20 
Стопанската организација може во срок од 8 

дена од денот на приемот на записникот да поднесе 
писмени забелешки на записникот за извршениот 
преглед на завршната сметка. Забелешките и се 
поднесуваат на службата односно на органот на кој 
му е поднесена завршната сметка. 

Член 21 
« Членовите на комисијата односно лицето опре-

делено за преглед на завршната сметка одговара 
дисциплински за својата работа на прегледот на 
завршната сметка. 

Постапката по дисциплинските престапи од 
претходниот став ја води дисциплинскиот суд над-
лежен за службениците на Службата на општестве-
ното книговодство. 

Член 22 
Сите лични и материјални трошоци околу 

прегледот на завршните сметки ги поднесува 
службата односно органот надлежен за прегледот 
на завршните сметки на стопанските организации 
во смисла на членот 15 од оваа уредба, односно 
органот што го определил учествувањето во прегле-
дот на завршната сметка во смисла на членот 16 
од оваа уредба — за лицата што ги определил тој. 

IV. Донесување на решенијата за завршните сметки 

Член 23 
Службата на општественото книговодство одно-

сно Државниот секретаријат за работите на народ-
ната одбрана кои врз основа на членот 15 од оваа 
уредба извршиле преглед на завршната сметка, до-
несуваат решенија за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1960 година. 

По исклучок, решенија за завршните сметки на 
погонските и деловните единици со самостојна пре-
сметка донесува Службата на општественото кни-
говодство на чие подрачје е седиштето на стопан-
ската организација во чиј состав се тие единици. 

Член 24 
Врз основа на завршната сметка, на записникот 

за прегледот на завршната сметка и на оценката на 
евентуалните забелешки од стопанската организа-
ција против записникот, службата односно органот 
што според членот 23 од оваа уредба е надлежен за 
донесување решение за завршната сметка донесува 
решение за завршната сметка со кое одобрената за-
вршна сметка ја прифаќа или ја менува заради неј-
зино усогласување со прописите (решение за завр-
шната сметка). 

Ако службата односно органот од претходниот 
став не може да донесе решение за завршната смет-
ка поради недостаток на податоци или поради тоа 
што податоците не можеле да бидат проверени, ќе 
ја повика стопанската организација да ги отстрани 
тие недостатоци со поднесување на потребната до-
кументација и со утврдување на веродостојноста 
на порано н егхровер е ни т е податоци, и тоа во срокот 
што ќе го определи таа служба односно орган, а 
кој не може да биде подолг од 15 дена. 

Член 25 
Решението за завршната сметка и се доставува 

на стопанската организација во срок од 3 дена од 
денот на неговото донесување. 

Службата на општественото книговодство и Др-
жавниот секретаријат за работите на народната од-
брана, се должни решението за завршната сметка 
на стопанската организација да и го достават и на 
банката ка ј која се води жиро-сметката на таа 
стопанска организација. 

Ако решението за завршната сметка на стопан-
ската организација го донесла Службата на опште-
ственото книговодство надлежна за поширокото 
подрачје (член 23 став 1 во врска со членот 15 став 
2), таа служба е должна два примерка од решени-
ето да и достави на Службата на општественото 
книговодство во филијалата на Народната банка 
надлежна според седиштето на стопанската орга-
низација, а оваа е должна еден примерок од реше-
нието да и достави на банката ка ј која се води 
жиро-сметката на стопанската организација. 

Решенијата од претходните ставови мораат да 
се достават во срок од три дена од денот на нив-
ното донесување односно од денот на нивниот 
прием. 

Решението за завршната сметка на стопанската 
организација, освен решенијата за завршните смет-
ки на стопанските организации од членот 7 на оваа 
уредба, надлежната Служба на општественото кни-
говодство го доставува и до финансискиот орган 
на општинскиот народен одбор на чие подрачје се 
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наоѓа седиштето на стопанската организација и до 
Службата на општественото книговодство што го 
извршила прегледот на завршната сметка на по-
гонската или деловната единица според членот 16 
став 2 од оваа уредба. 

Член 26 
Исправките на разликите во состојбата на сред-

ствата и на изворите на средствата, во вкупниот 
приход и во неговата расподелба, како и во обвр-
ските спрема општествената заедница, што треба 
да се извршат врз основа на решението за завр-
шната сметка, ќе се извршат во деловните книги 
на стопанската организација најдоцна во срок од 
еден месец од денот кога стопанската организација 
го примила решението за завршната сметка. 

V. Наплата на обврските и збирна обработка 
на податоците 

Член 27 
Банката ка ј која стопанската организација има 

жиро-сметка е должна по приемот на завршната 
сметка да изврши наплата на приходите на буџе-
тите и фондовите, врз основа на прописите за на-
платата на тие приходи. 

Член 28 
Ако според решението за завршната сметка по-

стојат ненамирени обврски спрема буџетите и фон-
довите, или ако тие се намирени во износи поголеми 
отколку што се износите според решението, банката 
врз основа на применото решение за завршната 
сметка ќе ги наплати ненамирените обврски спрема 
буџетите и фондовите односно ќе ги врати повеќе 
наплатените износи, во срок од 10 дена од денот 
на приемот на решението, според налозите од сто-

о ланската организација односно според нејзиното 
барање .за враќање. 

Член 29 
Службата . на општественото книговодство е 

должна збирните податоци од завршните сметки 
на стопанските организации за 1960 година да им ги 
достави на финансиските органи на надлежните 
политичкотериторијални единици. 

Збирните податоци, како и сроковите во кои се 
поднесуваат тие податоци според претходниот став, 
ги определува, по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите. 

VI. Оценување на работењето на стопанските орга-
низации според завршните сметки 

ЧЛ*Јн 30 
Врз основа на извештаите за работењето, запи-

сниците за претресувањето и одобрувањето на за-
вршните сметки, билансите и другите податоци од 
завршните сметки, како и врз основа на записни-
ците за прегледот и на решенијата за завршните 
сметки, општинскиот народен одбор е должен да 
изврши економско-финансиска анализа на рабо-
тата на стопанските организации, и тоа одвоено по 
стопански гранки и стопански области, а во срокот 
што може да биде определен со упатство за извр-
шување на оваа уредба. 

Анализата од претходниот став треба да содржи 
основни податоци за работењето на стопанските ор-
ганизации, како: движење на производството, реа-
лизација и запасти, користења на капацитетите, сна-
бденост со суровини, материјали и опрема, движење 
на работната сила, продуктивност на трудот, дви-
жење на трошоците на производството и услугите, 
рентабилност итд. 

Врз основа на анализите од претходните ста-
вови, општинскиот народен одбор на заедничка 
седница на обата собора ќе го разгледа успехот на 
работата на стопанските организации, ќе им даде 
на стопанските организации препораки во поглед 
на нивното работење и ќе преземе соодветни мерки. 

Општинскиот народен одбор може да постапи 
според претходните ставови кога ќе ги прими ре-

шенијата од Службата на општественото книговод-
ство за завршните сметки на стопанските организа-
ции од своето подрачје, а може да постапи според 
тие одредби и врз основа на завршните сметки одо-
брени од надлежните органи на управувањето на 
стопанските организации. 

Член 31 
Околискиот народен одбор ќе постапи во сми-

сла на претходниот член во поглед на оценувањето 
на работењето на сите стопански организации на 
своето подрачје и ќе состави за тоа збирна економ-
ско-финансиска анализа по стопански гранки и 
области. 

VII. Правни средства и измена на решенија за 
завршните сметки 

Член 32 
Во поглед на примената на правните средства 

врз решенијата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1960 година и врз измените 
на тие решенија, важат оЈшедбите од чл. 54, 56 
и 59 до 68 на Законот за општественото книговод-
ство. 

VIII. Казнени одредби 
Член 33 < 

Со парична казна од 20.000 до 1,000.000 динари 
ке се казни за стопански престап стопанска орга-
низација што во срокот определен со оваа уредба 
или во срокот определен врз основа на овластување 
од оваа уредба не ќе ја поднесе завршната сметка, 
или во определениот срок не ќе ги поднесе пода-
тоците ГЈТО од неа ги барала комисијата односно 
лицето определено за преглед на завршната сметка 
или службата односно органот надлежен за доне-
сување на решение за завршната сметка. 

За стопанскиот престап од претходниот став ме 
се казни со парична казна до 100.000 динари рако-
водителот на стопанската организација, раководи-
телот на сметководството или друго одговорно лице 
во стопанската организација. 

Член 34 
Со парична казна од 1,000.000 динари ќе се ка-

зни за стопански престап стопанска организација 
ако со намера да прибави имотна корист искаже и 
употреби средства според одобрената завршна смет-
ка (член 14) во износи поголеми од оние во реше-
нието за завршната сметка. 

За стопанскиот престап од претходниот став ќе 
се казни со парична казна до 50.000 динари рако-
водителот на стопанската организација, раководи-
телот на сметководството или друго одговорно лице 
во стопанската организација. 

Член 35 
Одговорниот службеник на Службата на оп-

штественото книговодство што го донесол решени-
ето за завршната сметка ќе се казни дисциплински 
ако во срок од 3 дена од денот на донесувањето не 
и го достави на банката донесеното решение 
(член 25). 

Член 36 
Директорот или друго одговорно лице на Слу-

жбата на општественото книговодство што не ќе ги 
поднесе збирните податоци во смисла на членот 29 
од оваа уредба, ќе' се казни дисциплински. 

Член 37 
За водењето на постапката по стопанските пре-

стапи од чл. 33 и 34 на оваа уредба е надлежен во 
прв степен окружниот стопански суд. 

Член 38 
Ако во постапката за прегледување на завр-

шните сметки и за донесување решенија за завр-
шните сметки или во постапката за примена на 
правните средства по завршните сметки се утврдат 
кривични дела, стопански престапи или дисциплин-
ски повреди, службата односно органот надлежен 
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за донесување на решение за завршната сметка ќе 
му поднесе на надлежниот орган пријава против 
стопанската организација односно против одговор-
ното лице во стопанската организација, заради во-
дење постапка и изрекување казна. 

IX. Преодни и завршни одредби 

Член 39 
Стопанската организација што во определениот 

срок ќе ја поднесе завршната сметка за 1960 го-
дина, нема да поднесува привремена периодична 
пресметка за IV тримесечје на 1960 година односно 
привремена периодична пресметка за целата I960 
година. 

Стопанската организација од претходниот став 
е должна да ги уплати обврските спрема опште-
ствената заедница за IV тримесечје на 1960 година 
во вид на аконтација според износите што била 
должна да ги уплати за претходниот пресметковен 
период. 

Член 40 
Одредбите на членот 32 од оваа уредба ќе се 

применуваат и на завршните сметки за изминатите 
години, без оглед на тоа кој орган го донесол ре-
шението за завршната сметка, со тоа што при из-
мената на решението ќе се применат прописите и 
економските инструменти што важеле за времето 
на кое се однесува завршната сметка. 

Член 41 
Одредбите од Уредбата за книговодството на 

стопанските организации („Службен лист на 8>НРЈ", 
бр. 27/55), како и одредбите од другите прописи 
што се во спротивност со одредбите од оваа уредба, 
нема да се применуваат во поглед на завршните 
сметки за 1960 година. 

Член 42 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работите на финансиите да донесе поблиски про-
писи за извршување на оваа уредба и, по потреба, 
да ги определи сроковите за прегледување на за-
вршните сметки и за донесување на решенијата за 
завршните сметки. 

Член 43 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

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

На членовите 1 до 6 од овој пречистен текст на 
Уредбата за завршните сметки на стопанските ор-
ганизации за 1960 година им одговараат членовите 
1 до 6 од Уредбата за завршните сметки на стопан-
ските организации за 1959 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/60) со измените што произлегуваат 
од чл. 2 до 4 на Уредбата за завршните сметки на 
стопанските организации за 1960 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/60), а на членовите 7 до 42 
од овој пречистен текст им одговараат членовите 
8 до 43 на Уредбата за завршните сметки на сто-
панските организации за 1959 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 3/60) со измените што произле-
гуваат од чл. 5 до 18 на Уредбата за завршните 
сметки на стопанските организации за 1960 година 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60). 

Ознаките на годините во чл. 1 до 3, 8, 23, 32, 
39 и 41 на овој пречистен текст и термините во 
пречистениот текст: утврдување на вкупниот при-

ход и доходот и расподелба на доходот, му одго-
вараат на овластувањето од членот 16 на Уредбата 
за завршните сметки на стопанските организации 
за 1960 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/60). 

