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309. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СОЈУЗНИ-

ОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Ј у -
гославија и за сојузните органи на власта, се про-
гласува Законот за Сојузниот фонд за научна р а -
бота, што го усвои Сојузната народна скупштина на 
седницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година 
и на седницата на Соборот на производителите од 3 
јуни I960 година. 

ПР бр. 8 
4 јуни 1960 година 

Белград 

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

Претседател 
на Сојузната народна скупштина, 

Петар Стамболић, е. p. 

З А К О Н 
ЗА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА НАУЧНА РАБОТА 

I. Основни одредби 

Член 1 
Се основува Сојузен фонд за научна работа 

(во натамошниот текст: Фонд). 
Средствата на Фондот се употребуваат за пот-

тикнување и помагање на научната работа од првен-
ствено значење за остварување на задачите на оп-
штествениот план и за општиот општествен напре-
док. 

Член 2 
Средствата на Фондот се обезбедуваат со соју-

зниот општествен план во сојузниот буџет или од 
други извори. 

Средствата на Фондот се обезбедуваат и од до-
тации од стопански и други организации и установи, 
како и од интересот на средствата на Фондот вло-
жени к а ј банката. 

Средствата на Фондот се држат на сметка ка ј 
Народната банка. 

Член 3 

Средствата на Фондот се користат во согласност 
со насоките утврдени во програмата на научните 
работи, што ја донесува Сојузниот совет за научна 
работа. 

Сојузниот совет за научна работа може во про-
грамата на научните работи или надвор од таа про-
грама да утврди општи мерила и услови на ф и н а н -
сирањето на научната дејност од Фондот* 

Член 4 
Фондот, по правило, ги финансира научните 

работи на оние научни установи и одделни научни: 
работници, за кои може да се претпостави дека со-
одветните работи ќе ги извршат најуспешно. 

Член 5 
Фондот, по правило, служи за дополнително 

финансирање на оние научни работи за кои соод-
ветни средства обезбедуваат научните установи, 
стопанските и други организации. 

Фондот може да презема и финансирање во це -
лина на определени научни работи од општ опште-
ствен интерес. 

Член 6 
Заради овозможување на повеќегодишно ф и -

нансирање на научната работа, на Фондот му се 
обезбедуваат дотации од сојузниот буџет по пат на 
финансиски програми согласно со одредбите од чл. 
53 до 56 на Законот за буџетите и финансирањето 
на самостојните установи. 

Член 7 
Фондот има својство на правно лице. 
Фондот има правила, со кои поблиску се опре-

делува организацијата и начинот на работењето на 
Фондот. 

Член 8 
Со Фондот се управува според начелата на оп-

штественото самоуправување. 

Члан 9 
Одредбите на Законот за буџетите и финанси-

рањето на самостојните установи што се однесуваат 
на фондовите на политичкотериторијалните едини-
ци се применуваат и на овој Фонд, доколку со овој 
закон не е определено поинаку. 

11. Финансиски план на Фондот 

Член 10 
Средствата на Фондот се користат врз основа* 

на годишен финансиски план. 
Со финансискиот план на Фондот можат да се 

цредвидат резервни средства за финансирање на 
научни работи што со тој план не се предвидени 
изречно, како и на други научни работи за кои Со-
јузниот совет за научна работа ќе препорача да се 
финансираат од средствата на Фондот. 

Член 11 
Финансискиот план на Фондот се утврдува врз 

основа на предлогот од заинтересираните научни 
установи, стопански и други организации и д р ж а в -
ни органи, како и со оглед на другите потреби од 
општ интерес. 

Во финансискиот план на Фондот може да се 
утврди првенство за определени научни работи. 
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Финансискиот план на Фондот опфаќа работи 
што се извршуваат во текот на една или повеќе 
години. 

Член 12 
Предлогот на финансискиот план на Фондот им 

се доставува на републичките совети за научна ра-
бота на мислење заради запознавање на заинтере-
сираните научни установи. 

Член 13 
Финансискиот план на Фондот го донесува 

управниот одбор на Фондот во согласност со Соју-
зниот совет за научна работа. 

Сојузниот совет за научна работа може да ги 
определи условите под кои средства на Фондот мо-
жат да се доделуваат за извршување на научни 
работи што не се изречно предвидени со финанси-
скиот план (член 10 став 2). 

Член 14 
Финансискиот план на Фондот е јавен и им е 

достапен на заинтересираните научни установи, сто-
пански и други организации, државни органи и 
установи. 

Одредбата на претходниот став не се однесува 
на оние делови од финансискиот план на Фондот 
што во интерес на земјата се тајни, за што одлу-
чува претседателот на Сојузниот совет за научна 
работа. 

Ш. Постапка за доделување на средствата ва 
Фондот 

Член 15 
Фондот ги повикува научните установи и на-

учните работници што сакаат да извршат научни 
работи предвидени со финансискиот план на Фон-
дот да поднесат барање за доделување средства 
од Фондот. 

Член 16 
Управниот одбор на Фондот може пред да до-

несе одлука за доделување на средства од Фондот 
да формира посебна комисија, која ќе даде мисле-
ње за тоа која научна установа или научен работ-
ник дава најмногу гаранција за извршување на 
одделни научни работи. 

Управниот одбор на Фондот може, наместо фор-
мирање на посебната комисија да прибави мислење 
од соодветна комисија на Сојузниот совет за на-
учна работа. 

Член 17 
Управниот одбор на Фондот, откако ќе ги раз-

гледа поднесените барања за доделување средства 
за извршување на одделни научни рауботи, им 
доделува средства за извршување на тие работи 
на научните установи или научните работници што 
даваат гаранција дека работите ќе ги извршат нај-
успешно. 

По исклучок од одредбите на претходниот став, 
управниот одбор на Фондот може, по прибавено 
мислење од комисијата од претходниот член, да им 
додели средства за извршување на одделни научни 
работи и на оние научни установи или научни 
работници што не поднесло барање во смисла на 
членот 15 од овој закон. 

Член 18 
Фондот е должен да ги извести сите научни 

Установи и научни работници, што поднесле барање 
во смисла на членот 15 од овој закон, за решението 

со кое и се доделуваат средства од Фондот на опре-
делена научна установа или научен работник за 
извршување на одделни научни работи. 

Ако научната установа или научниот работник, 
што под нес ле барање во смисла на членот 15 од 
овој закон, смета дека со доделувањето на средства 
од Фондот на друга научна установа или научен 
работник за извршување на научни работи е повре-
ден нивниот интерес, може да му поднесе приговор 
на Сојузниот совет за научна работа, и тоа во срок 
од 15 дена од денот на приемот на известувањето за 
решението. 

Според претходниот став може да се стави при-
говор и поради доделување средства од Фондот за 
извршување на научните работи во поглед на кои 
не е применета постапката од членот 15 на овој 
закон. 

Сојузниот совет за научна работа може за ре-
шавање по овие приговори да формира посебна 
комисија. 

При решавањето по приговорите од ст. 1 и 2 на 
овој член, не се применуваат одредбите на Законот 
за општата управна постапка. 

Член 19 
За извршување на научните работи за кои се 

доделуваат средства од Фондот се склучува дого-
вор меѓу Фондот и научната установа односно на-
учниот работник, на кои им се доделуваат сред-
ствата. 

IV. Управување со Фондот 

Член 20 
Со Фондот управува управен одбор. Бројот на 

членовите го утврдува Сојузниот совет за научна 
работа. 

Членовите на управниот одбор на Фондот ги 
именува Сојузниот извршен совет, на предлог од 
Сојузниот совет за научна работа. 

Член 21 
Мандатот на членовите на управниот одбор на 

Фондот трае две години. 

