
,,СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ" излегува 
во издание ва српскохрватски односно 
ва хрватскосрпски, словенечки и ма-
кедонски Јазик, о Огласи според та-
рифата. ^ Жиро-сметка кај Народната 
банка за претплата и посебни изданија 

101-13-602-32. за огласи 101-13-602-31. 

Среда, 25 септември 1963 

БЕЛГРАД 

БРОЈ 38 ГОД. XIX 

Цена на овој број е 30." дин. - Прет. 
плата за 1963 година изнесува 2.300.— 
дин., а за странство 3.300 динари. -
Редакпија: Улица Јована Ристиќа бр. 
1. Пошт. фах 226.- Телефони: цен^ 
трала 50-931, 50-932. 50-933 и 51-661; Слу-
жба за претплата 51-732 е продавна 

служба 51-671 

588. 
Врз основа на членот 15 став 3 од Законот за 

одликувањата, Претседателот на Републиката доне-
сува 

На инспекторите на друмскиот сообраќај, ако 
со овој правилник не е определено поинаку, ќе се 
применуваат соодветните одредби од Правилникот 
за стручната спрема на управните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 25/59, 7/60 и 10/63). 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА КОМИСИЈАТА 

ЗА ОДЛИКУВАЊА 

I. Во Комисијата за одликувања се именуваат: 
за претседател: 

1. Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот из -
вршен совет; 
за членови: 

2. Лидија Шентјурц; член на Извршниот одбор 
на Сојузниот одбор на Социјалистичкиот сојуз на 
работниот народ на Југославија ; 

3. Борко Темелковски, член на Сојузниот извр-
шен совет; 

4. Иван Божичевиќ, генерален секретар на Со-
јузниот одбор на Сојузот на здруженијата на бор-
ците од Народноослободителната војна; 

5. Марко Вучковић ш е ф на Канцеларијата за 
ордени на Претседателот на Републиката. 

I I . . Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

10-бр. 3/5 
13 септември 1963 година 

Белград 

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

589. 
Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/62), 
членот 1 точна 7 и членот 2 став 1 точка 4 од 
Уредбата за определување на сојузните матични 
управни органи за прашањата на стручното оспо-
собување на кадрите („Службен лист на Ф Н Р Ј " , 
бр. 29/59 и 8/60), во согласност со Сојузниот секре-
таријат за буџет и организација на управата, Со-
јузниот секретаријат за сообраќај и врски пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИНСПЕКТОРИТЕ 

НА ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се пропишува стручната 

спрема и другите услови што мораат да ги испол-
нуваат лицата што вршат работи на инспектори на 
друмскиот сообраќај. 

Член 2 
За инспектор на друмскиот сообраќај, може да 

биде назначено лице што има соодветна висока, 
виша или средна стручна спрема и ги исполнува 
другите услови пропишани со овој правилник. 

К а к о стручна спрема, во смисла на ставот 1 од 
овој член, се подразбира, и тоа: 

1) како висока стручна спрема — завршен втор 
степен на настава на сообраќаен, машински (сообра-
ќаен смер), правен или економски факултет , про-
пишан стаж и положен стручен испит; 

2) к а к о виша стручна спрема — завршен прв 
степен на настава на сообраќаен, машински (сооб-
раќаен смер), правен или економски факултет , про-
пишан стаж и положен стручен испит; 

3) како средна стручна спрема — завршено 
средно техничко училиште од сообраќаен или ма-
шински смер, или средно економско училиште, про-
пишан стаж и положен стручен испит. 

Како стручна спрема, во смисла на ставот 1 од 
овој член, се подразбира и стручната спрема што 
според прописите за јавните службеници им е 
признаена на службениците од прва, втора или 
трета група на органите на управата надлежни за 
работите на друмскиот сообраќај. 