Бр. 1148 
24 декември 1960 година 

Белград 
Секретар 

за законодавство и организација, 
Џемал Биједић, е. р. 

675. 

Врз основа на членот 127 од Законот за Југо-
словенската народна армија („Слухсбен лист на 
ФНРЈ", бр. 29/55), Државниот секретаријат за рабо-
тите на народната одбрана пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОМОШТА НА ФАМИЛИИТЕ НА ВОЕНИ 

ЛИЦА ШТО КЕ ГО ЗАГУБАТ ЖИВОТОТ ПРИ 
ВРШЕЊЕ НА СЛУЖБАТА 

I. Помош 

Член 1 
На фамилијата на воено лице што во редовна 

или подготвителна состојба при вршењето на слу-
жбата или во врска со службата ќе го загуби жи-
вотот или ќе биде повредено та од задобиената по-
вреда ќе умре, и се доделува врз основа на членот 
127 од Законот за Југословенската народна армија 
еднократна парична помош под условите и во из-
носот што се определени со овој правилник. 

Член 2 
Како воени лица, во смисла на овој правилник, 

се сметаат: 
1) војниците (морнарите); 
2) питомците на воени училишта; 
3) активните подофицери, офицери и воени 

службеници; 
4) воените обврзници додека се наоѓаат на дол-

жност во Југословенската народна армија; 
5) обврзниците — регрути и воени обврзници 

за време на одењето на отслужување на воениот 
срок односно на воена вежба, како и за време на 
враќањето по отслужувањето на воениот срок од-
носно по отпуштањето рд воената вежба. 

Член 3 
Како вршење на службата се подразбира врше-

њето на редовната службена работа, како и на дру-
га работа ако таа се врши по наредба од надле-
жниот старешина. 

Како вршење на должноста во врска со слу-
жбата се подразбира: 

1) одењето со превозни средства или на друг 
начин од станот до местото на кое военото лице ја 
врши службената должност односно враќањето од 
таа должност, ако се врши по наредба или под ко-
манда на определен старешина; 

2) одењето на отслужување на воениот оро« 
или на воена вежба, како и враќањето, ако упате-
ното лице при патувањето се наоѓа под команда на 
определен старешина. 

Се смета, во смисла на овој правилник, дека 
во врска со службата војникот (морнарот) го загубил 
животот односно умрел од задобиената повреда и 
во случај ако го загубил животот односно ја задо-
био повредата во слободно време додека се наоѓал 
џо воената зграда, во кругот на касарната, аеродро-
мот, логорот или полигонот, на воениот брод или 
на друго место во состав на својата единица или 
установа, каде што бил односно каде што требало 
да биде според правилата на службата под надзор 
на воен старешина или на дежурниот орган. 
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Не се смета дека во врска со службата војни-
кот (морнарот) го загубил животот односно умрел од 
задобиената повреда, во смисла на . претходниот 
став, ако загубата на животот односно повредата 
од која умрел настанала во . слободно време кога 
војникот (морнарот) бил на редовно или вонредно 
излегување од касарната (тон. 384 и 385 од Пра-
вилата на службата на Југословенската народна 
армија), на самоволно излегување од касарната, на 
самоволно оддалечување од единицата (установата) 
или на отсуство. 

Член 4 
Право на еднократна парична помош имаат 

членовите на фамилијата, и тоа: 
1) брачниот другар, ако со военото лице нави-

стина живеел во брачна заедница до неговата смрт 
и ако по смртта на военото лице не стапил во нов 
брак; 

2) децата родени во брок, вон брак или посво-
ени, ако не се постари од 15 односно 26 години и 
ако се наоѓаат на редовно школување, а без оглед 
на годините на возраста, ако се неспособни за ра-
бота, а неспособноста настанала пред наполнетите 
15 односно 26 години возраст; 

3) родителите; 
4) очувот и маштеата, ако военото лице ги из-

држувало; 
5) браќата и сестрите, ако е военото лице дол-

жно да ги издржува и ако ги издржувало; 
6) дедото и бабата, ако военото лице ги издр-

жувало. 
Право на еднократна парична помош нема брач-

ниот другар ако пред смртта на военото лице нео-
правдано ја напуштил брачната заедница и живеел 
надвор од таа заедница 6 месеци или подолго. Дали 
брачниот другар неоправдано ја напуштил брач-
ната заедница, заинтересираната странка ќе побара 
да оцени судот 

Како деца се сметаат, во смисла на точката 2 
од ставот 1 на овој член, и пасиночињата, внучи-
њата и децата без родители земени на издржување, 
ако во поглед на годините на возраста ги испол-
нуваат условите определени во таа точка и ако 
военото лице ги издржувало. 

Родителите, очувот и маштеата, браќата и се-
стрите имаат право на еднократна парична помош, 
ако военото лице нема брачен другар ниту деца или 
ако брачниот другар и децата немаат право на 
помош. 

Дедото и бабата имаат право на еднократна 
парична помош, ако военото лице нема брачен дру-
гар, деца, родители, очув и маштеа, браќа и се-
стри, или ако овие лица немаат право на помош. 

Се смета дека военото лице ги издржувало па-
еиночињата, внучињата, децата без родители, очу-
вот и маштеата, браќата и сестрите, дедото и баба-
та, ако тие со военото лице живееле во заедничко 
домаќинство непосредно до неговата смрт. Ако тие 
членови на фамилијата не живееле во заедничко 
домаќинство со военото лице непосредно до негова-
та смрт, се смета дека военото лице ги издржувало 
само ако, во смисла на прописите за пензиското оси-
гурување, ги исполнуваат условите под кои се сме-
та дека осигуреникот издржува член на фамили-
јата (член 155 став 3 од Законот за пензиското оси-
гурување) или ако се наполно и трајно неспособни 
за работа. Како наполно и трајно неспособни за 
работа се сметаат, без оглед на здравствената со-
стојба, членовите на фамилијата, и тоа машките 
постари од 60 години, а жените постари од 50 го-
дини. 

Член 5 
Еднократната парична помош, определена со 

овој правилник, не влијае врз правата на члено-
вите на фамилијата што тие ги имаат според про-
писите за социјалното осигурување, според пропи-
сите за мирновремените воени инвалиди и според 
прописите односно правните правила за надоместо-
кот на штетр 

Член 6 
Еднократната парична помош што им се доде-

лува на членовите на фамилиите на активни подо-
ф и ц е р ^ офицери и воени службеници изнесува за 
еден член 1,000.ООО динари, а за секој понатамошен 
член таа помош се зголемува за по 100.000 динари. 

Еднократната парична помош што им се доде-
лува на членовите на фамилиите на војници (мор-
нари), на питомци на воени училишта, на воени об-
врзници и на обврзници-регрути изнесува за еден 
член 500.000 динари, а за секој понатамошен член 
таа помош се зголемува за по 100.000 динари. 

Член 7 
Ако лицата што имаат право на еднократна па-

рична помош живеат одвоено, вкупниот износ на 
помошта што им припаѓа според претходниот член 
се дели на рамни делови. 

II. Постапка за доделување на помошта 

Член 8 
Решението за доделување еднократна парична 

помош го донесува командантот на дивизијата, од-
носно старешина што има на него рамен или виш 
положај на кој му е потчинета единицата или уста-
новата во која военото лице било на служба или 
во која било упатено на служба. 

Решението се донесува во срок од седум дена 
од денот на приемот на исправите за правото на 
помош. 

Член 9 
Старешината на положај командир на чета или 

на виш положај, по узнавањето дека воено лице 
на кое тој му бил претпоставен го загубило живо-
тот, веднаш ќе поведе постапка заради утврдување 
дали тоа лице при вршење на службата или во вр-
ска со службата го загубило животот односно умре-
ло од задобиената повреда. 

Старешината од претходниот став, откако ќе 
утврди дека военото лице при вршење на служба-
та или во врска со службата го загубило животот 
односно умрело од задобиената повреда, ќе и из-
даде веднаш на фамилијата на военото лице уве-
рение (потврда) за тоа. Истовремено, старешината 
ќе ја извести писмено фамилијата под кои услови 
има право на еднократна парична помош, кому и 
во кој срок треба да поднесе барање за доделување 
на оваа помош, и кои исправи треба да поднесе кон 
барањето. 

Кога старешината од ставот 1 на овој член не 
е надлежен и за донесување решение за доделува-
ње на помошта (член 8 став 1), или кога смета дека 
военото лице не го загубило животот при вршење 
на службата или во врска со службата, а откако 
ќе постапи според одредбите на претходните ста-
вови, ќе му ги достави веднаш сите списи на воде-
ната постапка на старешината надлежен за доне-
сување решение. 

Член 10 
Ако постои сомневање дека смртта на военото 

лице не настапила под околностите од членот 1 
односно членот 3 на овој правилник, старешината 
надлежен за донесување решение ќе формира ко-
мисија од три члена која ќе даде мислење за тоа. 
Во комисијата задолжително влегуваат воен лекар 
и офицер од правната служба. 

Член И 
За остварување на правото на еднократна па-

рична помош се потребни следните исправи: 
1) за сите членови на фамилијата: уверение (по« 

тврда) дека смртта на военото лице настапила под 
околностите од еленот 1 односно .членот 3 на овој 
правилник; 
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2) за брачниот другар: извод од матичната кни-
га на венчаните и уверение дека со военото лице 
фактично живеел во брачна заедница до смртта на 
тоа лице, како и дека по смртта на военото лице 
не стапил во нов брак; 

3) за сите деца: извод од матичната книга на 
родените, за децата постари од 15 години што се 
школуваат -т- уште и уверение дека се наоѓаат на 
редовно школување, за децата што се неспособни 
за работа — уште и уверение' за неспособноста на 
детето и за тоа кога настапила таа неспособност, а 
за пасиночињата, внучињата и децата без родители 
— уште и уверение дека ги издржувало военото 
лице; 

4) за родителите, очувот и маштеата, браќата и 
сестрите: уверение за роднинството со военото лице 
и дека военото лице нема брачен другар ниту деца 
што имаат право на помош, а за очувот и маштеата, 
браќата и сестрите — уште и уверение дека ги из-
држувало военото лице, односно за браќата и се-
стрите — уште и дека било должно да ги издржува; 

5) за дедото и бабата: уверение за роднинството 
со военото лице и дека военото лице нема брачен 
другар, деца, родители, очув и маштеа, браќа и се-
стри, што имаат право на помош, како и за тоа 
дека ги издржувало военото лице. 

Исправите од претходниот став и се поднесу-
ваат на командата на единицата односно на управа-
та на установата чиј старешина е надлежен за до-
несување решение (член 8). 

Член 12 
Членовите на фамилијата можат да го оства-

рат правото на еднократна парична помош ако 
барањето за помош го поднесат во срок од една го-
дина од денот на смртта на военото лице. 

Член 13 
Против првостепеното решение, освен против 

првостепеното решение на Државниот секретаријат 
за работите на народната одбрана, членовите на 
фамилијата на военото лице можат во срок од 15 
дена од денот на приемот на решението да изјават 
жалба. Жалбата и се предава непосредно или и се 
праќа преку пошта препорачано на воената коман-
да односно на управата чиј старешина го доеесол 
првостепеното решение. 

По жалбата решава надлежниот старешина на 
непосредно повисоката воена команда односно 
управа. 

Командата односно управата чиј старешина го 
донесол првостепеното решение ја доставува жал-
бата во срок од 3 дена од денот на приемот, заедно 
со првостепеното решение и со сите списи на пред-
метот, до вишата команда односно управа чиј старе-
шина е надлежен за донесување решение по жал-
бата. 

Против второстепеното решение на надлежниот 
старешина, како и против решението на Државниот 
секретаријат за работите на народната одбрана до-
несено во прв степен, може да се поведе управен 
спор. 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 14 
Нерасправените и новоподнесените барања за 

доделување еднократна парична помош на члено-
вите на фамилпите на воени лица што го загу-
биле животот при вршење на службата или во вр-
ска со службата пред 1 јануари 1961 година, ќе се 
расправаат според прописите за доделување на таа 
помош што биле во важност на денот кога одно-
сното воено лице го загубило животот, односно ја 
задобило повредата од која умрело. 

Член 15 
Издатоците на име еднократна парична помош 

доделена според одредбите на овој правилник, па-
ѓаат на товар на претсметката на расходите на Др-
жавниот секретаријат за работите на народната 
одбрана. 