Член 22 
Претседател на управниот одбор избираат од 

својата средина членовите на управниот одбор на 
својата прва седница. 

Седниците на управниот одбор ги свикува и 
претседава на нив претседателот. 

Член 23 
Управниот одбор на Фондот решава полнова-

жно ако на седницата се присутни повеќе од поло-« 
вината на неговите членови. 

Заклучоците на управниот одбор се донесуваат 
со мнозинство гласови на присутните членови. 

Член 24 
Управниот одбор на Фондот ги врши особено 

следните работи: 
1) донесува правила на Фондот; 
2) донесува финансиски план на Фондот; 
3) ја утврдува завршната сметка на Фондот; 
4) одлучува за давање на средства од Фондот 

на научните установи и одделни научни работници; 
5) го следи извршувањето на договорите за до-

верените научни работи; 
6) одлучува за преземање на меѓународни об-

врски за Фондот во врска со научни работи. 
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Правилата на Фондот и финансискиот план ги 
донесува и завршната сметка на Фондот ја утвр-
дува управниот одбор на Фондот во согласност со 
Сојузниот совет за научна работа. 

Член 25 
Фондот има своја администрација и сметковод-

ството. 
Средствата за финансирање на расходите на 

администрацијата и сметководството на Фондот се 
обезбедуваат во пресметката на Сојузниот совет за 
научна работа. 

Со правилата на Фондот поблиску се опреде-
лува организацијата и работата на администраци-
јата и сметководството на Фондот. 

Член 26 
Со администрацијата на Фондот раководи ди-

ректорот на Фондот. 
Директорот на Фондот го именува Сојузниот 

извршен совет. 
Директорот на Фондот го претставува Фондот 

и го застапува пред трети лица. 
Директорот на Фондот по положајот е член на 

управниот одбор на Фондот. 

Член 27 
Наредбодавец за извршување на финансискиот 

план на Фондот е директорот на Фондот. 

V. Преодни и завршни одредби 

Член 28 
Сојузниот совет за научна работа ќе формира 

комисија која во текот на 1960 година односно до 
донесувањето на програмата на научните работи ќе 
определува кои научни работи ќе се финансираат 
од средствата на Фондот и која ќе го одобри ф и -
нансискиот план на Фондот за 1960 година. 

Се овластува Сојузниот извршен совет дел од 
средствата предвидени во Сојузниот буџет за 1960 
година за унапредување на стопанските области, 
што се наменети за научни работи, да пренесе во 
Фондот со истата намена. 

Член 29 
До донесувањето на финансиската програма со 

која му се обезбедуваат дотации на Фондот од со-
јузниот буџет, Фондот може да презема обврски 
што ќе се извршуваат во наредните години само 
до височината на износот на средствата располо-
живи во годината во која создава такви обврски. 

Член 30 
Преземањето на обврски за финансирање на 

научните работи чие извршување трае повеќе го-
дини може да се движи во границите на повеќе-
годишна финансиска програма донесена во смисла 
на членот 6 од овој закон. 

При преземањето на обврските од претходниот 
став Фондот мора да води сметка и за финансира-
њето на новите научни работи во таа година. 

Член 31 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престануваат да важат одредбите од чл. 84 до 88 на 
Законот за организацијата на научната работа, к а -
ко и другите одредби на тој закон и на другите 
прописи што се во спротивност со овој закон. 

Член 32 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

310. 

У К А З 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗКОНОТ ЗА ДАНОКОТ НА 
ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ ПРАВА И ЗА 
ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ 

ДЕЈНОСТИ 

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот 
закон за основите на општественото и политичкото 
устројство на Федеративна Народна Република Југо-
славија и за сојузните органи на власта, се прогла-
сува Законот за измени и дополненија на Законот 
за данокот на приходите од авторските права и за 
фондот за унапредување на културните дејности, 
што го усвои Сојузната народна скупштина на сед-
ницата на Сојузниот собор од 3 јуни 1960 година и 
на седницата на Соборот на производителите од 3 
јуни 1960 година. 

ПР бр. 10 
4 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
Претседател 

на Сојузната народна скупштина, 
Петар Стамболић е. р. 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА 
ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ 
ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Член 1 
Во Законот за данокот на приходите од автор-

ските права и за фондот за унапредување на кул-
турните дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр* 
31/54, 52/58 и 48/59) членот 8 се менува и гласи: 

„Даночната основица на данокот на приходите 
од авторските права ја сочинува секој износ на бру-
то приход остварен по основот на авторско право, 
како и по основот на патенти и технички усовршу-
вања, намален за износот: на трошоците на мате-
ријалот што е потрошен при изработката на тие 
творби, на надоместокот за работа на други лица 
што учествувале во нивната изработка и на другите 
трошоци нужни за остварување на односниот 
приход. 

Поблиски прописи за утврдување на трошоците 
од претходниот став, во процент од бруто приходот 
или на друг начин, ќе донесе сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за просвета и култура." 

Член 2 
Во членот 9 на крајот од ставот 1 точката се 

заменува со запирка и се додаваат зборовите: „на-
мален за трошоците од членот 8 на овој закон.". 

Член 3 
Во членот 10 на крајот точката се заменува со 

запирка и се додаваат зборовите: „намален за тро-
шоците во смисла на членот 8 од овој закон.". 

Член 4 
Се овластуваат законодавните одбори на Соју-

зниот собор и на Соборот на производителите на 
Сојузната народна скупштина да утврдат и издадат 
пречистен текст на Законот за данокот на прихо-
дите од авторските права и за фондот, за унапреду-
вање на културните дејности, откако ќе ги извршат 
потребните редакциски измени. 

Член 5 
Овој закон влегува во сила осмиот ден по обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
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ЗИ. 

Врз основа на членот 13 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за данокот на личниот 
приход на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
23/60), законодавните одбори на Сојузниот собор и 
на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина, на своите седници од 3 јуни 1960 
година го утврдија долу изложениот пречистен 
текст на Законот за данокот на личниот приход на 
граѓаните. 

Пречистениот текст е составен од Законот за 
данокот на личниот приход на граѓаните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/58), Законот за допол-
нение на Законот за данокот на личниот приход 
на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
данокот на личниот приход на граѓаните („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 15/60) и од Законот за 
измени и дополненија на Законот за данокот на 
личниот приход на граѓаните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 23/60), во кои е означено времето на 
влегувањето во сила на тие закони како и од 
кога ќе се применуваат. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 8 

4 јуни 1960 година 
Белград 
Претседател 

на Законодавниот Претседател 
о,гбор на Соборот на на Законодавниот одбор 

производителите, на Сојузниот собор, 
Макс Крмељ, е. р. др Макс Шнудерл, е. р. 

З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА 

ГРАЃАНИТЕ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
I. Основни одредби 

Член 1 
Данокот на личниот приход на граѓаните го пла-

ќаат граѓаните и граѓанските правни лица чиј го-
дишен чист приход го надминува износот опреде-
лен со овој закон. 

Член 2 
Како чист приход на граѓаните и на граѓан-

ските правни лица во смисла на одредбите од овој 
закон се подразбираат сите приходи што граѓа-
ните односно граѓанските правни лица ќе ги оства-
рат по конечната пресметка или во вид на акон-
тации по кој и да е основ и од кои и да било из-
вори во земјата и од странство, по одбивање .на 
даноддхе, локалните даноци и придонесите што од 
тие приходи се плаќаат според посебни прописи. 

Член 3 
Приходите на граѓаните и на граѓанските прав-

ни лица што со посебни прописи се ослободени од 
данок или придонес или според посебни прописи 
не се сметаат како приходи подложни на данок 
односно на придонес се ослободуваат и од данокот 
на личниот приход на граѓаните според овој закон. 