Член 3 
К а к о пропишан стаж, во смисла на членот 2 

став 2 од овој правилник, се подразбира времето 
поминато на управни и стручни работи на гранката 
на друмскиот сообраќај или на некоја друга гранка 
на сообраќајот во органите на управата, устано-
вите, стопанските и општествените организации, 
и тоа: 

1) на јмалку три години — за лицата што имаат 
висока стручна спрема; 

2) на јмалку пет години — за лицата што имаат 
виша стручна спрема; 

3) на јмалку осум години — за лицата што имаат 
средна стручна спрема. 

II. Стручен испит 

Член 4 
Стручниот испит се полага писмено и усно. 
Општиот дел на стручниот испит се полага спо-

ред програмата пропишана во членот 16 од П р а -
вилникот за стручната спрема на управните слу-
жбеници, а посебниот дел од стручниот испит, 
според одредбите од овој правилник. 

Член 5 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит о п ф а ќ а ; 
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1) прописи од областа на друмскиот сообраќај, 
посебно прописи што се однесуваат на инспекци-
јата на друмскиот сообраќај; 

2) прописи од областа на јавните патишта, по-
себно прописи што се однесуваат на инспекцијата 
на јавните патишта; 

3) Основниот закон за прекршоците, Законикот 
за кривичната постапка и Законот за стопанските 
престапи. 

Обемот на програмата на посебниот дел на 
стручниот испит го пропишува Сојузниот секрета-
ријат за сообраќај и врски според видот на службе-
ниците а во рамките на градивото од ставот 1 на 
овој член. 

Член 6 
Службениците на сојузниот орган на управата 

надлежен за работите на инспекцијата на друмскиот 
сообраќај го полагаат стручниот испит пред испит-
ната комисија што ја формира Сојузниот секре-
таријат за сообраќај и врски во согласност со 
Сојузниот секретаријат за буџет и организација на 
управата. 

Службениците на републичкиот, околискиот или 
општинскиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на инспекцијата на друмскиот сообраќај го 
полагаат стручниот испит пред испитната комисија 
што ја формира републичкиот орган на управата 
надлежен за работите на сообраќајот, во согласност 
со републичкиот секретаријат за буџет и организа-
ција на управата. 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 7 
Лицето назначено за инспектор на друмскиот 

сообраќај што не го положило стручниот испит и 
не е ослободено од полагањето на тој испит, ќе го 
полага стручниот исп^т според одредбите од членот 
4 на овој правилник. 

Член 8 
Службениците што преминуваат од друга слу-

жба во службата на инспекцијата на друмскиот 
сообраќај а го положиле стручниот испит, ќе пола-
гаат. дополнителен испит од делот на градивото 
пропишано во членот 5 од овој правилник, кој не 
го содржи градивото на стручниот испит што го 
положиле. 

Градивото за полагање на дополнителниот испит 
од ставот 1 на овој член го определува органот 
кај кој е формирана и испитната комисија од чле-
нрт 6 на овој правилник. 

Член 9 
Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски 

односно републичкиот секретаријат за сообраќај 
може по исклучок, во согласност со надлежната 
комисија од членот 18 на Законот за јавните слу-
жбеници, а по образложен предлог од органот над-
лежен за назначување, да ослободи од полагање 
на дополнителниот испит од членот 8 на овој пра-
вилник лице што е назначено за инспектор на 
друмскиот сообраќај, под услов тоа лице да има 
стаж од најмалку^ 10 години на стручни работи од 
областа на сообраќајот." 

Член 10 
Стручниот испит односно дополнителниот испит 

од чл. 7 и 8 на овој правилник службениците се 
должни да го положат во рок од една година од 
денот на назначувањето на службеникот односно 
од денот на пропишувањето на програмата од чле-
нот 5 став 2 на овој правилник. 

Службениците што во рокот од ставот 1 на овој 
член не го положат стручниот испит односно до-
полнителниот испит, не можат понатаму да ја вршат 
должноста на инспектор на друмскиот сообраќај. 

Член 11 
Овој правилник влегува во сила 'осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 1370 
29 август 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиник, с. р. 