Член 16 
Објасненија за примена на овој правилник дава, 

по потреба, Персоналните управа на Државниот се-
кретаријат за работите на народната одбрана. 

Член 17 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за помо-
шта на фамилиите на воените лица што ќе го за-
губат животот при вршењето на службата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 45/57). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила на 1 јануари 

1961 година. 

П. в. п. бр. 54 
10 декември 1960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на народната одбрана 

генерал на армија, 
Иван Гошњак, е. р. 

676. 

Врз основа на точката 6 став 2 од Одлуката за 
евиденција и контрола на цените на определени 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 27/60), 
сојузниот Државен секретаријат за работите на 
стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРОИЗВОДИТЕ ЗА КОИ 

НЕ МОЖАТ ДА СЕ ПОКАЧУВААТ ЦЕНИТЕ 

1. Производител ските организации не можат да 
ги покачуваат постојните продажни цени за след-
ните производи односно групи производи: 

1) трупци за режање од ела и смрека, 
2) трупци за режање од бука^ 
3) трупци за фурнир од бука, 
4) трупци за лупење од бука, 
5) рудничко (јамско) дрво од иглолисници, 
6) рудничко (јамско) дрво од даб, 
7) рудничко (јамско) дрво од бука, 
8) целулозно дрво од итлолисници стругано, 
9) целулозно дрво од бука нестручно и стру-

гано, 
10) рамно стакло. 
2. Како постојни продажни цени, во смисла на 

точката 1 од оваа наредба, се подразбираат цените 
по кои производите леќите организации ги прода-
вале односните производи до денот на влегувањето 
во сила на оваа наредба. 

3. Цените за производите од точката 1 на оваа 
наредба не можат да се покачуваат во срок од 6 
месеци од денот на нејзинното влегување во сила, 
ако во тој срок за одделни производи односно гру-
пи производи не се определи поинаку. 

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

Бр. 7285/1 
21 декември 1960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 
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677. 

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. 49/59, 9/60 и 19/60), во согласност со сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
и со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за земјоделство и шумарство, сојузниот Државен 
секретаријат за работите на стоковниот промет 
издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА НАРЕДБАТА 
ЗА ОТКУПНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНОТ ОД РОДОТ 

НА 1960 ГОДИНА 

1. Во Наредбата за откупните цени на тутунот 
од родот на 1960 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/60) во точката 2 ставот 4 се менува и гласи: 

„Тутуните во нижалки (некалапени) можат 
овластените стопански организации да ги откупу-
ваат по цените што се за 15% пониски од цените 
пропишани ве точката 1 на оваа наредба за ист 
тип, сорта и класа на тутун. Ако овие организации 
не сакаат да го преземаат тутунот во нижалки, тоа 
мораат да го предвидат однапред во договорот со 
производителите на тутунот." 

2. Во мерилата за класификација на тутунот 
(Мерила за класификацију дувана), што се соста-
вен дел од Наредбата за откупните цени на тутунот 
од родот на 1960 година, а објавени се во Додатокот 
на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/60, во табелата 
Е. За херцеговачки тип дувана (сорта „Равњак") се 
вршат следните измени и дополненија: 

1) во рубриката Брање: Подовршак, во класата 
IV6, став 1 зборовите: „Мање нежно, још садржај-
но, до пуније" се заменуваат со зборовите: „Мање 
нежно, несадржајно. до пуније"; 

2) во рубриката Брање: Подовршак, во класата 
Va, став 1 зборовите: „Све особине ткива, до мање 
нежног" се заменуваат со зборовите: „Мање нежно, 
несадржајно, до пуно"; 

3) во рубриката Брање: Право и горње средње 
лишће, во класата la, став 1 зборовите: „Ткиво: 
веома нежно, еластично и садржајно" се Замену-
ваат со зборовите: „Ткиво: питомо, веома нежно, 
еластично и садржајно"; 

4) во рубриката Брање: Право и горње средње 
лишће, во класата IV6, став 1 зборовите: „Мање 
нежно, још садржајно, до пуније" се заменуваат со 
зборовите: „Мање нежно, несадржајно, до пуније"; 

5) во рубриката Брање: Право и горње средње 
лишће, во класата Va, став 1 зборовите: „Све осо-
бине ткива, до мање нежно" се заменуваат со збо-
ровите: „Мање нежно, несадржајно, до пуно"; 

6) во рубриката Брање: Натподбир, во класата 
V6, став 1 зборовите: „Мање нежно" се заменуваат 
со зборовите: „Празно, посно". 

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

Бр. 6510/1 
19 декември I960 година 

Белград 

Државен секретар 
за работите на стоковниот промет, 

Марјан Вредел,, е. р. 

678. 

Врз основа на членот 11 оддел II точка 1, чле-
нот 12 оддел II точка 1 и членот 30 од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), во согласност со 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти во смисла на членот 3 став 2 од Основниот за-
кон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
2/59), секретаријатите на Сојузниот извршен совет 
за трудот и за сообраќај и врски спогодбено про-
пишуваат 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗДОБИВАЊЕТО И ПРИЗНАВАЊЕТО НА 
ЗВАЊАТА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДАТА НА 

ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА 

Член 1 
Во Правилникот за здобивањето и признавање-

то на звањата на членовите на посадата на тргов-
ската морнарица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
42/5в) во членот 1 став 1 се бришат зборовите: „од-
носно стручната спрема". 

Ставот 2 се брише. 

Член 2 
Во членот 2 ставот 1 се менува и гласи: 
„Звањата со кои можат да се здобијат помор-

ците под условите и на начинот утврден со овој 
правилник се следните: 

а) во службата на палуба: 
1) морнар, 
2) кормилар, 
3) бродоводач на ограничена пловидба, 
4) бродоводач, 
5) поручник на трговска морнарица, 
б) капетан на крајбрежна пловидба, 
7) капетан на долга пловидба, 
8) поморски радиофонист, 
9) поморски радио - те л егр а фис т од II класа, 

10) поморски радио-телеграфист од I класа; 
6) во службата на машина: 
1) морнар моторист, 
2) бродски моторист, 
3) бродски огнар, 
4) подмачкувач на машина, 
5) бродски машиноводач, 
6) поморски машинист од III класа, 
7) поморски машинист од II класа, 
8) поморски машинист од I класа; 
в) во општата служба: 

бродски готвач.41 

Ставот 2 се брише. 

Член 3 
Членот 4 се брише 

Член 4 
Членот 7 се брише 

Член 5 
Во членот 8 се бришат зборовите: „што има две 

години пловидбен стаж на работите на младичот 
на палуба,". 

Член 6 
Во членот 9 зборовите: „најмалку две години* 

се заменуваат со зборовите: „најмалку три години". 

Член 7 
Во членот 10 точка 2 се брише зборот:* „триго-

дишно". 

Член 8 
Во членот 11 точка 3 се брише зборот: „триго-

дишно". 
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Член 9 
Членот 12 се менува и гласи: 
„Со звањето морнар моторист може да се здо-

бие поморец што има една година плов-идбен стаж 
во звање морнар и положен стручен испит за зва-
њето морнар моторист." 

Член 10 
Во членот 13 на крајот од точката 3 наместо 

точка се става точка и запирка и по неа се додава 
нова точка 4, која гласи: 

„4) поморец што завршил рибарско училиште 
— мотористички отсек и што има една година пло-
видбе« стаж на работите на помошник моторист, 
ако положи стручен испит за звањето бродски мо-
торног." 

Член И 
Во членот 14 точката 1 се менува и гласи: 
„1) поморец што по три години поминати на 

работите »а чистач на машина или јагленар ќе 
положи стручен испит за звањето бродски огнар;". 

Член 12 
Во членот 15 точката 2 се менува и гласи: 
„2) поморец во звање бродски огнар ако биде 

распореден на работно место на подмачкувач на 
машина;". 

Член 13 
Во членот 16 став 1 точка 1 зборовите: „при-

знаена стручна спрема" се заменуваат со зборовите: 
„признаено стручно образование". 

Во точката 2 зборот: „седум" се заменува со 
зборот: „пет". 

Член 14 
Во членот 17 став 1 се бришат зборовите: „од 

II класа". 
Ставот 2 се брише. 

Член 15 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Со звањето поморски радио-телеграфист од 

II класа може да се здобие асистент по радио-теле-
графија, ако по приправничката служба од две 
години положи испит за звањето поморски радио-
телеграфист од II класа. 

За асистент по радио-телегр афија може да 
биде примено лице што завршило радио-отсек на 
виша поморска школа. 

Со звањето поморски радио-телеграфист од I 
класа може да се здобие поморец во звање помор-
ски радио-телеграфист од II класа, ако по две го-
дини поминати на работите на поморски ра дио-те-
леграфист од II класа положи^ стручен испит за 
звањето поморски радио-телеграфист од I класа." 

Член 16 
Во членот 1(9 ставот 1 се менува и гласи: 
„Со звањето поморски машинист од III класа 

може да се здобие асистент на машина, ако по две 
години пловидбен стаж на работите на асистент во 
машински комплекс од над ЗОО ИКС положи стру-
чен испит за звањето поморски машинист од III 
класа." 

Во ставот 2 по зборот: „асистент" се додаваат 
зборовите: „на машина". 

Во ставот 3 се брише зборот: „посебен". 
Ставот 4 се менува и гласи: 
„Со звањето поморски машинист од I класа 

може да се здобие поморец што завршил виша по-
морска школа — бр одомаши нс ки отсек, а кој има 
две години пловидбен стаж на работите на помор-
ски машинист од II односно ITI класа, од што една 
година во машински комплекси од над 1000 ИКС, и 
положен стручен испит за звањето поморски ма-
шинист од I класа." 

Член 17 
Членот 21 се менува и гласи: 
„Со звањето капетан на крајбрежна пловидба 

може да се здобие: 
1) поморец во звање поручник на трговска мор-

нарица кој по две години пловидбен стаж на рабо-
тите на поручник на трговска морнарица, од што 
најмалку една година на брод од над 400 ВРТ, ќе 
положи стручен испит за звањето капетан на крај -
брежна пловидба; 

2) поморец во звање бродоводач со претходно 
завршен рибарски отсек на средно поморско учи-
лиште, кој по три години пловидбен стаж во зва-
њето и на работите на бродоводач, од што најмалку 
една година на брод од над 400 ВРТ, ќе положи 
стручен испит за звањето капетан на крајбрежна 
пловидба." 

Член 18 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Со звањето капетан на долга пловидба може 

да се здобие поморец во звање поручник на тргов-
ска морнарица, кој завршил виша поморска школа 
— наутички отсек, и кој има две години пловидбе« 
стаж на работите на офицер на палуба, од што 
една година на брод за долга пловидба, ако положи 
стручен испит за звањето капетан на долга пло-
видба." 

Член 19 
Во членот 23 ставот 1 се менува и гласи: 
„За здобивање со звањата од членот 2 на овој 

правилник поморците полагаат стручни испити и 
дополнителни стручни испити." 

Ст. 2 и 3 се бришат. 
Досегашниот став 4 станува ста*в 2. 

Член 20 
Во членот 26'став 1 по зборот: „радиофонист" 

се бришат зборовите: „од II и I класа". 
Член 21 

Членот 28 се менува и гласи: 
„Програмите за полагање на испитите од чле-

нот 23 на овој правилник, начинот на пријавува-
њето за полагање на испитите и начинот на пола-
гањето на испитите ги пропишува Управата за по-
морство и речен сообраќај, во согласност со Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај ^ 
и врски." 

Член 22 
Во членот 31 ст. 4, 5. 6 и 7 се бришат. 

Член 23 
Во членот 39 став 2 се бришат зборовите: „по-

ловина, но". 
Во ставот 3 по зборот: „радиофонист" се бришат 

зборовите: „од II и I класа". 
Член 24 

Во членот 43 на крајот од точката 4 наместо 
точка се става точка и запирка и по неа се додава 
нова точка 5, која гласи: 

„5) на поморец што се здобил со звањето само-
стоен морнар според Правилникот за оспособување 
на персоналот на трговската морнарица на ФНРЈ 4 . 

Член 25 
Членот 51 се менува и гласи: 
„Звањето поморски радиофонист му се призна-

ва на поморец што во Југословенската воена мор-
нарица завршил радио-телеграфоки курс и има 
најмалку една година практична работа на бродови 
на Југословенската воена морнарица или во мор-
нарички крајбрежни радио-станици, ако положи 
дополнителен испит за звањето поморски радио-
фонист." 