Доуги ослободувања од данокот на личниот 
приход на граѓаните можат да се установуваат 
само врз основа на овој закон или со посебен со-
јузен закон. 

Член 4 
Даночен обврзник на данокот на личниот при-

ход на граѓаните е секој граѓанин и граѓанско 
правно лице што ќе оствари годишен личен при-
ход на кој се плаќа данок според овој закон. 

Одредбите од овој закон што се однесуваат на 
граѓанските правни лица се однесуваат и на стран-
ските држави и на странските јавни правни лица, 
ако со овој закон не е определено поинаку. 

Член 5 
Нормите на данокот на личниот приход на 

граѓаните се прогресивни. 

II. Даночен обврзник 
Член 6 

Даночен обврзник на данокот на личниот при-
ход на граѓаните е секој граѓанин и граѓанско 
правно лице што ќе остварат годишен чист при-
ход поголем од 700.000 динари. 

По исклучок, ако чистиот приход од претход-
ниот став се состои само од приходи на кои сб 
плаќа данок на доход, лицето што ги остварува 
тие приходи нема да биде даночен обврзник на 
данокот на личниот приход на граѓаните, без оглед 
на височината на тие приходи. 

III. Даночна основица и норми на данокот 
Член 7 

Даночната основица на данокот на личниот при-
ход на граѓаните ја сочинува чистиот приход на да-
ночниот обврзник што тој ќе го оствари во текот 
на годината за која се врши облог со данок, нама-
лен со износот на приходите на кои се плаќа да-
нок на доход а кои се внесени во чистиот приход. 

Чистиот приход од научна, книжевна, музичка 
или скулпторска творба од поголемо значење, како 
и од идејна скица во проектирање од поголемо зна-
чење, што авторот ги создавал подолго од една го-
дина, а е остварен во една година, на барање под-
несено од даночниот обврзник кон даночната при-
јава, се дели на еднакви делови за онолку години 
колку години авторот ја создавал творбата, но на ј -
многу за три години. 

Во случај на сомневање дали е во прашање 
творба од претходниот став, ќе се побара мислење 
од соодветното републичко здружение на уметни-
ците односно од соодветната научна установа, и тоа 
мислење е задолжително за органот на управата на 
општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на приходите 'што го врши облогот со данокот на 
личниот приход на граѓаните. 

Приходите од скулпторски и сликарски творби 
остварени на ретроспективни изложби што опфа-
ќаат најмалку 20 години истакната уметничка ра-
бота на авторот ќе се делат на еднакви делови на 5 
години. 

Приходите од авторски творби од ст. 2 и 4 на 
овој член остварени почнувајќи од 1960 година ќе 
се делат на годината во која е остварен приходот и 
на годините што ќ следуваат на таа година. 

Ако даночниот обврзник или членовите на не-
говото домаќинство имаат и приходи од селско сто-
панство на кои се плаќа данок на доход според ка -
тастарскиот^ од 
членот 2 на ОВОЈ заќон се внесува делот од ката-
старскиот приход намален со данокот на доход од 
селско стопанство, и тоа во износот што паѓа врз 
него сразмерно со бројот на членовите на дома-
кинството постари од 18 години на 1 јануари на 
даночната година. 

Ако приходите на кои се плаќа данок на доход, 
а кои се внесени во чистиот приход од членот 2 на 
овој закон, се помали од 700.000 динари или ако во 
чистиот приход не се содржани приходите на кои 
се плаќа данокот на доход, при утврдувањето на 
даночната основица од чистиот приход се одбива 
износот од 700.000 динари. 

Член 8 
На даночниот обврзник што во домаќинството 

е единствен стопанисувач а издржува жена, мало-
летни деца и деца на редовно школување или ро-
дители неспособни за стопанисување, му се нама-
лува даночната основица за 50.000 динари за секој 
таков член на домаќинството но најмногу до 200.000 
динари. 

Потребните податоци за околностите од прет-
ходниот став даночниот обврзник ги поднесува кон 
даночната пријава. 

Член 9 
Данокот на личниот приход на граѓаните се 

пресметува и се плаќа по следните норми, и тоа: 
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Ако годишната даночна 
основица изнесува 

динари С е п р е с м е т у в а и с е п л а ќ а н а и м е д а н о к 
над до 

— 250.000 5% 
250 ООО 500.000 12.500 + 10% 
500.000 750.000 37.500+15% 
750.000 1,000.000 75.000+20% 

1,000.000 1,250.000 125.000+25% 
1,250.000 1,500.000 187.500+30% 
1,500.000 2,000.000 262.500 + 35% 
2,000.000 2,500.000 437.500+40% 
2,500.000 3,000.000 637.500+45% 
3,000.000 4,000.000 862.500+55% 
4,000.000 5,000.000 1,412.500+65% 
5,000.000 2,062.500 +70% 

вишокот над 250.000 500.000 
» 500.000 750.000 
tf 750.000 1,000.000 
» 1,000.000 1,250.000 
•t 1,250.000 1,500.000 

1,500.000 2,000.000 
»» 2,000.000 2,500.000 
н 2,500.000 3,000.000 
N 3,000.000 4,000.000 „ 4,000.000 5,000.000 
»» 5,000.000 

Данокот по нормите од претходниот став се 
плаќа во случај ако е даночната основица утврдена 
според членот 7 став 7 од овој закон. 

Член 10 
Ако приходите на даночниот обврзник на кои 

се плаќа данок на доход, а кои се внесени во чи-
стиот приход од членот 2 на овој закон, се пого-
леми од 700.000 динари, данокот на личниот приход 
на граѓаните се пресметува и се. плаќа по следните 
даночни норми, и тоа: 

Ако годишниот чист при- Данокот се пресмету-
ходна даночниот обврзник ва и се плаќа по след-

изнесува динари ните норми од даноч-
над до ната основица 

— 700.000 — 

700.000 1,000.000 
1,500.000 

5% 
1,000.000 
1,500.000 

1,000.000 
1,500.000 10% 1,000.000 

1,500.000 2,000.000 15% 
2,000.000 2,500.000 20% 
2,500.000 3,000.000 25% 
3,000.000 4,000.000 35% 
4,000.000 5,000.000 45% 
5,000.000 6,000.000 55% 
6,000.000 7,000.000 65% 
7,000.000 

7,000.000 
70% 

Личниот приход на граѓаните според претход-
ниот став не може да се обложи со данок во пого-
лем износ од данокот по нормата што е непосредно 
пониска од соодветната норма, наголемен за 50% 
од разликата на чистиот приход поради која би 
требало да се примени повисоката даночна норма. 

IV. Даночни ослободувања 

Член 11 
Не влегуваат во чистиот приход на даночниот 

обврзник на данокот на личниот приход на граѓа-
ните во смисла на чл. 1 и 2 од овој закон: 

1) приходите остварени по основот на работен 
однос (постојан, привремен, дополнителен) или од 
авторско драво,, што г р а ѓ а н и т е . ^ и^ги подарат на 
по ли т и ч котор иторијл дна £дѕдадаа„ или ќе и ги_пода-
рат на општествена или друга организација за ху-
мани, социјални или други општокорисни цели; 

2) надоместоците.^ , работа „на, терен и надоме-
стоците пораде* O^JjQgH.^^gQT фа мил if ја т^ц што 
на работниците на стопанските организации им се 
исплатуваат до износите што на тие организации 
им се признаваат како материјални трошоци, а на 
службениците и работниците на државните органи, 
установите, општествените и други организации — 
до износите определени со посебни прописи за јав-
ните службеници. 