590. 
Врз основа на членот 17 од Уредбата за здоби-

вање со правото на згради, станови и земјишта од 
страна на странски државјани и странски правни 
лица („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/62), во врска 
со членот 6 од Законот за Сојузниот комитет за 
туризам („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/63), во 
согласност со Сојузниот секретаријат за финансии 
и со Сојузниот секретаријат за внатрешни работи, 
Сојузниот комитет за туризам издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСРЕДУВАЊЕТО НА ТУРИСТИЧКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА ВО ПРОМЕТОТ НА 
НЕДВИЖНОСТИТЕ 

1. Туристичките претпријатија можат да се за-
нимаваат со работи на посредување помеѓу странски 
државјани односно странски правни лица и општин-
ските собранија заради склучување договори врз 
основа н-а кои, во смисла на Уредбата за здобивање 
со правото на згради, станови и земјишта од страна 
на странски државјани и странски правни лица,., 
странски државјани и странски правна лица се здо-
биваат со право на згради, станови и земјишта. 

2. Со работите од точката 1 на оваа наредба 
можат да се занимаваат само оние туристички прет-
пријатија што ќе добијат за тоа посебно овласту-
вање, од Сојузниот комитет за пуризам. 

Тоа овластување можат да го добијат туристич-
ките претпријатија што се з-апишани во регистарот 
на стопанските организации за вршење туристички 
работи со странство и кои за вршење на работите 
за посредување имаат кадри со соодветна стручна 
спрема. 

3. Туристичките претпријатија што ќе го добијат 
овластувањето од точката 2 на оваа наредб-а можат, 
како полномошници на странски државјани или 
странски правни лица, да склучуваат договори за 
здобивање со правото н-а згради, станови и земји-
шта, да им поднесуваат на надлежните органи ба-
рања з-а одобрување на здобивањето со тие права, 
да поднесуваат барања за запишување на тие прав-а 
во земјишните и други јавни книги, да склучув-аат 
договори за изградба на зградите што странски др-
жавјани и странски правни лица можат да ги по-
дигаат на земјиште на кое се здобиле со правото за 
користење, како и да склучув-аат други правни ра -
боти и да преземаат правни дејствија заради оства-
рување на тие договори. 

4. Ов-аа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 305 
16 септември 1963 година 

Белград 

,Претседател 
на Сојузниот комитет 

за туризам, 
Милка Куфрин, с. р. 
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По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за струч-
ната спрема на работниците од определени занима-
ња на Југословенските железници, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 27/63, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА 
РАБОТНИЦИТЕ ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНИМАЊА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

Во членот 21 став 1 наместо зборовите: „кој 
по завршувањето" треба да стојат зборовите: „со 
завршувањето". 

Во членот 44 став 1, членот 45 став 1, членот 55, 
членот 59 став 1, членот 75 став 1 и членот 76 став 
1 наместо зборовите: „кој по завршувањето" треба 
да стојат зборовите: „со завршувањето". 

Во членот 101 во првата реченица наместо 
зборовите: „одделни делови на еден предмет, има 
право да полага поправителен испит од тој предмет" 
треба да стојат зборовите: „еден предмет што е 
дел на група предмети, полага поправителен испит 
од сите предмети на таа група". 

Од Сојузниот секретаријат за трудот, Белград, 
4 септември 1963 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за при-
мена на точката 16 од Упатството за спроведување 
на начелата за распределба на чистиот приход на 
стопанските организации од подрачјето на град 
Скопје, објавен во „Службен лист на СФРЈ", бр. 
32/63, се поткраднала долу наведената грешка, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ТОЧКАТА 
16 ОД УПАТСТВОТО ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА 
НАЧЕЛАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЧИСТИОТ 
ПРИХОД НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД 

ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД СКОПЈЕ 

Во точката 1 во шестиот ред наместо зборот: 
„пропозиции" треба да стои зборот: „пропорции". 

Од Сојузниот извршен совет,. Белград, 5 септем-
ври 1963 година. 