Член 26 
Пленот 52 се брише, 
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Член 27 
Во членот 55 на крајот од точката 4 наместо 

точка се става точка и запирка и по неа се додава 
нова точка 5, која гласи: 

„5) на поморец што се здобил со чин машинист 
од III класа според Правилникот за оспособува-
њето и испитите на поморските машинисти на Ју -
гословенската трговска морнарица." 

Член 28 
Членот 72 се менува и гласи: 
„Овластувањето издадено во смисла на овој 

правилник, ќе се одземе ако поморецот на лекарски 
преглед биде огласен за неспособен за поморската 
служба. 

На поморецот можат да му се одземат сите или 
некои овластувања, ако тешко ги повреди должно-
стите пропишани со Уредбата за посадата на пара-
ходите на трговската морнарица на ФНРЈ („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 80/49), или ако не постапи 
според правилата за навигација и со тоа ја загрози 
сигурноста на поморскиот сообраќај, го оштети или 
загрози бродот со кој управува, патниците и поса-
дата или товарот на тој брод, или друг брод. 

Одземањето на овластувањето во смисла на 
претходните' ставови може да биде трајно или при-
времено до три години. 

Одземањето на овластувањето го врши органот 
на државната управа што го издал овластувањето." 

Член 29 
Членот 73 се брише. 

Член 30 
Членот 74 се менува и гласи: 
„Начинот на водење евиденција за стручното 

образование и звањата на помор-ците на трговската 
морнарица на ФНРЈ и за издадените овластувања 
за вршење определени работи односно определена 
служба на брод, како и потребните обрасци, ги про-
пишува Управата за поморство и речен сообраќај, 
во согласност со Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за сообраќај и врски." 

Член 31 
Во членот 75 точката 5 се менува и гласи: 
„5) морнарот-моторист — управување со мотори 

до 50 ИКС на чамци;". 
Точката 10 се брише. 
Во точката 11 се бришат зборовите: „од I 

класа". 
На крајот од точката 20 наместо точка се става 

точка и запирка и по неа се додава нова точка 21, 
која гласи: 

„21) бродскиот готвач — сите работи на при-
готвување храна и на чување на прехранбените 
продукти на бродот.". 

Член 32 
По членот 75 се додава нова глава Villa со зден 

нов член, кои гласат: 

„Villa. Казнени одредби 

Член 75а 
Ке се казни за поморски прекршок со парична 

казна до 20.000 динари: 
1) бродар и негов одговорен службеник што ќе 

качи како член на посада за вршење на определени 
работи на бродот лице што за вршење на тие ра-
боти нема соодветно овластување (член 75); 

2) заповедник на брод што ќе дозволи да се 
качи како член на посада за вршење на определени 
работи на бродот лице што за вршење на тие работи 
нема соодветно овластување (член 75), или што ќе 
му дозволи на член на посада да врши на бродот 
под негово заповедништво работи за кои нема со-
одветно овластување; 

3) лице што како член на посада врши на бро-
дот работи за кои нема соодветно овластување." 

Член 33 
Во членот 77 став 3 се брише зборот: „посебен". 

л Член 34 
Во членот 78 став 2 се брише зборот: „посебен". 

Член 36 
Во членот 79 став 1 се брише зборот: „посебен". • 

Член 36 
Членот 82 се менува и гласи: 
„На готвачите што се стручно оспособиле спо-

ред прописите на својата струка, им се издава овла-
стување за вршење на работите на бродски готвач 
ако имаат пловидбен стаж од шест месеци на рабо-
тите на своето занимање и положен дополнителен 
испит За звањето бродски готвач." 

Член 37 
Членот 83 се брише. 

Член 38 
Членот 86 се менува и гласи: 
„На поморците што се стручно оспособиле во 

странство за вршење на определени работи во тр-
говската морнарица, Управата за поморство и ре-
чен сообраќај може да им признае определено зва-
ње од овој правилник, ако стручното образование 
со кое се здобиле во странство и должината на пло-
видбениот стаж што го имаат им одговараат на 
условите за здобивање со тоа звање. 

Управата за поморство и речен сообраќај ^оже 
на поморците од претходниот став да им определи 
како услов за признавање на определено звање да 
положат дополнителен стручен испит, ако утврди 
дека постои разлика во содржина меѓу стручното 
образование здобиено во странство и односното 
стручно образование утврдено со овој правилник. 

За признаеното звање во смисла на претход-
ните ставови на помереног му се издава решение." 

Член 39 
Членот 90 се менува и гласи: 
„Поблиски упатства за работата на комисијата 

за утврдување на звањата пропишува Управата за 
поморство и речен сообраќај, во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообра-
ќај и врски." 

Член 40 
По членот 90 се додаваат два нови члена, кои 

гласат: 

„Член 90а 
По исклучок од одредбите на чл. 18, 19 и 22 од 

овој правилник, со звањето поморски радио-теле-
графист од II класа, со звањето поморски машинист 
од I класа или со звањето капетан на долга пловид-
ба поморец може да се здобие до 31 декември 
1963 година под следните услови, и тоа: 

1) со звањето поморски радио-телеграфист од 
II класа — поморец што има завршен радио-отсек 
на виша поморска школа, ако по една година при-
правничка служба на работите^ на радио-службата 
во поморство, од која најмалку шест месеци на ра-
ботите во бродски рад ио-станици, положи стручен 
испит за звањето поморски радио-телеграфист од 
II класа; 

2) со звањето поморски машинист од I класа — 
поморец во звање поморски машинист од III или II 
класа што има завршена виша поморска школа — 
бродомашински отсек и плсвадбен стаж од една 
година на работите на поморски машинист од III 
и II класа на брод со погонски машински комплекс 
од над 1000 ИКС, ако положи стручен испит за зва-
њето поморски машинист од I класа; 

3) со звањето капетан на долга пловидба — по-
морец во звање поручник на трговска морнарица 
што има завршена виша поморска школа — нау-
тички отсек и пловидбен стаж од една година на 
работите на офицер на палуба на брод за долга 
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пловидба или од две години на брод за голема 
крајбрежна пловидба, ако положи стручен испит 
за звањето капетан на долга пловидба. 

Член 906 
По исклучок од одредбите на членот 75 од овој 

правилник, на поморецот може со претходно одо-
брение да му се издаде привремено овластување за 
вршеше работи на брод. Важноста на овие привре-
мени овластувања престанува на 31 декември 1963 
година. 

Овластувањата во смисла на претходниот став 
можат да им се издадат, и тоа: 

1) овластувањето за вршење работите на прв 
офицер на палуба на товарните бродови за долга "И 
голема крајбрежна пловидба* 

а) на поручник на трговска морнарица, ако има 
две години пловидбен стаж на работите на офицер 
на палуба, од што најмалку една година на бро-
дови за долга или голема крајбрежна пловидба; 

б) на поручник на трговска морнарица со завр-
шена виша поморска школа, ако има пловидбен 
стаж од една година на работите на офицер на па-
луба на бродови за долга или голема крајбрежна 
пловидба; 

2) овластувањето за вршење работите на прв 
офицер на машина на сите бродови без оглед на 
видот и силата на погонски^ постројки: 

а) на поморски машинист од II класа; 
б) на поморски машинист од III класа со завр-

шена виша поморска школа, ако има една година 
пловидбе« стаж на работите на своето звање; 

в) на поморски машинист од ЈП класа, ако има 
две години пловидбен стаж на работите на своето 
звање. 

Претходното одобрение да се издаде привремено 
овластувал!© ед претходните ставови, на образло-
жен предлог од стопанската организација во која 
е запослен помереног, го дава директорот на Упра-
вата за поморство и речен сообраќај." 

Член 41 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 2148 

24 ноември 1960 година 
Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. р. 

Секретар 
за сообраќај и врски, 
Пеке Дапчеви«, е. р. 

679. 

Врз основа на членот 348 став 4 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), во согласност со Се-
кретаријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за земјоделство и шумарство пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО ОДДЕЛНИ 
ЗВАЊА НА СЛУЖБЕНИЦИ ОД ВЕТЕРИНАРНА 

СТРУКА 

Член 1 
Одредбите на овој правилник се однесуваат на 

службениците од ветеринарна струка што по пат 
на курсеви се здобиваат со звања ветеринарен бол-
ничар, ветеринарен хигиеничар и ветеринарен ла-
борант. 

Член 2 
За здобивање со звања од претходниот улен 

потребна е стручната спрема, и тоа: 
1) за звањето ветеринарен болничар — завр-

шено основно училиште, курс за ветеринарни бол-
ничари во траење од осум месеци и положен испит 
по завршениот курс; 

2) за звањето ветеринарен хигиеничар — завр-
шено основно училиште, курс за ветеринарни хиги-
ееичари во траење од осум месеци и положен испит 
по завршениот курс; 

3) за звањето ветеринарен лаборант — завр-
т е н о основно училиште, курс за ветеринарни ла-
боранти во траење од дванаесет месеци и положен 
испит по завршениот курс. 

Член 3 
При приемот во служба лицата од членот 1 

што ја имаат стручната спрема од членот 2 на овој 
правилник се назначуваат во соодветно звање и се 
распоредуваат во почетниот платен разред на тоа 
звање. 

Член 4 
Градивото за програмата на курсот за здоби-

вање со звање ветеринарен болничар опфаќа: 
1) основи на анатомијата и физиологијата на 

домашните животни; 
2) познавање на лекови и на инструменти; 
3) најважните заразни, одредувачки и паразит-

ни болести; 
4) најважните внатрешни болести; 
5) основи на хирургијата; 
6) вештачко осеменување и прва помош при по-

родувањето; 
7) дезинфекција, дезинсекција и дератизација; 
8) зоохигиена; 
9) сточарство и исхрана на добитокот; 
16) основно познавање на прописите за органи-

зацијата на ветеринарната служба и на прописите 
од областа на ветеринарството. 

Градивото за програмата на курсот за здобивала 
со звање ветеринарен хигиеничар опфаќа: 

1) основи на анатомијата и физио логи јата на 
домашните животни; 

2) најважните заразни, одгледувач^ и пара-
зитни болести; 

3) заразните и паразитните болести што се пре-
несуваат на човекот; 

4) дезинфекција, дезинсекција, стерилизација и 
дератизација; 

5) нештетно уништување на трупови и живо-
тински делови; 

6) постапка со кожата и животинските отпадоци; 
7) зоохигиена; 
8) хигиена на прехранбените продукти од жи-

вотинско потекло; 
9) основно познавање на прописите за органи-

зацијата на ветеринарната служба и на прописите 
од областа на ветеринарството. 

Градивото за програмата на курсот за здобива-
ње со звање ветеринарен лаборант опфаќа: 

1) основи на анатоми ј,ата, хидрологијата и фи-
зиолог^ ата на домашните животни; 
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2) основи на хемијата; 
3) најважните заразни, одгледувачки и пара-

з и т и болести; 
4) заразните и паразитните болести што се пре-

несуваат на човекот; 
5) основи на микробиол оги јата и серологијата, 

како и лабораториска техника; 
6) дезинсекција, стерилизација и дезинфекција; 
7) нештетно уништување на трупови, животин-

ски делови и отпадоци; 
8) одгледување и држење на лабораториски ж и -

вотни; 
9) основи на хигиената на прехранбените про-

дукти од животинско потекло; 
10) основно познавање на прописите за органи-

зацијата на ветеринарната служба и на прописите 
од областа на ветеринарството. 

Член 5 
Програмите на курсевите за службениците од 

членот 1 на овој правилник ги определува Сојуз-
ната управа за работите на ветеринарството според 
градивото од претходниот член. 

Член 6 
По завршениот курс испитот се полага пред ко-

мисијата што ја формира органот што го органи-
зирал соодветниот курс. 

Член 7 
За положениот испит на кандидатот му се из-

дава уверение. Уверението за положениот испит го 
издава органот при кој е формирана испитната ко-
мисија, а го потпишуваат старешината на тој ор-
ган и претседател от на испитната комисија. На кан-
дидатот на денот на полагањето на испитот усно му 
се соопштува успехот постигнат на испитот. 

Образецот на уверение ќе го пропише Сојузната 
управа за работите на ветеринарството во срок од 
15 дена од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 8 
Курсевите за здобивање со стручната спрема 

од членот 2 на овој правилник ги организира репуб-
личкиот орган на управата односно органот на упра-
вата на автономната покраина надлежен за рабо-
тите на ветеринарството. 