Член 12 
Сојузниот извршен совет може да донесе про-

писи за ослободување од данокот на личниот 
приход на граѓаните во следните случаи: 

1) на наградите што се даваат како национални 
или меѓународни признанија во уметноста и нау-
ката; 

2) на наградите што ги даваат политичкотери-
торијадните единици за особен успех и заслуги во 
уметноста и науката; 

3) на наградите за животни дела на уметници 
и научници; 

4) на приходите на научниците и уметниците од 
јубиларни изданија на нивните творби; 

5) на приходите на научниците и уметниците 
од творбите од потрајна вредност за кои биле по-
требни долгогодишна подготовка и работа. 

Приходите ослободени од данокот според прет-
ходните ставови не се внесуваат во чистиот приход 
на даночниот обврзник. 

V. Облог и место за плаќање на днокот 
Член 13 

Даночните обврзници на данокот на личниот 
приход на граѓаните се должни во текот на јану-
ари секоја година да поднесат даночна пријава за 
чистиот приход и за даночната основица за изми-
натата година. 

Даночната пријава му се поднесува на органот 
на управата на општинскиот народен одбор надле-
жен за работите на приходите на чие подрачје се 
наоѓа живеалиштето односно седиштето на даноч-
ниот обврзник. 

По исклучок, ако живеалиштето односно седи-
штето на даночниот обврзник е во странство, испла-
тителот на приходите во земјата е должен во срокот 
од ставот 1 на овој член за исплатените приходи 
на таквото лице да му достави извештај на органот 
на управата на општинскиот ирод ен одбор надле-
жен за работите на приходите на чие подрачје 
исплатителот има седиште односно живеалиште, и 
тоа без оглед на износот на исплатените приходи. 

Ако даночниот обврзник во изминатата година 
имал приходи на кои се плаќа данок на доход и 
облог со тој данок за изминатата година не е извр-
шен до денот на поднесувањето на даночната при-
јава за данок на личниот приход на граѓаните, во 
пријавата за данок на личниот приход на граѓаните 
се искажуваат соодветните податоци од ставот 1 на 
овој член според податоците искажани во прија-
вата за облог со данок на доход. 

Во случајот од претходниот став додека не се 
изврши конечниот облог со данок личниот приход 
на граѓаните, даночниот обврзник е должен да го 
плаќа овој данок во вид на аконтација. Височината 
на аконтацијата ја определува органот надлежен 
за работите на приходите од ставот 2 на овој член, 
кој е должен на даночниот обврзник да му издаде 
за тоа образложено писмено решение. Конечниот 
облог со данок на личниот приход на граѓаните ќе 
се изврши дури откога ќе се изврши облогот со 
данок на доход. 

Член 14 
Сојузниот извршен совет може да пропише по-

себен начин за поднесување даночни пријави, како 
и исплатителот на приходите да го обврзе на на-
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чинот на плакање со кој на даночните обврзници 
им се олеснува евиденцијата на приходите и извр-
шувањето на обврските. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите може да пропише даночните обврз-
ници на данокот на личниот приход на граѓаните 
да се должни да водат посебни книшки за оства-
рените приходи и за платениот данок. 

Член 15 
За облог со данок на личниот приход на граѓа-

ните е надлежен органот на кој му се поднесува 
даночната пријава според одредбите на членот 13 
од овој закон. 

Покрај податоците искажани во даночната при-
јава, органот надлежен за облог со данок може да 
користи и други докази заради утврдување на чи-
стиот приход на даночниот обврзник. 

Податоците од даночните пријави, од поднесо-
ците и од изјавите на даночните обврзници и други 
податоци за чистиот приход на даночниот обврзник 
можат да се користат само за службени потреби. 

Органот што го извршил облогот со данок на 
личниот приход на граѓаните е должен за утврде-
ната даночна основица, даночната норма и обложе-
ниот данок да донесе писмено решение и да му го 
достави на даночниот обврзник. 

Член 16 
Данокот на личниот приход на граѓаните во 

износот што и одговара на пријавената даночна 
основица се плаќа најдоцна до крајот на февруари 
наредната година по истекот на годината за која 
се поднесува даночната пријава. Во истиот срок 
мора да се плати данокот и во случај ако даночниот 
обврзник не поднесе даночна пријава. 

Разликата меѓу обложениот данок на личниот 
приход на граѓаните* и тој данок платен според 
претходниот став, се плаќа во срок од триесет дена 
од денот на приемот на известувањето за обложе-
ниот данок. 

Член 17 
Даночниот обврзник на данокот на личниот 

приход на граѓаните може и пред извршениот облог" 
со данок или определувањето на аконтацијата на 
данокот од страна на надлежниот орган да упла-
тува аконтации на данокот во износ што му одго-
вара на неговиот чист приход што го остварува во 
текот на годината. 

На приходите од членот 7 ст. 2 и 4 на овој закон 
даночниот обврзник е должен до крајот на февру-
ари на годината што и следува на годината во која 
е остварен приходот, покрај данокот што отпаѓа на 
претходната година, да плати аконтација на дано-
кот што отпаѓа на другите години на кои е поделен 
приходот. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на финансиите може да пропише за даночните об-
врзници на данокот на личниот приход на граѓа-
ните, за кои е несомнено дека во текот на годината 
ќе остварат чист приход поголем од 700.000 динари 
во вид на приходи што имаат траен карактер (при-
ходи од работен однос), да бидат должни во текот 
на годината да плаќаат аконтација од овој данок 
при остварувањето на приходите. 

VI. Казнени одредби 
Член 18 

Даночниот обврзник на данокот на личниот 
приход на граѓаните што не ќе поднесе даночна 
пријава што е должен да ја поднесе според одред-
бите од овој закон, односно исплатителот на при-
ходите од членот 13 став 3 на овој закон што за 
исплатените приходи не ќе го извести надлежниот 
орган во пропишаниот срок, ќе се казни за даночен 
прекршок со петорен износ на данокот за годината 
за која не поднесол даночна пријава односно изве-
стување за исплатените приходи. 

Даночниот обврзник што ќе поднесе даночна 
пријава за данок на личниот приход на граѓаните 
по срокот определен со овој закон а пред поведу-
вањето на постапка за казнување според претход-
ниот став, ќе се казни со троен износ на данокот. 

Даночниот обврзник што од оправдани причини 
не поднесол даночна пријава или од тие причини 
неблаговремено ја поднесол, нема да се казни спо- ~ 
ред одредбите од претходните ставови. 

VH. Преодни и завршни одредби 
Член 19 

Во поглед на наплатата, гаранцијата, застаре-
носта, интересот, правните средства и сето друго 
што се однесува на облагот, пресметувањето и на-
платата на данокот на личниот приход на граѓани-
те, а што не е определено со овој закон, согласно 
ќе се применуваат соодветните одредби на пропи-
сите за данокот на доход. 

Член 20 
Во смисла на одредбите од овој закон прихо-

дите се сметаат остварени во годината во која се 
примени (исплатени). 

По исклучок од претходниот став, редовните 
примања од редовен работен однос што се испла-
туваат месечно или во пократки срокови наназад, 
се сметаат како приходи на годината за која се 
исплатени. 

Член 21 
К а ј бруто приходите остварени во странство 

од авторски творби на кои во земјата не се плаќа 
данок на приходите од авторските права, зашто 
сличен данок е платен во странство, трошоците 
потребни за остварување на такви приходи ќе се 
утврдат во постапката за обложување со данок на 
личниот приход на граѓаните на начинот на кој 
тие трошоци се утврдуваат во постапката за обло-
жување со данок на приходите од авторските права. 

Член 22 
Се овластува сојузниот Државен секретаријат 

за работите на финансиите да донесе поблиски 
прописи за извршување на овој закон. 

312. 