I 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за тех-
никата за спроведување ревалоризација на основ-
ните средства и на средствата на заедничката по-
трошувачка на здравствените установи, објавен во 
„Службен лист на СФРЈ", бр. 81/63, се поткраднале 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ТЕХНИКАТА ЗА СПРОВЕ-
ДУВАЊЕ РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИТЕ 
СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧ-
КАТА ПОТРОШУВАЧКА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ 

УСТАНОВИ 

Во точката 9в став 16 наместо зборовите: „во 
смисла на точката 3 под 2" треба да стои: „во сми-
сла на точката 3 став 3 под 2 и 3". 

Во точката 10 став 2 алинеја 9 наместо зборо-
вите „(,,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/62, 16/62, 
42/62 и 4/63)" треба да стои запирка и зборовите: 
„што важела на 31 декември 1961 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 9/61, 24/61 и 42/61)", 

Во точката 12 став 2 наместо зборовите: „и збир-
ниот образец Р-4" треба да стои: „и образецот Р-4", 
а во ставот 4 наместо: „Р-3" треба да стои: „Р-5". 

Во образецот P-3, во заглавието на колоната 7 
наместо: „1963", треба да стои: „1962". 

Во образецот Р-5, во делот Посебни податоци, 
под редниот број 5 во колоната 4 наместо зборовите: 
„95 до 98" треба да стои: „95 минус 98", а под ред-
ћиот број 8 по з5оровите: „прибавени во" треба да 
се додадат со пропуст изоставените зборови: 
„1962 и". 

. Од Централната комисија за ревалоризација, 
Белград, 13 септември 1963 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за основа-

њето и работата на Генералниот секретаријат на 
Претседателот на Републиката, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ШЕФ НА КАБИНЕТОТ НА 

ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИКАТА 

За ш е ф на Кабинетот на потпретседателот на 
Републиката се назначува Петар Ивиќевиќ, во ранг 
на државен потсекретар. 

Р. бр. 6 
16 септември 1963 година 

Белград 

Потпретседател на 
Републиката, 

Александар Ранковиќ, с. р. 

Врз основа на членот 6 од Уредбата за Југосло-
венскиот завод за проучување школски и просветни 
прашања („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 1/63), Со-
јузниот секретаријат за просвета и култура донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА 
ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ ЗАВОД ЗА ПРОУЧУВАЊЕ 

школски и ПРОСВЕТНИ ПРАШАЊА 

I. За членови на советот на Југословенскиот за-
вод за проучување школски и просветни прашања 
се именуваат: 

1) Младен Чалдаревиќ, сојузен пратеник, 
2) др Воин Дајовиќ, професор на Природно-

математичкиот факултет во Белград, 
3) Перо Дјетелиќ, секретар на Комисијата за 

идеолошко-политичка работа на СКЈ, 
4) др Драгиша Ивановиќ, професор на Електро-

^ техничкиот факултет во Белград, 
5) Стане Маркич, секретар на Централниот совет 

на Сојузот на синдикатите на Југославија, -
6) Милка Миниќ, директор на Институтот за 

изучување на работничкото движење во Белград, 
7) др Владо Шмит, декан на Филозофскиот ф а -

култет во Љубљана, 
8) Милица Смиљаниќ, самостоен советник во 

Сојузниот секретаријат за просвета to култура, 
9) Веља Томановиќ, член на Секретаријатот на 

Централниот комитет на Сојузот на младината на 
Југославија, 

10) Станка Веселинов, претседател на Одборот 
на Сојузниот собор на Сојузната скупштина за про-
светно-културни прашања. 

И. Четири члена на советот избира работниот 
колектив на Заводот од својата средина. 
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III. Директорот на - Заводот е член на советот 
според свој ата - положба. 