Член 9 
Стручната спрема определена со членот 2 од 

овој правилник им се признава: 
1) на службеници што при ветеринарни факул-

тети и други ветеринарни установи завршиле кур-
севи за ветеринарен болничар, ветеринарен хиги-
еничар или ватеринарен лаборант; 

2) на службеници што во Југословенската на-
родна армија завршиле курсеви за ветеринарен 
болничар, ветеринарен хигиеничар или ветеринарен 
лаборант; 

3) на службеници што до денот на влегувањето 
во сила на овој правилник имаат најмалку пет го-
дини поминати на работите на ветеринарен болни-
чар, ветеринарен хигиеничар или ветеринарен ла-
борант. 

Член 10 
Овој правилник влегува во сила со денот на об-

јавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

06-бр. 1206/1 
6 декември 1960 година 

Белград 

Секретар 
за земјоделство и шумарство, 

Славко Комар, е. р. 

680. 

Брз основа на членот 05 од Законот за слу-
жбата за заложување на работниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/60), во согласност со Соју-
зниот завод за статистика, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за трудот пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ВИДОВИТЕ ЕВИДЕНЦИИ И ЗА ИЗВЕШТАЈ-
НАТА СЛУЖБА НА ЗАВОДИТЕ ЗА ЗАПОСЛУ-

ВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
1. Евиденции и извештајна служба во смисла 

на чл. 15 и 16 од Законот за службата за з аложу-
вање на работниците вршат заводите за з а л о ж у -
вање на работниците за подрачјето на една или 
повеќе општини (во натамошниот текст: општин-
ските заводи) односно испоставите за подрачјето на 
општината (во натамошниот текст: испоставите) и 
заводите за заложување на работниците за тери-
торијата на народната република (во натамошниот 
текст: републичките заводи). 

2. Општинските заводи и испоставите ги водат 
евиденциите и ја вршат извештајната служба во 
врска со заложувањето на работниците, со струч-
ното образование на младинците и со потребите на 
организациите од работници, како и други евиден-
ции според посебни прописи (за инвалидите, за 
странските државјани, за паричниот надоместок за 
време на привремена незалосленост и др.). 

3. Општинските заводи и испоставите ги водат 
евиденциите со установување на лични картони, 
контролни листови, упати за работа и др., а изве-
штај ната служба ја вршат со составување на месеч-
ни и полгодишни извештаи. 

4. Републичките заводи ја вршат извештај ната 
служба со составување месечни и пол годишни из-
вештаи врз основа на извештаите од општинските 
заводи од точката 2 на ова упатство. 

II. ЕВИДЕНЦИИ 
5. Општинскиот завод и испоставата водат еви-

денција: 
1) за работниците што бараат запослување; 
2) за младинците што сакаат стручно да се 

образуваат; 
3) за потребите на организациите од работни-

ци и младинци што сакаат тие стручно да ги обра-
зуваат; 

4) за работниците на кои им престанал работ-
ниот однос. 

1. Евиденција за работниците што бараат 
зажалување 

6. Евиденцијата за работниците што бараат за-
ложување треба да опфати најмалку: 

1) податоци за работникот, и тоа фамилијарно, 
татково и родено име; пол; родина и место на ра-
ѓањето; брачна состојба; .број на децата; адреса на 
станот; место на постојаниот престој; сериски и 
регистарски број на работната книшка и на лич-
ната карта; здравствена состојба; стручно образо-
вание (школска спрема, занимање, степен на струч-
ното образование); стручна способност; дали првпат 
бара заложување; траење и датум на престанокот 
на последното запеел ување; вкупен работен стаж; 
каква работа бара; во кое место сака заложување; 
дали е индивидуален земјоделец и големина на 
земјишниот посед; приходи лични, на брачниот 
другар и на другите членови на домаќинството; да-
тум на упатувањето на работа и резултати од по-
средувањето за заложување; датум на пријавува-
њето и редовност на јавувањето до заводот; датум 
и причина на бришењето од евиденцијата; кори-
стење на правата и погодностите за време на при-
времената незапослености 
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Податоците од оваа точка под 1 се внесуваат 
во личниот картон на работникот; 

2) податоци за редовното пријавување на ра-
ботникот до заводот односно испоставата, и тоа: 
назив и седиште на заводот за запее лу вање на ра-
ботниците; фамилијарно, татково и родено име; 
занимање; датум на пријавата до заводот; срокови 
во кои работникот е обврзан да му се јавува на 
заводот; датум на јавувањето и на заверката; по-
датоци за правото на паричен надоместок и за дру-
ги права за време на привремената нез ап осл еност. 

Податоците од оваа точка под 2 се внесуваат 
во контролниот лист на работникот; 

3) податоци за упатувањето на работникот на 
работа, кои се внесуваат во упатот за работа, и тоа: 

а) во првиот дел од упатот (матица): назив и 
седиште на заводот за запослување на работни-
ците; фамилијарно, татково и родено име на ра-
ботникот; број на работната книшка; занимање; 
степен на стручното образование; на која работа 
(работно место) се упатува и назив на организаци-
јата; регистарски број на пријавата за работното 
место; 

б) во вториот дел од упатот (упат): назив и се-
диште на заводот за заштедување на работниците 
и датум на издавањето на упатот; назив на органи-
зацијата на која Л се упатува работникот; број и 
датум на пријавата за работното место; фамили-
јарно, татково и родено име на работникот; зани-
мање; степен на стручното образование; на која 
работа (работно место) се упатува; број на работ-
ната книшка; потпис на овластениот службеник и 
печат на општинскиот завод; 

в) во третиот дел од упатот (потврда): назив 
и седиште на организацијата на која и е упатен 
работникот; датум на издавањето на потврдата; на-
зив и седиште на заводот за зажалување на ра-
ботниците; фамилијарно, татково и родено име на 
работникот; резултат на запеел ув ањето; потпис на 
овластениот службеник и печат на организацијата. 

2. Евиденција за младинците што сакаат стручно да 
се образуваат 

7. Евиденцијата за младинците што сакаат струч-
но да се образуваат треба да опфати податоци за 
младинецот, и тоа најмалку: фами лиј арно, татково 
и родено име; пол; година и место на раѓањето; 
место на живеењето; школска опрема; училиште 
(занимање) што сака да го изучува; дали веќе 
изучувал некое занимање или посетувал некое 
училиште; резултати на здравствените и психоло-
шките прегледи; лични податоци за родителите од-
носно старателот и нивна состојба и можности за 
издржување на младинецот за време на стручното 
образование; кога и каде е упатен на изучување на 
занимање односно во кое стручно училиште. 

Податоците од претходниот став се внесуваат 
во личниот картон на младинецот. 

3. Евиденција за потребите на организациите од 
работници и младинци што сакаат тие стручно да 

ги образуваат 
8. Евиденцијата за потребите на организациите 

од работници треба да содржи најмалку: број и 
датум на приемот на пријавата за слободното ра-
ботно место; назив, седиште и гранка на дејност на 
организацијата; број и датум под кој организаци-
јата го пријавила работното место; опис на работи-
те и срок за пополнување на слободните работни 
места. 

Евиденцијата за потребите на организациите од 
младинци што сакаат тие стручно да ги образуваат 
ги содржи податоците од претходната точка. 

10. Податоците од точ. 8 и 9 на ова упатство 
се внесуваат во регистарот за потребите на орга-
низациите од работници односно во регистарот 
за потребите на организациите од младинци што 
сакаат тие етру едо да ги образуваат. 

4. Евиденција за работниците на кои им престанал 
работниот однос 

11. Евиденцијата за работниците на кои им пре-
станал работниот однос треба да содржи најмалку: 
број и датум на приемот на пријавата за преста-
нок на работниот однос; назив, седиште и гранка 
на дејност на организацијата; број и датум под кој 
организацијата го пријавила престанокот на ра-
ботниот однос; број на случаите на престанок на 
работниот однос; основи на престанокот на работ-
ниот однос; податоци за полот, степенот на струч-
ното образование и поседувањето на земјоделски 
имот на работниците на кои им престанал работ-
ниот однос. 

Податоците од претходниот став се внесуваат 
во регистарот на работниците на кои им престанал 
работниот однос. 

ЈН. ИЗВЕШТАЈНА СЛУЖБА 
12. Општинскиот завод и испоставата ги соста-

вуваат извештаите според податоците од личните 
картони, упатите за работа и регистрите. 

13. Општинскиот завод е должен на републич-
киот завод да му доставува месечни и полгодишни 
извештаи. 

14. Месечниот извештај треба да содржи нај-
малку: 

1) број на работниците што се пријавиле заради 
запеел ува ње и на младинците што сакаат стручно 
да се образуваат; број на запослените работници од-
носно на младинците упатени на стручно образова-
ние; број на работниците и младинците бришани од 
евиденцијата; број на работниците привремено не-
запослени; број на работниците што првпат бараат 
зашо ел ување искажано според степенот на струч-
ното образование и полот; 

2) број на поднесените пријави за престанок на 
работниот однос и тоа одвоено: според основите на 
престанокот, според степенот на стручното образо-
вание, според полот, според поседувањето на земјо-
делски имот и според гранките на дејност; 

3) број на поднесените пријави за слободните 
работни места, и тоа одвоено: според гранките на 
дејност, според полот и според степенот на струч-
ното образование; 

4) број на корисниците на паричен надоместок, 
и тоа одвоено: според степенот на стручното обра-
зование, според полот, според височината и трае-
њето на надоместокот и според износот на вкуп-
ните исплати; 

5) број на корисниците на додаток на деца, спо-
ред полот, траењето на примањата, износот на 
вкупните исплато! и бројот на децата; 

€) број на работниците здравствено осигурени, 
според полот и износот на вкупните исплати; 

7) број на корисниците на повластено возење, 
според полот, височината на повлантипата и изно-
сот на вкупните исплати. 

15. Полгодишниот извештај содржи податоци 
за бројот на привремено незапослените работници 
на 30 јуни односно 31 декември, според: 

1) занимањето односно школската спрема, го-
дините на возраста и полот; 

2) траењето на незаносленоста, според степенот 
на стручното образование и полот; 

3) гранките на дејност на поранешното застр-
елување, според степенот на стручното образование 
и полот; 

4) траењето на паричниот надоместок; 
5) работниот стаж, степенот на стручното обра-

зование и полот; 
6) намалените работни способности (инвалиди 

од војните, на трудот и др.), степенот,на стручното 
образование и полот. 

16. Републичкиот завод, врз основа на извешта-
ите од општинските заводи, поднесува за терито-
ријата на народната република до Секретаријатот 
на Сојузниот извршен совет за трудот месечни и 
пол годишни извештаи со податоците од точ. 14 и 15 
на ова упатство. 
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Месечниот извештај републичкиот завод го до-
ставува до 20-ти во месецот за изминатиот месец, 
а полгодишниот извештај во срок од 30 дена по 
истекот на извештајниот период. 

17. Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот може независно од сроковите предвидени 
во точ. 13 и 16 на ова упатство од заводите за зало-
жување на работниците да бара непосредно доста-
вување на извештаи со податоците предвидени со 
ова упатство, како и на други податоци во врска 
со задачите на службата за заложување на работ-
ниците. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
18. Ова упатство влегува во сила осмиот ден 

по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 08-2714/1 

14 декември 1960 година 
Белград 

Секретар за трудот, 
Мома Марковиќ, е. p. 

681. 

Врз основа на членот 17 од Уредбата за усло-
вите и постапката за дозволување на пометнување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/60), во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
правосудни работи, Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за народно здравје пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА УСЛО-
ВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ДОЗВОЛУВАЊЕ НА 

ПОМЕТНУВАЊЕ 

1. Постапка за дозволување на пометнување се 
поведува врз основа на барање од трудна жена. 

Кога барањето за дозволување на пометнување 
(во натамошниот текст: барањето) врз основа на 
членот 3 точка 2 од Уредбата за условите и постап-
ката за дозволување на пометнување (во натамо-
шниот текст: Уредбата) го поднесува родителот од-
носно старателот, во текот на постапката се утврдува 
дали трудната жена што е способна за расудување 
е согласна со тоа. Ако нема таква согласност, по-
стапката се запира. 

2. Барањето и се поднесува на првостепената 
комисија писмено или усно на записник. 