Врз основа на членот 4 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за данокот на 'приходите 
од авторските права и за фондот за унапредување 
на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 24/60), законодавните одбори на Сојузниот собор 
и на Соборот на производителите на Сојузната на-
родна скупштина, на своите седници од 3 јуни 1960 
година, го утврдија долу изложениот пречистен 
текст на Законот за данокот на приходите од ав-
торските права и за фондот за унапредување на 
културните дејности., 

Пречистениот текст е составен од Законот за 
данокот на приходите од авторските права и за 
фондот за унапредување на културните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/54), Законот за 
измени и дополненија 'на Законот за данокот на 
приходите од авторските права и за фондот за 
унапредување на културните дејности („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 52/58), Законот за измени на 
Законот за данокот на приходите од авторските 
права и за фондот за унапредување на културните 
дејности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/59) и од 
Законот за измени и дополненија на Законот за 
данокот на приходите од авторските права и за 
фондот за унапредување на културните дејности 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60), во кои е 
означено времето на влегувањето во сила на тие 
закони. 

Сојузна народна скупштина 
СНС (А) 19 

4 јуни 1960 година 
Белград 
Претседател 

на Законодавниот 
одбор на Соборот на 

производителите, 
Макс Крмељ, е. р. 

Претседател 
на Законодавниот 

одбор на Сојузниот 
собор, 

др Макс Шнудерл, е. р. 
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З А К О Н 
ЗА ДАНОКОТ НА ПРИХОДИТЕ ОД АВТОРСКИТЕ 
ПРАВА И ЗА ФОНДОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА 

КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

(ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ) 
I. Данок на приходите од авторските права 

Член 1 
Данокот на приходите од авторските права се 

плаќа на сите видови приходи остварени врз осно-
ва на авторското право. 

Член 2 
Како приходи од авторските права на кои се 

плаќа данокот според одредбите од овој закон се 
подразбираат: 

1) приходите од уметнички творби (книжевни, 
ликовни, музички, филмски и други) во оригинал, 
превод, копија или репродукција, како и наградите 
на конкурси за уметнички творби; 

2) приходите од научни и стручни творби во 
оригинал, превод, копија или репродукција и на-
градите на конкурси за изработка на тие творби; 

3) приходите од публицистичката дејност; 
4) приходите од идејни проекти и награди на 

конкурси за изработка на тие проекти; 
5) приходите од изработка на разни скици и 

цртежи како и приходите од стрипови, составува-
ње крстословски и други слични работи; 

6) приходите од вршење рецензија, редакција, 
лектура и слично; и 

7) сите други приходи по основот на авторско 
право. 

Член 3 
Како приходи од авторските права, во смисла 

на одредбите од овој закон, се сметаат и приходите 
од патенти, пронајдоци и технички усовршувања 
заштитени со посебни прописи. 

Член 4 
Приходите од изработка на идејни скици или 

цртежи во применетата уметност, од изработка на 
прототипови на уметнички производи што им се 
отстапуваат на стопански организации или на други 
производители како модели за натамошно умножу-
вање (производство) на такви производи, се сметаат 
како приходи од уметничките творби од членот 2 
точка 5 на овој закон. 

Приходите што се остваруваат со производство 
и продажба на производите на применетата умет-
ност, се оданочуваат со данокот на доход како при-
ходи од занаетчиската дејност. 

По исклучок од одредбите на претходните ста-
вови, приходите од продажбата на прототиповите 
на применетата уметност се оданочуваат според 
одредбите од овој закон ако тие прототипови спо-
ред постојните обичаи го задржале карактерот на 
оригинал на производ на применетата уметност. 
Ова не се однесува на приходите од производите 
на занаетчиските дуќани. 

Во случај на сомневање дали се во прашање 
приходи од авторските права или приходи од зана-
етчиската дејност, ќе се прибави мислење од здру-
жението на уметниците на соодветната струка на 
уметноста. 

Член 5 
Данокот на приходите од авторските права се 

плаќа на сите приходи од членот 2 и членот 4 ст. 
1 и 3 од овој закон што произлегуваат од терито-
ријата на Југославија, без оглед на живеалиштето 
односно седиштето на даночниот обврзник, како и 
на таквите приходи од странство ако на нив не 
се плаќа сличен данок во странската држава од 
која произлегуваат тие. 

Член 6 
Даночен обврзник на данокот на приходите од 

авторските права е секое домашно и странско ф и -

зичко и правно лице што остварува приход на кој 
се плаќа данокот според одредбите од овој закон, 
без оглед дали приходот се остварува по изворно 
или по изведено авторско право. 

Државните органи и домашните стопански и 
општествени организации не плаќаат данок на при-
ходите од авторските права според одредбите од 
овој закон. 

Член 7 
Даночната основица на данокот на приходите 

од авторските права ја сочинува секој износ на 
бруто приход остварен по основот на авторско 
право, како и по основот на патенти и технички ч 
усовршувања, намален за износот: на трошоците 
на_мах£ШЈ2|Ц&11Жт.о е п о т р о ш е н и о н изработката / 
на тие творби, на надоместокот-^ работа на други ( 
лица~~"што учествувале во Нивната изработка и на 
другите трошоци нужни за остварување^нЗ одно- 1 
сниот приход. 

Поблиски прописи за утврдување на трошоци-
те од претходниот став, во процент од бруто при-
ходот или на друг начин, ќе донесе сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на финансиите во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за просвета и култура. 

Член- 8 
Даночната основица на данокот на приходите 

од авторските права што ги пресметува и ги испла-
тува установата за заштита на авторските права 
ја сочинува секој износ на бруто приход остварен 
по основот на авторско право, намален за трошо-
ците од членот 7 на овој закон. 

Приходите од мали авторски права можат да 
се остваруваат само преку установата за заштита 
на авторските права. 

Како приходи од мали авторски права на кои 
се плаќа данокот во смисла на претходните ста-
вови, не се подразбираат тантиемите за изведување 
музички творби во народните театри и опери, што 
спаѓаат во големи права, како ни приходите за 
изведување симфонии, без оглед дали се наплату-
ваат преку установата за заштита на авторските 
права или не. 

Член 9 
Ако по една уметничка творба или некоја друга 

творба од членот 2 односно од членот 3 на овој 
закон се остваруваат приходи од авторските права 
или од награда на конкурс, даночната основица ја 
сочинува секој износ на бруто приход од автор-
ските права што се прима од еден исплатител, на-
мален за трошоците во смисла на членот 7 од овој 
закон. 

Член 10 
Данокот на приходите од авторските права се 

плаќа по нормата од 13°/о. 
По исклучок, на приходите од авторските права 

остварени надвор од редовниот работен однос од 
изработка на плацови, скици, идеали проекти и ел., 
овој данок се плаќа по нормата од _ 2 б е з оглед 
на тоа што тие творби уживаат заштита според 
Законот за авторското право. 

Се овластува Сојузниот извршен совет да може 
да пропише кои приходи од авторските права се 
изедначуваат со приходите од претходниот став. 

Член 11 
Ако повеќе лица заеднички остваруваат при-

ходи од авторски права или ако повеќе лица заед-
нички остваруваат други приходи на кои се плаќа 
данок според одредбите од овој закон, ќе плаќаат 
данок по нормите што му одговараат на приходот 
на секој обврзник посебно. 

Член 12 
При секоја исплата на приход од авторските 

права исплатителот е должен да го пресмета и 
истовремено задржи данокот по нормата што и од-
говара на височината на хонорарот. 
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Ако исплатата се врши во рати, данокот се 
пресметува по нормата што му одговара на збирот 
на исплатените рати. Данокот што е исплатен од 
даночниот обврзник при исплатата на поранешните 
рати се одбива од пресметаниот данок и се испла-
тува само разликата. 

Член 13 
Ако стопанската организација како исплатител 

на приходите од авторските права не го задржи 
данокот при исплатата на хонорарот, таа е должна 
да го плати на товар на својот платен фонд. 