Бр. 14-2685/1 
11 септември 1963 година 

Белград 

Сојузен секретар 
за просвета и култура, 

Јанез Випотник, с. р. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

УРАДНИ ЛИСТ 
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА 

„Урадни лист Људске републико С ловени ј е" во 
^ бројот 15 од 23 мај 1963 година објавува: 

Наредба за пренесување на работите и за започ-
нување односно престанок на работата на некои ок-
ружни и општински судови во врска со нивните 
нови месни подрачја; 

Наредба за спроведување на Правилникот за 
мерките и постапката за спречување, отстранување 
и и з о п а ч у в а њ е на чумата к а ј / свињите и ко-
кошките; 

Исправка на Законот за определување на из-
борните единици за избор на пратеници на Собра-
нието на СР Словенија. 

Во бројот 16 од 30 мај 1963 година објавува: 
Одлука за определување нов орган на управата 

за фондот на СР Словенија за унапредување на 
земјоделството; 

Правила на Фондот на СР Словенија за унапре-
дување на производството и за прикажување на 
филмови; 

Решение за измена на составот на одборите на 
Извршниот совет на Собранието на СР Словенија; 

Решение за определување органи при кои ќе се 
врши испитување според членот 18 став 1 од Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за јавните 
службеници; 

Решение за разрешување и именување претседа-
тел на Стопанската комора на СР Словенија; 

Решение за разрешување на помошникот на 
републичкиот секретар за сообраќај и за именување 
главен 'инспектор за сообраќај во Републичкиот ин-
спекторат за сообраќај; 

Решение за разрешување на помошникот на 
јавниот правобранител на СР -Словенија; 

Решение за именување членови на советот на 
Заводот на СРС за унапредување на школството; 

Решение за именување претседател и членови 
на фондот на СР Словенија за унапредување на 
земјоделството; 

Наредба за образецот на платниот налог за уту-
жување на побарувањата на здравствените уста-
нови. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА 
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА 

,,Службени лист на Социјалистичка Република 
Босна и Херцеговина" во бројот 22 од 6 јуни 1963 
година објавува: 

Уредба за посебниот додаток за републичките 
инспектори на сообраќајот; 

Одлука за употреба на средствата на посебните 
задолжителни резерви на фондовите остварени во 
1963 година: 

Одлука за дополненија на Одлуката за условите 
за давање кредити од средствата на посебните за -
должителни резерви на фондовите; 

Одлука за определување бројот на редовните 
студенти што можат да се запишат во Вишата педа-
гошка школа во Сараево во учебната 1963/64 го-
дина; 

Одлука за определување бројот на редовните 
студенти што можат да се запишат на одделни 
факултети на Универзитетот во Сараево во учеб-
ната 1963/64 година; 

Одлука за привременото одложување на вове-
дувањето на вонредното студирање на одделни 
факултети на Универзитетот во Сараево; 

Одлука за условите под кои се смета дека оси-
гуреник издржува членови на фамилијата и дека 
членот на фамилијата нема сопствени приходи до-
статочни за издршка; 

Објава на имињата на кандидатите избрани за 
Републичкиот собор на Републичкото собрание во 
општинските собранија на изборите одржани на 
3 јуни 1963 година, за кои граѓаните ќе гласаат 
непосредно на 16 јуни 1963 година; 

Решение за основање Комисија за подготвување 
на материјалите потребни за усогласување на ре-
публичките прописи со Уставот; 

Решение за именување претседател и определен 
број членови на Советот на Републичкиот завод за 
цени; 

Решение за измена на Решението за именување 
претседател и членови на Републичката комисија 
за спроведување на прописите за ра-споделба на 
чистиот приход на стопанските организации и уста-
нови; 

Решение за изменување Управен одбор на за-
едничките резерви на стопанските организации на 
Републичкиот резервен фонд; 

Решение за укинување на Земјоделското учи-
лиште во Босанска Дубица; 

Решение за изменување Управен одбор на Ре-
публичкиот ловечки фонд; 

Решение за имена на Решението за именува-
ње претседател и член на Републичкиот виши 
дисциплински суд; 

Решение за измена на Решението за изменува-
ње претседател и член на Дисциплинскиот суд. 
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