Во барањето накратко се наведуваат причините 
поради кои се бара дозволување на пометнување. 
Ако е барањето поднесено усно, тие причини се 
внесуваат во записник. 

Барањето го прима секретарот на комисијата. 
При приемот на барањето секретарот на коми-

сијата му дава на подносителот на барањето по-
требни известувања во врска со работата на коми-
сијата. При тоа тој на подносителот на барањето 
особено му обрнува внимание да ги поднесе најдоцна 
при доаѓање пред комисијата соодветните распо-
ложиви исправи за фактите врз кои го засновува 
своето барање, како на пример: исправа за кори-
стењето на стан, изводи од матичната книга на ро-
дените или други исправи за бројот на децата, по-
тврда за износот на принадлежностите, мислење од 
советувалиште за сузбивање на затруднување (за 
контрацепција) за користењето на неговите услуги 
и слично. 

3. За подносителот на барањето секретарот на 
комисијата пополнува посебен картон на образецот 
пропишан со Упатството за здравствениот картон 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/55) и го упатува 
да се јави на преглед заради утврдување на бреме-
носта и на нејзиното траење. Ако е порано веќе 
пополнет здравствен картон по повод на бременост 
или некое гинеколошко заболување, овој картон 
привремено ќе му се стави на увид на специјали-
стот за акушерство и гинекологија. 

Прегледот на трудната жена го врши специја-
лист за акушерство и гинекологија што работи во 
здравствената установа при која е формирана ко-
мисијата. По извршениот преглед наодот се запи-
шува во картонот, кој и се доставува на комисијата. 

Специ ја листот за акушерство и г и н е к о л о г а 
може да ја упати трудната жена до специјалист од 
некоја друга гранка на медицината за да се утврди 
дали постојат контраиндикации поради некое друго 
заболување. Во тој случај и мислењето за постое-
њето односно непостоењето на контраиндикации за 
вршење на пометнување се запишува во картонот 
кој и се доставува на комисијата. 

Кога е прегледот извршен од страна на слепи-
ја листот за акушерство и гинекологија и кога е, 
по потреба, прибавено мислење од специјалист на 
некоја друга гранка во поглед на заболувањето на 
трудната жена, комисијата може да одлучи труд-
ната жена повторно да се прегледа пред комисијата. 
Комисијата може да одлучи специјалист од некоја 
друга гранка да ја прегледа трудната жена пред 
комисијата ако се посомнева дека постои заболу-
вање што би можело да претставува контраинди-
кации. 

Во картонот од ставот 1 на оваа точка се запи-
шува одлуката на комисијата и, ако е дозволено 
пометнување, подоцна податокот за извршувањето 
на пометнувањето. Освен тоа, во картонот можат да 
се запишат по оценка на комисијата и други пода-
тоци. 

4. Пред да пристапи кон решавање за барањето 
првостепената комисија на год ен начин и обрнува 
внимание на трудната жена дека вршењето на по-
метнување не е право на жената, туку дека во се-
кој конкретен случај се оценува дали е оправдано 
вршењето на пометнување. При тоа трудната жена 
се предупредува и за штетноста на помогнувањето 
по нејзиното здравје, за последиците од помешува-
њето во врска со раѓањето, особено ако е во пра-
шање прекинување на прва бременост. На трудна-
та жена и се обрнува внимание и за тоа дека те-
шките лични, фамилијарни или материјални при-
лики, ако се од привремен карактер и ако можат 
да се отстранат, не треба да бидат причина за вр-
шење пометнување. 

Посебна задача на комисијата е да им укажува 
на жените, со цел за спречување на несаканата бре-
меност, на предимствата на сузбивањето на 3aTpvg-
нување (контрацепцијата) како единствена прифа-
тлива метода за контрола на раѓањето и за спре-
чување на несаканата бременост, а особено со оглед 
на штетните последици од пометнување1™. При тоа 
на трудната жена и се даваат пропагандите Мате-
ријали од советувал иштата за сузбивање на затруд-
нување (контрацепција): летоци, брошури, слики и 
ел. и адресите на тие советувалишта. 

5. При разгледувањето на барањето комисијата, 
ако не и се познати фактите врз кои се засновува 
барањето (на пример: заболување на трудната жена 
утврдено при прегледот или лично узнавање на ко-
мисијата за фактите), ќе ги прибави потребните из-
вестувања по краток пат (по телефон, со сослушу-
вање на друго лице што е присутно, на пример: 
мајка, маж и др.). 

Ако комисијата на овој начин не може да го 
утврди постоењето на потребните факти, ќе побара 
трудната жена да поднесе на увид други исправи 
за фактите од влијание за донесувањето на пра-
вилна одлука. 

6. Првостепената односно второстепената коми-
сија, при решавањето за барањето врз основа на 
членот 2 точка 4 од Уредбата, ги зема предвид и ги 
цени сите тешки прилики на трудната жена, а осо-
бено: дали таа веќе има поголем број живи деца; 
дали е немажена, разведена или вдовица, а не е во 
изглед склопување на брак; дали е бракот во раз-
вод или се потешко нарушени брачните односи; 
дали во фамилијата постои за детето што би тре-
бало да го роди очигледна здравствена загрозеност 
која не може да се отстрани благовремено; дали 
постојат асоцијални појави во фамилијата или асо-
цијално држење на трудната жена (на пример: ал-
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кохолизам, криминал, проституција, питање, ски-
тање и ел.); нерешено станбено прашање и др. 

7. Ако на трудната жена, на повторно барање, 
во пократко раздобје и се дозволи пометнување врз 
основа на членот 2 точка 4 од Уредбата, комисијата 
е должна во секој таков случај најсериозно да и 
обрне внимание на трудната ^кена таа по истекот 
на потребното време (6 недели) од извршеното по-
метнување, да му се обрне на советувалиште за су-
збивање на затрубување, каде што такво постои, 
заради добивање совети за спречување на несакана 
бременост. Комисијата при секое ново барање ќе ја 
цени и околноста дали трудната жена обрнувајќи 
се до советувалиште™ имала сериозна намера со 
препорачаните средства да ја спречава несаканата 
бременост. 

8.. При именување на социјален работник за 
член на комисијата треба да се води сметка овој 
член на комисијата да биде именуван од редот на 
лицата што имаат спрема за звањето социјален 
работник според одредбите на Правилникот за 
стручната спрема за звањата на социјалните работ-
ници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/59). Овие лица 
можат да бидат запослени во здравствена установа 
при која е формирана комисија, во други здрав-
ствени установи, во установи за социјална заштита 
и во други установи и органи. 

Ако на некое подрачје нема квалификувани со-
цијални работници, за член на комисијата во свој-
ство на социјален работник треба да се именува 
лице што врши работи на социјална заштита во 
орган на управата, во центар за социјална работа, 
во општествена организација или ел. 

Социјалниот работник како член на комисија-
та, покрај тоа што учествува во одлучувањето за 
барањето, може да врши некои работи во врска со 
барањето врз основа на членот 2 точка 4 од Уред-
бата. Така, социјалниот работник во недостиг на 
потребни докази може да собира податоци и да ги 
проверува фактите врз кои се засновува барањето 
и другите факти што се од значење за донесувањето 
на правилна одлука. Исто така, тој треба да посре-
дува во отстранувањето и совладувањето на те-
шките прилики на трудната жена, ако тие можат да 
се отстранат или до таа мера да се ублажат — што 
трудната жена да се откаже од барањето. 

Кота социјалниот работник ги врши работите 
од претходниот став, треба да постапува со особена 
претпазливост ако е во прашање малолетно лице, 
соработувајќи при тоа со родителите, со старателот 
или со органот на старателството. 

Ако е барањето врз основа на членот 2 точка 
4 од Уредбата — одбиено, социјалниот работник 
треба непосредно или преку соодветните служби да 
преземе мерки на социјално загрозената трудна 
жена да и се најде запослување, да и се овозможи 
добар однос со фамилијата, евентуално да и се подо-
бри станбената ситуација и слично. 

9. Комисиите за дозволување на пометнување 
ги вршат работите од својот делокруг на седници. 

Во здравствена установа при која е формирана 
комисија треба на видно место да се истакне изве-
стување во кои денови работи комисијата. 

10. Членовите на комисијата избираат претсе-
дател од својата средина. Претседателот на коми-
сијата се грижи за закажувањето на седниците, ги 
свикува и претседава на нив. 

Комисијата има секретар, кој ги врши админи-
стративните работи во врска со работата на коми-
сијата. Секретарот на комисијата присуствува на 
седниците и води записник за работата на комиси-
јата. 

Секретарот на комисијата го определува, на ба-
рање од комисијата, здравствената установа при 
кој* е формирана комисијата. Секретарот се опре-
делува од редот на службениците на установата, 
по правило, во звање на бабица или медицинска 
сестра. 

Одредбите на членот 13 од Уредбата со кои се 
определува чување на службената тајна во врска 
со работата на комисијата, се однесуваат и на се-
кретарот на комисијата. 

11. Одлуките на комисијата за барањето се пол-
новажни ако во нивното донесување учествувале 
сите нејзини членови. 

12. Комисијата за својата работа води записник 
во кој се внесуваат податоците од членот 10 на 
Уредбата. Освен тоа, во записникот се внесуваат и 
личните податоци за трудната жена, и причината 
поради која таа бара да и се дозволи пометну-
вање, со повикување на соодветната точка од чле-
нот 2 на Уредбата. 

Записникот за работата на комисијата се води 
по образецот АБ-1 во два примерка. 

13. Кога одлуката на првостепената односно 
второстепената комисија се соопштува усно, во за-
писникот се внесува за тоа белешка, што ја потпи-
шува подносителот на барањето. Ако, според окол-
ностите на случајот, одлуката се соопштува писме-
но, на подносителот на барањето му се доставува 
еден примерок од записникот. 

14. Ако со одлуката на првостепената комисија 
се одбива барањето, подносителот на барањето може 
усно или писмено кај првостепената комисија да 
бара за барањето за дозволување на пометнување 
да одлучи второстепената комисија. Усно поставе-
ното барање се внесува во записник, и тоа го пот-
пишува подносителот на барањето. 

Во случаите од претходниот став, на второсте-
пената комисија и се доставува без одлагање запи-
сникот на првостепената комисија и другите списи 
што се однесуваат на тоа барање, и тоа се конста-
тира во книгата на евиденцијата за дозволување на 
пометнување (точка 16) во рубриката „Забелешка", 
а подносителот на барањето се упатува да и се јави 
веднаш на второстепената комисија. 

15. Ако комисијата одобри вршење на пометну-
вање, трудната жена се упатува до специјалист за 
акушерство и гинекологија кој ќе го изврши помет-
нувањето и му се доставува еден примерок од запи-
сникот на комисијата. По извршеното пометнување, 
специјалистот за акушерство и гинекологија конста-
тира на записникот дека е извршено помешувањето 
и со свои евентуални забелешки и го враќа запи-
сникот на комисијата. 

16. Комисијата води евиденција за помешува-
њата. Оваа евиденција се води по образецот АБ-2 
во п о б р з а н а и заверена книга, која може да се 
користи и повеќе години, со тоа што секоја година 
во книгата на крајот на годината треба да се за-
клучи. 

17. Свршените предмети, записниците, книгите 
на евиденцијата, картоните и други документациони 
материјали во врска со барањата мораат да се чу-
ваат во средена состојба, одвоено од другата архива 
на здравствената установа при која е формирана 
комисијата, и тоа на начинот што го обезбедува чу-
вањето на нивната доверливост. 

18. Првостепените и второстепените комисии 
преку надлежните органи на управата поднесуваат 
шестмесечни извештаи до советите надлежни за 
работите на народното здравје од кои се форми-
рани. Во овие извештаи се внесуваат податоци за 
бројот на поднесените барања, за бројот на дозво-
лените помешувања и за причините поради кои се 
дозволени тие. 

Врз основа на овие податоци органите на упра-
вата надлежни за работите на народното здравје 
што ги примаат извештаите од првостепените од-
носно второстепените комисии им доставуваат го-
дишни извештаи на републичките совети за на-
родно здравје. 

10. Обрасците АБ-1 и АБ-2 се отпечатени кон 
ова упатство и претставуваат негов составен дел. 