Член 14 
Ако даночен обврзник — физичко лице прима 

од друго физичко лице приход на кој се плаќа да-
нок според овој закон, во срок од 15 дена од денот 
на приемот на приходот мора да го пријави оства-
рениот приход и да го уплати соодветниот износ на 
данокот. 

Пријавата според претходниот став се подне-
сува до органот на управата на општинскиот на-
роден одбор надлежен за работите на приходите 
на чие подрачје се наоѓа живеалиштето на даноч-
ниот обврзник, без оглед на местото каде што е 
остварен приходот, а уплатата на данокот се врши 
на определена сметка на која се врши уплатата на 
данокот на хонорарите остварени во тоа место. 

Член 15 
Ако физичко или правно лице што е носител 

на авторско право во своја режија умножува или 
издава уметничка, научна, стручна или друга твор-
ба спомената во членот 2 од овој закон во онолкав 
број примероци кои според обичаите не се сметаат 
како оригинали, на остварените приходи се плаќа 
данок на доход. 

Одредбата од претхониот став не се однесува 
на органите и организациите од членот 6 став 2 
од овој закон. 

Член 16 
Данокот на приходите од авторските права не 

се зема предвид за стекнување или губење на 
права што зависат од височината на данокот. 

Член 17 
Данокот на приходите од авторските права се 

уплатува на посебна сметка к а ј банката во местото 
во кое се остваруваат овие приходи. 

II. Употреба на средствата од данокот на прихо* 
дите од авторските права 

Член 18 
Средствата на данокот на приходите од автор* 

ските права служат за социјално осигурување на 
уметниците, за унапредување на културните де ј -
ности и за подмирување на буџетските расходи на' 
општината. 

Член 19 
Од наплатениот данок на приходите од автор-

ските права се уплатува за социјално осигурување 
на уметниците делот што се пресметува по норма-ѓа 
и на основот што ги утврдува Сојузниот извршен 
совет со посебни прописи и тоа за оној број умет-
ници што се социјално осигурени според посебни 
прописи за социјалното осигурување на уметни-
ците на товар на приходите остварени според 
одредбите од овој закон. Овој придонес се уплатува 
во републичкиот, покраинскиот односно обласниот 
фонд за социјално осигурување на товар на дано-
кот на приходите од авторските права што е на-
платен на територијата на народната република, 
покраината односно областа. 

Член 20 
Со посебни прописи за социјалното осигурување 

на уметниците ќе се регулира социјалното осигу-
рување на уметниците на товар на средствата 
остварени според одредбите од овој закон. 

Уметниците што се социјално осигурени по 
основот на работен однос имаат право да избираат 
пензиско осигурување според работниот однос или 
според прописите за социјалното осигурување на 
уметниците. 

Сојузниот извршен совет може на одделни 
истакнати уметници и други културни работници 
да им ја определи височината на пензиското оси-
гурување без оглед на прописите за пензиското 
осигурување. 

Член 21л 

Од наплатениот данЗќ-тЈа' приходите од автор-
ските права, по одбивање на износот што се упла-
тува за социјално осигурување на уметниците, се 
издвојува, и тоа: 

^ 1) 10% во корист на буџетот на општината на 
чие подрачје е наплатен данокот; 

• 2) 70% во корист на републичкиот фонд за 
унапредување на културните дејности, со тоа ор-
ганот на управувањето со овој фонд да ги опре-
дели процентите на учеството на фондовите за 
унапредување на културните дејности на автоном-
ните единици; 

/ 3) 20% во корист на сојузниот фонд за уна-
предување на културните дејности. 

Член 22 
Средствата на сојузниот фонд за унапреду-

вање на културните дејности можат да се употре-
бат за меѓурепублички и меѓународни културни и 
научни манифестации, за унапредување на кул-
турните дејности на сите струки на уметноста, 
како и за други потреби од општо значење. 

Со републички закон ќе се пропише за кои 
културни дејности можат да се употребат сред-
ствата на републичкиот фонд за унапредување на 
културните дејности. 

Член 23 
Со сојузниот фонд за унапредување на кул-

турните дејности управува управен одбор чи ј прет-
седател и членови ги именува Сојузниот извршен 
совет. 

Прописите за управување со фондот за уна-
предување на културните дејности ги донесува Со-
јузниот извршен совет. 

Член 24 
Со републички закон ќе се пропише начинот 

на управувањето со републичкиот фонд за уна-
предување на културните дејности. 

Член 25 
Во поглед на претсметките на приходите и 

расходите на фондовите за унапредување на кул-
турните дејности, како и во поглед на употребата 
и контролата над употребата на средствата на 
фондовите важат во се одредбите на Законот за бу-
џетите и финансирањето на самостојните установи. 

III. Преодни и завршни одредби 

Член 26 
Во поглед на данокот на приходите од автор-

ските права согласно ќе се применуваат соодвет-
ните одредби од Законот за придонесот за буџетите 
од личниот доходи на работниците. 

Во поглед на приходите од авторските права 
на странски носители на авторски права и на при-
ходите што произлегуваат од странство ќе се при-
менуваат одредбите од меѓународните договори 
склучени меѓу Југославија и другите држави, а 
ако такви договори нама, се применуваат одред-
бите од овој закон. 
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313. 

Брз основа на членот 13 од Законот за органи-
зацијата на научната работа („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 34/57), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА КРИМИНОЛОШКИ И КРИ-

МИНАЛИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 

Член 1 
Се основува Институт за криминолошки и 

криминалистички истражувања (во натамошниот 
текст: Институт) како самостојна научна установа 
во смисла на Законот за организацијата на науч-
ната работа. 

Седиштето на Институтот е во Белград. 

Член 2 
Институтот: 
1) го проучува криминалитетот во Југославија 

и појавите во врска со него, го поттикнува усвоју-
вањето на современи научни достигања, ги разра-
ботува и ги усовршува истражувачките методи во 
оваа област; 

2) врши истражувања во областа на превентив 
ното сузбивање на појавите на криминална дејност, 
во областа на казнената политика и на извршува-
њето на казни и други кривичноправни мерки со цел 
за правилна примена и остварување на воспитната 
цел на казната и на другите кривичноправни мерки 
и за постигање на што попотполна ресоцијализација 
на осудените лица; 

3) организира проучување во областа на крими-
налистиката и на другите дополнителни науки (суд-
ска психологија и судска медицина) со цел за раз-
работка и примена на новите методи во борбата 
против криминалитетот што им одговараат на до-
стигањата на современата наука; 

4) работи на усовршување на стручните кадри 
и на подготвување научен подмладок за истражу-
вачка работа во областа на криминологијата и кри-
миналистиката и соработува со органите на внатре-
шните работи, судот и јавното обвинителство во по-
глед на стручното издигање на кадрите за вршење 
определени задачи од надлежноста на овие органи; 

5) организира советувања, дискусии и други 
годни форми на соработка заради претресување на 
проблемите од областа на криминологијата и кри-
миналистиката ; 

6) го организира прибирањето и научното разра-
ботување на статистичките податоци и обезбедува 
друга документација во согласност со барањата на 
криминолошките и криминалистичките истражу-
вања; 

7) ги објавува и непосредно им ги соопштува на 
заинтересираните органи, установи и организации 
резултатите од својата научноистражувачка работа 
и општите достигања во областа на криминологија-
та и криминалистиката, и на барање од овие органи, 
установи и организации дава податоци и мислења 
за одделни прашања од својот делокруг; 

8) издава публикации од областа на криминоло-
гијата и криминалистиката; 

9) соработува со соодветните научни установи, 
организации и поединци што се занимаваат со проу-
чување на криминалитетот и на појавите во врска 
со него во земјата и во странство. 