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

Бр. 06-1164 
28 октомври 1Ѕ60 година 

Белград Секретар 
за народно здравје, 

др Херберт Краус, е. р. 
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АБ-2. Бр. 
Образец АБ-1 

(формат 210 X 297 мм) 

З А П И С Н И К 

за работата на првостепената — второстепената 
комисија за дозволување на пометнување на 
• 196— година 

Фамилијарно и родено име на трудната жена 
година на раѓањето 

брачна состојба број на породувањата 
број на живите деца занимање 

место на престојот, улица и број 
Дозволување на пометнување се бара врз осно-

ва на (да се наведе точката од членот 2 на Уредбата 
и краток опис на причината) 

Дијагноза за времето на бременоста 
Историја на болеста 

Докази од членот 2 точ. 3 и 4 на Уредбата 

По разгледаното барање и спроведената постап-
ка комисијата донесе 

Среда, 28 декември 1960 

О Д Л У К А 

на трудната жена 
да и се ДОЗВОЛИ — ДА НЕ И' СЕ ДОЗВОЛИ извр-
шување на пометнување. 

Кратко образложение: • 

Секретар, Членови на комисијата: Претседател, 

Предната одлука ми е со-
општена на 196 — 

(подносител на барањето) 
Барам одлука на вто-

ростепена комисија 

(подносител на 
барањето) 

(датум) 

Образец АБ-2 
(формат 420 X 297 - мм) 

КНИГА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА ДОЗВОЛУВАЊЕ НА ПОМЕТНУВАЊЕ 

Ре
де

н 
бр

ој
 

Датум на 
поднесува-

њето на 
барањето 

Фамилијарно 
и родено име 

на трудната жена 

Го
ди

на
 

на
 р

аѓ
ањ

ет
о 

Занимање Место 
на престојот 

Бр
ач

на
 

со
ст

ој
ба

 

О
дл

ук
а Причини Забелешка 

1 { 

682, 

Врз основа на членот 64 став 9 од Законот за 
пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59), во врска со членот 1 
став 2 од Правилникот за категорисање на работни-
те места („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/58), Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за трудот 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ВО 
СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА НА ЈАВНИОТ 

ДРУМСКИ СООБРАКАЈ 

1. Заради утврдување на највисокиот осигуре-
н и ц и разред до кој осигуреник може да биде ра-
спореден при определувањето на пензијата, катего-
ријата на работното место, во смисла на членот 64 
од Законот за пензиското осигурување, за осигу-
рениците запослени во стопанските претпријатија 
на јавниот друмски сообраќај се утврдува според 
одредбите од ова решение. 

2. Работните места во стопанските претпријати-
ја на јавниот друмски сообраќај се распоредуваат во 
следните категории: 

I категорија работни места — за кои се бара висока 
стручна спрема: 

раководител на служба за експлоатација на го-
лемо претпријатие 

раководител на комерцијална служба на големо 
претпријатие 

раководител на служба за меѓународен тран-
спорт 

раководител на техничка служба на големо 
претпријатие 

шеф на сервис на големо претпријатие 
шеф на ремонт на големо претпријатие 
директор на комерцијално-техничко биро на де-

ловно здружение 
раководител на товарен сообраќај на деловно 

здружение 
раководител на патнички сообраќај на . деловно 

здружение 
раководител на комерцијална служба на делов-

но здружение 

И категорија работни места 
1) за кои се бара виша стручна спрема: 

рзководител на комерцијална служба 
раководител на сервис (гаража) 
раководител на товарен сообраќај 
раководител на патнички сообраќај 
раководител на такси-служба 
шеф на деловница на големо претпријати# во 

главните седишта на народните републики 
раководител на службата за реклама и пропа-

ганда 
раководител на служба за туризам 
раководител на ремонт 
тарифер за меѓународна шпедиција 
Раководител за локална шпедиција 
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референт за оцаринување 
самостоен референт »во деловно здружение 

2) за кои се бара стручна спрема на висококва-
лификуван работник: 

работоводител на одделение 
предработник (бригадир) 
технички контролор на моторно возило 
главен склад ар (магационер) 
возач на автобус од Д и ДЕ категорија (автобус 

со приколичка) 
возач на камион од ЦЕ категорија (камион со 

вртео личка) 
возач на специјално возило (бензинска цистерна, 

ладилник, противпожарна кола, амбулантно возило, 
силоси за превоз на цемент, цистерна и црпка за 
вода, возило за фекалии и ел-) 

ЈН категорија работни места 
1) за кои се бара средна стручна спрема: 

референт за изработка на возе« ред 
референт за норми во сообраќајот 
сообраќаен техничар 
референт за пресметка (патни налози, гориво, 

мазиво, гуми) 
референт за депо на билети 
благајник на приходите од возни билети (би-

летар) 
ликвидатор на приходите 
контролор на сообраќајот 
службени« за информации 
референт за пресметка и продажба (калкулант 

на цените на превозните услуги) 
помошник раководител на товарен сообраќај ^ 
помошник раководител на патнички сообраќај 
референт за сместување на патници 
референт за туризам 
тари фер за локална шпедиција 
сообраќаен диопонент 
шеф на оператива во транспортно-шпедитер-

ско претпријатие 
референт за увоз-извоз 
референт за пратки 
референт за девизи 

2) за кои се бара стручна спрема на квалифи-
куван работник: 

возач на моторно возило за кое се бара оспо-
собување за возач од Ц категорија 

кондуктер 
складар 

ДУ категорија работни места 
1) за кои се бара нижа. стручна опрема: 

складиштен картотекар 
2) за кои се бара стручна спрема здобиена со 
проучување (полуквалификувани работници): 

приправник за кондуктер 
монтер на гуми 
помошен ек лад ар 
складар на гориво и мазиво 
подмачкувач 
мијач на коли 
доставувач — разносач — диспонент на стоки 
складиштен работник 
транспортен работник 
возач на коли 

V категорија работни места за кои не се бара 
стручна епрема: 

чистач на возила. 
3. Како големо претпријатие, во смисла на од-

редбите од ова решение, се смета претпријатие што 
за последните три години во просек имало над 100 
возила, односно 500 тони носивост или 3.000 реги-
стрирани автобуски седишта, сметајќи 5 тони при-
колички за 1 тона носивост односно 6 седишта на 
автобус за 1 тона носивост. 

4. Категоријата на работните места со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на други работни места во претпријатијата на јав-
ниот друмски сообраќај, освен оние од точката 2 на 
ова решение, се утврдува според одредбите од Пра-

вилникот за категорисање на работните места што 
важат за категорисањето на работните места во 
стопанството. 

5. Категорисање на работните места според точ. 
2 до 4 од ова решение ќе се изврши и заради опре-
делување нов пензиски разред според стручната 
спрема при преведувањето на пензиите на барање 
од уживателите според чл. 203 до 219 на Законот 
за пензиското осигурување, кога е со одредбите на 
Правилникот за категорисање на работните места 
предвидено да треба категоријата на работното ме-
сто да се определи врз основа на споредување со 
работните места според тар1®фните правилници ва-
жечки на 1 јануари 1958 година односно според ре-
шенијата донесени врз основа на членот 1 став 2 од 
тој правилник. 

6. Категоријата на работното место со оглед на 
стручната спрема потребна за вршење на работите 
на работните места што не се опфатени со точката 
2 од ова решение, како и на работните места спо-
менати во точката 4 од ова решение што не се оп-
фатени со тарифниот правилни« ќе ја утврдува, 
во секој одделен случај, комисија чии членови ги 
именува управниот одбор на претггриј атието на 
јавниот друмски сообраќај, односно на деловното 
здружение, ка ј кого осигуреникот односно ужива -
телот на пензија работел на такво работно место, 
врз основа на споредување на работите на тие ра-
ботни места со работите на соодветните работни ме-
ста од ова решение односно од тарифниот пра-
вилник. 

7. Ова решение влегува во сила со денот »а 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 1964 
20 декември 1960 година 

Бел1рад 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

«83. 
Врз основа на членот 4 од Законот за југосло-

венските стандарди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
16/60), Југословенскиот завод за ставдардиза/ција 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛА-

СТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ПРИРОДЕН 
КАМЕН 

1. Во издание на Југословенскиот завод за стан-
дардизација се донесуваат следните југословенски 
стандарди: 

Испитување на постојаноста под 
влијание од атмосфери лин — — — JUS В.Б8.013 

Испитување на абењето на крупен 
каменен агрегат со помош на Девало-
вата машина — — — — — — JUS В.В8.043 

Испитување на постојаноста на 
природен агрегат со употреба на на-
триум сулфат — — — — — — JUS В.В8.044 

Дефиниција на формата и изгле-
дот на површината на зрната на 
агрегат — — — — — — — JUS В.В8 047 

Испитување на формата на зрна-
та на камени агрегати — — — — JUS В.В8.04в 

2. Наведените југословенски стандарди објаве-
ни се во посебно издание на Југословенскиот завод 
за стандардизација, кое е составен дел од оваа ре-
шение. 

3. Овие југословенски стандарди се задолжи-
телни и влегуваат во сила на 1 февруари 1961 го-
дина. 

Бр. 17-5369 
19 декември 1960 година 

Белград 
Директор 

на Југословенскиот завод 
за стандардизација, 

инж. Славол»уб Виторовиќ, е. р. 



Страна 966 — Број 52 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ . Среда, 28 декември 1960 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за рамките 
за установување на посебниот додаток за настав-
ниот персонал од определена специјалност на виши 
школи, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/60, се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА РАМКИТЕ ЗА УСТНОВУВАЊЕ 
НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК ЗА НАСТАВНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ОД ОПРЕДЕЛЕНА СПЕЦИЈАЛНОСТ 

НА ВИШИ ШКОЛИ 
Во точката 1 наместо зборовите: „во смисла на 

оваа одлука, се подразби-" треба да стојат зборови-
те: „во виши школи, може да се установува". 

Од Сојузниот извршен совет. 7 декември 1960 
година, Белград. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за по-
себните стручни испити и курсевите за доквалифи-
кација на здравствените службеници, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/60, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ СТРУЧНИ 
ИСПИТИ И КУРСЕВИТЕ ЗА ДОКВАЛИФИКАДИ-

ЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Во членот 7 став 1 точка 5 под ж) во текстот под 
3 наместо -зборот: „методика'* треба да стои: „ма-
тематика". 

Во членот 15 точка 1 под ѓ) во текстот под 5 
наместо зборовите: „хигиена со епидемиологија" 
треба да стои: „хигиена". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за народно здравје, 12 декември 1960 година, 
Белград. 

О А СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 
.,Службе ни гласник Народне Републике Србије" 

во бројот 50 од 10 декември 1960 година објавува: 
Уредба за основување Секретаријат за инфор-

мации на Извршниот совет на Народното собрание 
на НР Србија; * 

Уредба за оковување Завод за запослување на 
работниците на НР Србија; 

Одлука за измена на Одлуката за измени на 
Наредбата за уништување волци; 

Одлука за определување на стручните и опште-
ствените организации што избираат свои претстав-
ници за Советот за култура на НР Србија; 

Решение за измени и дополненија на Решението 
за утврдување бројот на членовите на републичкиот 
Совет за култура и за именување членови на тој 
Совет; 

Решение за разрешување и именување на чле-
нови на Советот за култура на НР Србија; 

Решение за распишување дополнителни избори 
за избирање народен пратеник на Републичкиот 
собор на Народното собрание на НР Србија во из-
борната околија Чонопља; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на стеблото од бел јасен (Fraxinus excelsior) во 
селото Милочај, на местото наречено „Борак": 

Решение за ставање под заштита на државата 
на стаблото на платан (Platanus acerifolia) во пор-
тата на православната Доања црква во Сремски 
Карловци: 

Решение за ставање под заштита 'на државата 
на стеблото на низински брест (Ulmus campestris) 
во Зрењанин, во населбата Грандулица, на местото 
наречено „Манастир". 

Во бројот 51 од 17 декември I960 година обја-
вува: 

Одлука за доделување новогодишна награда на 
службениците и работниците на републичките 
државни органи и установи што вршат јавна слу-
жба; 

Наредба за вакцинирање на населнието на 
територијата на НР Србија во 1961 година (програ-
ма на вакцинацијата); 

Решение за определување на здравствените 
установи во кои се изведува стручна (практична) 
обука на стажери како и на бројот на местата за 
вршење на стажот во тие установи; 

Решение за составот и начинот на основување 
на привремениот училиштен одбор на Вишата шко-
ла за надворешна трговија во Белград; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на трите стебла на црн бор (Pinus nigra) во непо-
средната близина на културниот споменик — црк-
вата брвнара на св. пророк Илија во Доброселица, 
на планината Златибор. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖјБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 48 од 26 ноември 1960 
година објавуваат: * 

Закон за начинот на употребата на дополнител-
ните средства за изградба иа судски згради; 

Закон за измена и дополнение на Законот за 
територијалната надлежност и седиштето на окру-
жните стопански судови на подрачјето на НР Хр-
ватска; 

Закон за применување воспитни мерки за упа-
тување во дисциплински центар и за засилен над-
зор на органите на старателство; 

Закон за Комората за индустрија и рударство, 
сообраќај и градежништво на НР Хрватска; 

Закон за Завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на НР Хрватска (Републичкиот буџет) 
за 1959 година; 

Закон за данокот на промет на тутунот; 
Уредба за Институтот за леони .медали во За-

греб; 
Упатство за извршување одделни одредби од 

Законот за сместување деца во други фамилии. 
Во бројот 49 од 7 декември I960 година обја-

вуваат: 
Закон за библиотеките; 
Закон за музеите; 
Закон за прогласување на западниот дел од 

островот Мљет за национален парк; 
Одлука за нормата на данокот на прометот на 

тутун; 
Покана за поднесување даночни пријави за 1961 

година на даночните обврзници на кои основицата 
им се утврдува однапред („паушалисти"); 

Исправка на Наредбата за дополнение на На-
редбата за определување на установите на подрач-
јето на НР Хрватска во кои може да се врши испи-
тување на прехранбените продукти. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцеговине" во бројот 45 од 11 ноември I960 го-
дина објавува: 

Правилник за хигиенско-техничките услови за 
основување основни училишта и гимнаизии; 
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Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за височината на посебниот хонорар за наставниот 
и помошниот -наставен персонал на Медицинскиот 
факултет во Сараево за работата во здравствени 
установи; 

Решение за пропишуваше обрасци на договор 
за работа на куќна помошничка; 

Исправка на Наредбата за определување на ус-
тановите што ќе вршат надзор над производството 
на овоштен и лозов посад очен материјал што се 
пушта во промет. 

Во бројот 46 од 18 ноември 1960 година нема 
службен дел. 

Во бројот 47 од 26 ноември I960 година објавува: 
Уредба за пренесување правото на основувач 

на Земјоделскиот завод во Бања Лука врз Вишата 
земјоделска школа во Бања Лука; 

Одлука за ословување Републички завод за 
унапредување на социјалната работа; 

Одлука за количините вико и ракија што мо-
жат производителите да ги потрошат во своето до-
маќинство без плаќање данок на промет во 1960/61 
производствена година; 

Одлука за измена на Одлуката за пренесување 
правото на основу ван на Централното прифатили-
ште за деца и младана во Пофалићи ка ј Сараево 
врз Народниот одбор на околијата Сараево; 

Решение за измена на Решението за престанок 
на работата на Заводот за воспитување на женска 
младина во Недариќи ка ј Сараево; 

Решение за ставање вон сила на Решението за 
основ ување Дом за сместување на дефектни лица 
во Љубљана; 

Решение за измени на Решението за престанок 
на работата на Заводот за воспитување на машка 
младина во ЈБубиње; 

Решение за престанок на работата на Заводот 
за воспитување машка младина во Јајце; 

Решение за разрешување и за назначување се-
кретар и на секретаријатиѓе на републичките со-
вети; 

Решение за разрешување и именување членови 
на републичките совети од редот на граѓани; 

Решение за именување претседател на Советот 
за стручно образование на НР БиХ; 

Решение за потврда »а Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Шумарскиот факултет 
на Универзитетот во Сараево; 

Решение за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Економскиот факултет 
на Универзитетот во Сараево;1 

Решение за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Филозофскиот факул-
тет на Универзитетот во Сараево; 

Решение за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Правниот факултет на 
Универзитетот во Сараево; 

Решение за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Техничкиот факултет 
на Универзитеот во Сараево; 

Измени во Списокот на постојаните судски тол-
кувачи; 

Исправка на Одлуката за начинот на пресме-
тувањето и определувањето на цената на дрвото на 
пењушка за индустриски сечења во шумите на оп-
штонародниот имот; 

Исправка на Одлуката за определување бројот 
и за изборот на членови на Универзитетскиот совет 
и на факултетските совети на Универзитетот во 
Сараево. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУјБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" 
во бројот 35 од 10 ноември I960 година објавува: 

Одлука за претходното образование на учени-
ците во стопанството; 

Одлука за возните повластици на автобусите 
за кои се дава регрес'од републичкиот*буџет; 

Одлука за определување количините вино и 
ракија што производителите можат да ги потрошат 
дома во производствената година 1960/61 без пла-
ќање данок на промет; 

Решение за разрешување и именување члено-
ви на Комисијата на НР Словенија за физичка кул-
тура: 

•Решение за избор на членови во факултетските 
совети на некои факултети на Универзитетот во 
Љубљана. 

Во бројот 36 од 24 ноември 1960 година обја-
вува: 

Решение за укинзгвање на Ученичкото учили-
ште за различни етру та во Ајдовшчина; 

Решение за укинување на Ученичкото учили-
ште за различни струки во Железници. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 35 од 24 октомври I960 година обја-
вува: 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател на републичкиот Совет за социјална политика 
и комунални прашања; 

Решение за разрешување и назначување држа-
вен секретар на Државниот секретаријат за внатре-
шни работи на НРМ; 

Решение за назначување секретар на Секрета-
ријатот за градежништво на Извршниот совет; 

Решение за разрешување и назначување секре-
тар на Секретаријатот за индустрија на Извршниот 
совет; 

Решение за разрешување и назначување секре-
тар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство 
на Извршниот совет; 

Решение за назначување секретар на Секрета-
ријатот. за сообраќај на Извршниот совет; 

Решение за разрешување и назначување заме-
ник на директорот на Заводот за стопанско плани-
рање на НРМ; 

Решение за разрешување ва досегашниот и 
именување _ нов заменик претседател на Вишиот 
дисциплински суд при Извршниот совет; 

Во бројот 36 од 7 ноември 1960 година објавува: 
Уредба за основање Секретаријат за градежни-

штво на Извршниот совет; 
Уредба за измена делокругот на Секретарија-

тот за индустрија на Извршниот совет; 
Уредба за основање Секретаријат за сообраќај 

на Извршниот совет; 
Одлука за измена на Одлуката за максимал-

ната сеча на дрвната маса за 1960 година; 
Решение за назначување на главен инспектор 

на Градежниот инспекторат при Секретаријатот за 
градежништво на Извршниот совет; 

Решение за назначување на главен инспектор 
на Електроенергетскиот инспекторат при Секрета-
ријатот за индустрија на Извршниот совет; 

Решение за определување положај на замени-
кот на директорот на Заводот за стопанско плани-
рање на НРМ; 

Правилник за начинот и условите под кои ќе 
се одобрува надградување на станбени и деловни 
згради; 

Решение за изменување составот на Општин-
ската изборна комисија во Ѓорче Петров. 
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Во бројот 37 од 11 ноември 1960 година обја-
вува : 

Решение за основаше виши земјоделски школи 
во Битола и Струмица; 

Решение за основаше виши економски школи 
во Прилеп, Тетово и Куманово; 

Правилник за организацијата и работата на Би-
рото за молби и поплаки на Извршниот совет; 

Решение за одобруваше основањето и работата 
»а Здружението на ветеринарните лекари и. вете-
ринарните техничари на НРМ; 

Решение за одобруваше основањето и работата 
на Друштвното на сообраќајните инженери и техни-
тари »а НРМ. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе" 
во бројот 28 од 5 ноември 1960 година објавува: 

Упатство за организацијата и работата на амбу-
л а н т и т е училишта. 

Во бројот 29 од 12 ноември 1960 година објавува: 
Наредба за измени и дополненија на Наредбата 

за определуваше на установите на територијата на 
НР Црна Гора во кои може да се врши испитување 
на прехранбените продукти; 

Решение за разрешување на државниот секре-
тар за внатрешни работи и на државниот секретар 
за правосудна управа на НР Црна Гора и за назна-
чување државен секретар за внатрешни работи и 
државен секретар за правосудна управа на НР 
Црна Гора; 

Решение за разрешуваше на досегашниот и за 
именуваше нов претседател на Советот за просвета 
и на претседателот на Советот за социјална поли-
тика и комунални прашаша на НР Црна Гора; 

Решение за разрешување шефот на Кабинетот 
на претседателот на Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НР Црна Гора; 

Решение за назначување секретар на Секрета-
ријатот за трудот на Извршниот совет на Народ-
ното собрание на НР Црна Гора; 

Решение за назначување државен потсекретар 
на работа во Извршниот совет и помошник на др-
жавниот секретар за правосудна управа на НР 
Црна Гора; 

Решение за разрешување секретарот на Сове-
тот за народно здравје, секретарот на Советот за 
социјална политика и комунални прашања и се-
кретарот на Советот за просвета на НР Црна Гора; 

Решение за разрешување секретарот на Секре-
таријатот за трудот и секретарот на Секретарија-
тот за општи стопански работи на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Црна Гора. 

Во бројот 30 од 19 ноември 1960 година објавува: 
Уредба за ооновување Детска болница „Др Ар-

сение Шкатариќ" како самостојна здравствена уста-
нова; 

Уредба за измени и дополненија на Уредбата 
за Средното медицинско училиште; 

Решение за ооновување Дом на учениците на 
Земјоделското училиште во Биело Поље; 

Решение за престанок на работата на Работил-
ницата на Угостителското училиште во Котор како 
установа со самостојно финансирање; 

Решение за престанок на работата на Домот на 
учениците на Учителско-домаќинското училиште во 
Андриевиќ како установа со самостојно финансии-
раше; 

Решение за именувана членови на Советот на 
сеизмолошката станица во Титоград; 

Решение за именување членови »а Советот на 
Земјоделскиот институт во Титоград; 

Решение за именување членови на Советот на 
Станицата за јадрански култури во Бар; 

Решение за именуваше членови на Советот на 
Станицата за рибарство во Титоград; 

Упатство за работа на општинските комисии за 
определување на зградите за живееше на село што 
ги исполнуваат минималните градежни и хигиен-
ски услови и чии приходи се .оданочуваат, како и 
за утврдуваше на вредноста на тие згради. 

П Р А В И Л Н И К 
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПРЕГЛЕДУ СТО-
КЕ ЗА КЛАЊЕ И МЕСА И О ВЕТЕРИНАРСКОЈ 
КОНТРОЛИ ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА ЖИВО-

ТИЊСКОГ ПОРЕКЛА 

излезе како Додаток на „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 52 од 28 декември 1960 година и може да се до-
бие преку Комерцијалното одделение на „Службен 
лист на ФНРЈ", Белград, Краљевина Марка бр. 9. 
Жиро сметка 101-11/1-30. 

Издание со латиница. 

Цена 80 динари. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

Уредба за измени на Уредбата за данокот 
на доход — — — — — — — — 949 

674. Пречистен текст на Уредбата за завршни-
те сметки на стопанските организации за 
1960 година — — — — — — — — 949 

675. Правилник за помошта на фамилиите на 
воени лица што ќе го загубат животот при 
вршење на службата — — — — — 953 

676. Наредба за определување на производите 
за кои не можат да се покачуваат цените 955 

677. Наредба за измени и дополненија на На-
редбата за откупните цени на тутунот од 
родот на 1960' година — — — — — 956 

678. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за здобивањето и признава-
њето на звањата на членовите на поса-
дата на трговската морнарица — — — 956 

679. Правилник за условите за здобивање со 
одделни звања на службеници од вете-
ринарна струка — — — — — — — 959 

680. Упатство за видовите евиденции и за 
извештајиата служба на заводите за за-
ложување на работниците — — — — 960 

681. Упатство за извршување на Уредбата за 
условите и постапката за дозволување на 
пометнување — — — — — — — 962 

682. Решение за категорисање на работните 
места во стопанските претпријатија на 
јавниот друмски сообраќај — — — — 964 

683. Решение за југословенските стандарди од 
областа на испитувањето на природен 
камен — — — — — — — — — 965 

Исправка на Одлуката за рамките за устано-
вување на посебниот додаток за настав-
ниот персонал од определена специјал-
ност на виши школи — — ;— — 966 

Поправка на Правилникот за посебните стру-
чни испити и курсевите за доквалифика-

ција на здравствените службеници — — 965 

673. 
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