Покрај работите од претходниот став, Институ-
тот може да организира и посебни предавања, кур-
севи, семинари и ел. од криминолошките и крими-
налистичките дисциплини за службениците на орга-
ните, установите и организациите, што се непосредно 
заинтересирани за сузбивање на појавите на кри-
миналитетот. 

Член 3 
Со Институтот управуваат совет и директор. 

Член 4 
Советот на Институтот има 9 до 15 членови 
Половината членови на советот на Институтот 

ги именува Сојузниот извршен совет од редот на 
научните, стручните и други јавни работници и 
заинтересираните органи, установи и организации, а 
другата половина членови на советот ги избира 
стручниот научен колектив на Институтот од сво-
јата средина. 

Директорот според својот положај е член на со-
ветот. 

Член 5 
Советот на Институтот ги врши работите што со 

Законот за организацијата на научната работа се 
ставени во делокругот на советот на научната уста-
нова. 

Член 6 
Директорот на Институтот го назначува Соју-

зниот извршен совет врз основа на избор од стра-
на на советот, и тоа од редот на научните работни-
ци или лица што се занимаваат со научна работа во 
областа на криминологијата и криминалистиката. 

На директорот му помага во работата помошник. 

Член 7 
Институтот има потребен број научни и стручни 

соработници и асистенти и други соработници за 
вршење на научноистражувачка работа. 

Институтот може да има хонорарни соработни-
ци и асистенти, кои се избираат под условите што 
важат за избор на постојани соработници и аси-
стенти, како и потребен број надворешни соработ-
ници. 

Член 8 
Институтот ги остварува своите приходи од из-

давачката дејност и од други услуги што ги врши 
во рамките на своите задачи, како и од дотација 
од федерацијата. 

Член 9 
Институтот ги распределува своите средства со 

финансиски план, што го донесува советот на Ин-
ститутот. 

Член 10 
Институтот има фонд за унапредување на науч-

ната работа и фонд за наградување. 
Фондот за унапредување на научната работа се 

формира од делот на сите приходи кој се опреде-
лува со финансискиот план на Институтот, а фон-
дот за наградување — од делот на приходите од 
услуги, публикации и заштеди што е резултат од 
залагањето на работниот колектив на Институтот. 

Институтот може да има и други фондови во со-
гласност со важечките прописи, кои се утврдуваат 
со правилата на установата. 

Член 11 
Поблиски одредби за организацијата и работата 

на Институтот содржат правилата на Институтот, 
кои се донесуваат во согласност со Законот за орга-
низацијата на научната работа и со оваа уредба. 

Член 12 
Членовите на првиот совет на институтот ги 

именува Сојузниот извршен совет. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ^ ден по 

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

Р. п. бр. 112 
31 мај 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката. 

Јосип Броз-Тито, е. р. 
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314. 
Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за 

електростопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 2/58 и 1/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА ЗА ЦЕНИТЕ 
И ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ЕЛЕКТРИЧ-

НА ЕНЕРГИЈА 

Член 1 
Во Уредбата за цените и за условите за про-

дажба на електрична енергија („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 17/57, 39/56, 51/58 и 33/59) во Тарифата за 
електрична енергија, во табелата кон точката II во 
групата на потрошувачка под 7 на кра јот се додава 
точка и запирка и зборот: „ладилници". 

Во точката III под 7 на кра јот се додаваат збо-
ровите: „потрошувачката за разладни цели во ла -
ди линиите;". 

Во табелата кон точката XIII во групата на 
потрошувачката под 7 на кра јот се додава точка и 
запирка и зборот: „ладилници". 

Член 2 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. НО 
31 ма ј 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

315. 

Врз основа на членот 69 во врска со членот 84 
став 3 од Законот за јавните службеници („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 5-3/57, 44/5-8, 1/59 и 52/59), 
Сој узано т извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА НАГРАДИТЕ ЗА 
ВОНРЕДНА РАБОТА И ЗА ОСОБЕНИ УСПЕСИ 
ВО РАБОТАТА И ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА ПРЕ-
КУВРЕМЕНА РАБОТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 
Член 1 

Во Уредбата за наградите за вонредна работа и 
за особени успеси во работата и за надоместоците 
за прекувремена работа на службениците на др-
жавните органи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
26/59) во членот 17 зборовите: „се дава и за работа 
во недела и во дните на државни празници" се за -
менуваат со зборовите: „се дава и за работа на де-
нот на неделен одмор и во дните на државни пра-
зници". 

Член 2 
Во членот 18 став 3 зборовите: „членот 16 став 

2" се заменуваат со зборовите: „членот 17". 
Член 3 

Членот 23 се менува и гласи: 
„Службениците што примаат посебен додаток 

според прописите донесени врз основа на членот 
161 од Законот за јавните службеници, немаат пра-
во на надоместок за прекувремена работа, освен во 
случаите од членот 16 став 2 точ. 1, 2, 4 и 7 на оваа 
Уредба." 

Член 4 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

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

Р. п. бр. 111 
31 мај 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

316. 

Врз основа на чл. 2 и 3 од Уредбата за заемите 
за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/56, 
22/58 и 25/59), во врска со членот 96 од Законот за 
станбените односи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
16/59 и 47/59), Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА КУЌНИТЕ СОВЕТИ ЗАЕМИ 
ЗА ПОПРАВКИ И ПРЕПРАВКИ НА СТАНБЕНИ 

ЗГРАДИ 

1. Банката к а ј која се вложени средствата на 
фондовите на станбените згради може да им одо-
брува заеми на куќните совети за поправки и пре-
правки на станбените згради под општествено упра-
вување. 

2. За одобрување на заемите на куќните совети 
за целите од претходната точка банката може да 
употреби до 60°/о од средствата на фондовите на 
станбените згради вложени к а ј неа и од средствата 
на фамилијарните станбени згради во граѓанска 
сопственост положени к а ј банката на посебна те-
кушта сметка заради исплата на трошоците на 
управувањето и одржувањето на тие згради. 

Износот на процентот на средствата од прет-
ходниот став банката може да го зголеми само во 
согласност со Народната банка. 

При определувањето на височината на средства-
та што можат да се употребат за одобрување заеми 
на куќните совети според оваа о д л у к а , банката 
ќе води сметка за можноста секогаш да им одговори 
на своите обврски спрема редовните потреби на 
куќните совети и на сопствениците на ф а м и л и ј а р -
ни станбени згради во граѓанска сопственост на кои 
им припаѓаат овие средства. 

3. На куќниот совет може да му се одобри заем 
во височина до 100% од делот на станарината што 
е должен тој да го уплатува во фонд за поправка 
на зградата за времето за кое е одобрен заемот. 

Ако општинскиот народен одбор ја условил у -
потребата на средствата на фондот за поправки на 
зграда со претходна согласност од определен орган 
во смисла на членот 123а став 4 од Законот за 
станбените односи, заем може да му се одобри само 
на куќниот совет на кој му е дадена согласност за 
употреба на средствата на фондот за поправки на 
зградата. 

4. Куќниот совет е должен да го употреби одо-
брениот заем најдоцна во срок од 6 месеци од 
денот на одобрувањето на заемот. По истекот на 
овој срок неискористениот заем односно неговиот 
неискористен дел не може повеќе да се користи. 

На барање од куќниот совет банката може од 
оправдани причини да го продолжи срокот за ко-
ристење на заемот и до една година. 

Куќниот совет може да го употреби заемот само 
за поправките за кои е одобрен. Износот на одо-
брениот заем банката ќе му го исплати, според 
налозите од куќниот совет, непосредно на изведу-
вачот на работите. 

5. Заемите според оваа одлука можат да се 
одобруваат со срок за исплата до 5 години. 

6. Отплатување™ на искористениот заем куќ-
ниот совет ќе го врши со еднакви месечни износи 
од делот на станарината што се уплатува во ф о н -
дот за поправки на зградата. 

7. Условите за користење, отплатување и обе-
збедување на дадениот заем се определуваат со 
договор меѓу куќниот совет и банката. 

8. Под условите од оваа одлука банката може, 
согласно со членот 103 од Законот за станбените од-
носи, да им одобрува заеми и на сопствениците на 
ф а м и л и ј а р н и станбени згради односно на станови во 
граѓанска сопственост, ако тие не живеат во нив, 
е дел од станарината од тие згради односно станови 
полагаат на посебна сметка к а ј банката. 
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9. Интересот по заемите одобрени врз основа на 
оваа одлука му припаѓа на општинскиот фонд за 
станбена изградба на народниот одбор на општината 
на чие подрачје се наоѓа станбената зграда за која 
е одобрен заемот. 

10. Технички упатства за спроведување на оваа 
одлука ќе пропише Народната банка. 

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

P. п. бр. 116 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

317. 

Врз основа на членот 80 ст. 3 и 4 од Уредбата 
за оснивање претпријатија и дуќани („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53, 30/54, 47/54, 19/56 и 3/58), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УСЛОВИТЕ И ПОСТАПКАТА ЗА ПРИСОЕДИ-
НУВАЊЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈА-
ТИЈА И ПОГОНИ КОН ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗАДРУГИ 

I. Општи одредби 
1. Претпријатијата и погоните со селскостопан-

оки расцепкани и меѓусебно оддалечени парцели, 
чија основна дејност е селекостоп азиското производ-
ство (во натамошниот текст: претпријатијата), мо-
жат да се присоединат кон земјоделски задруги под 
условите и според постапката пропишани со оваа 
одлука. 

2. Со присоединувањето кон земјоделска задру-
га претпријатието престанува да постои. 

Правата и обврските на присоединетото прет-
пријатие се пренесуваат на земјоделската задруга. 

3. Ако претпријатието се присоедини кон зем-
јоделска задруга што има економија организирана 
како самостоен погон, имотот на претпријатието 
влегува во составот на оваа економија. Ако економ 
мијата на задругата не е организирана како само-
стоен погон, пр и соединетото претпријатие се орга-
низира како самостоен погон на задругата во чиј 
состав влегува економијата на задругата. 

4. Ако присоединетото претпријатие во свој со-
став има и неселскостопански погони, овие погони 
стануваат самостојни погони според Уредбата за 
земјоделските задруги („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/58, 30/58, 22/50 и 49/59) или влегуваат во со-
став на слични погони во земјоделската задруга. 

11. Услови и постапка за присоединување 
5. Претпријатието може да се шри со е дин и кон 

земјоделска задруга под следните услови: 
1) парцелите на обработливото селскостопанско 

земјиште да се расцепкани и меѓусебно оддалечени, 
а да нема услови за арондација според одредбите 
на Законот за искористување на селокостопанското 
земјиште („Службен лист на ФНРЈ", бр. 43/59); 

2) поради расцепканост и меѓусебна оддалече-
ност на парцелите да е неможно рационално иско-
ристување на селскостопанското земјиште и при-
менување на современи методи на работата; 

3) со присоединување кон земјоделска задруга 
земјиштето да може порационално и поекономично 
да се користи. 

6. Одлуката за присоединување на претпријати-
ето кон земјоделската задруга ја донесуваат спо-
годбено работничкиот совет на претпријатието и 
задружниот совет на земјоделската задруга. 

7. Одлуката за присоединување земјоделската 
задруга е должеа да му ја поднесе на одобрение на 
општинскиот народен одбор на чие подрачје се нао-
ѓаат претпријатието што се присоединува и земјо-
делската задруга. 

Ако претпријатието и земјоделската задруга се 
наоѓаат на подрачјата на разни општини, одобре-
нието за присоединување го дава општинскиот на-
роден одбор на чие подрачје се наоѓа седиштето на 
претпријатието, со претходна согласност од општин-
скиот народен одбор на чие подрачје се наоѓа се-
диштето на задругата. 

8. Пред да му ја поднесе одлуката за присоеди-
нување на народниот одбор на одобрение, земјодел-
ската задруга е должна да прибави образложена 
изјава од банката дали се согласува да ги преземе 
задругата долговите на претпријатието што и се 
присоединува. 

9. Кон барањето за одобрение на присоедину-
вање земјоделската задруга е должна да ја при-
ложи одлуката за присоединување, доказите дека 
се исполнети условите од точката 5 на оваа одлука 
и изјавата на банката дали се согласува да ги пре-
земе долговите на претпријатието земјоделската за-
друга. 

10. За барањето за одобрение на присоединува-
ње на претпријатието кон земјоделската задруга, 
како и за давањето согласност за присоединување 
(точка 7 став 2), одлучува народниот одбор на сед-
ници на обата собора. 

Пред да донесе решение за одобрение на при-
соединување односно за давање согласност, народ-
ниот одбор е должен да утврди дали се исполнети 
условите за присоединување предвидени со оваа 
одлука. 

Ако народниот одбор утврди дека не се испол-
нети условите пропишани за присоединување, ќе 
донесе решение со кое го одбива барањето за одо-
брение на присоединување односно ја одбива со-
гласноста за присоединување. 

Против решението со кое општинскиот народен 
одбор одбива да даде одобрение за присоединување, 
земјоделската задруга и претпријатието можат да 
му изјават жалба на околискиот народен одбор на 
чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието. 

11. Во случај кога банката не ќе се согласи дол-
говите на претпријатието да ги преземе задругата, 
општинскиот народен одбор на чие подрачје се на-
оѓа седиштето на задругата гарантира за долговите 
на претпријатието ако даде согласност за присое-
динување. 

Ако општинскиот народен одбор на чие под-
рачје се наоѓа седиштето на задругата не даде со-
гласност за присоединување, а банката не се со-
гласи долговите на претпријатието да ги преземе 
задругата, околискиот народен одбор гарантира за 
долговите на претпријатието во случај кога по ж а л -
ба ќе го одобри присоединување^. 

12. Претпријатието што се присоединува е дол-
жно да состави примопредавен биланс. 

При присоединувањето на претпријатието нема 
да се спроведе постапка за ликвидација, освен ако е 
во примопредавниот биланс на претпријатието ис-
кажана загуба, кога народниот одбор мора да на-
реди претходно да се спроведе постапка за редовна 
ликвидација на претпријатието. 

13. Запишувањето на присоединувањето на 
претпријатието во регистарот на земјоделските за -
други и бришењето на присоединетото претпријатие 
од регистарот на стопанските организации се врши 
според прописите за регистрацијата на претприја-
тијата. 

III. Завршни одредби 
14. Поблиски прописи за спроведување на оваа 

одлука донесува, по потреба, Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за селско стопанство и пту--
мар ство во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите. 

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

P. п. бр. 113 
31 мај I960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, о. p. Едвард Кардељ, е. p. 
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318. 

Врз основа на членот 21 став 2 и членот 48 
став 2 од Законот за инвалидското осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 49/58 и 27/59), Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ РАБОТИ, 
АКЦИИТЕ. ФУНКЦИИТЕ И ГРАЃАНСКИТЕ ДОЛ-
ЖНОСТИ НА КОИ ПРЕТРПЕНАТА ПОВРЕДА СЕ 
ПРИЗНАВА КАКО НЕСРЕЌА ПРИ РАБОТАТА 

1. Сите лица, без оглед дали имаат или немаат 
својство на осигуреник во смисла на чл. 12 до 20 
од Законот за инвалидското осигурување, се оси-
гурени и имаат определени права според тој закон 
за случај на инвалидност и телесно оштетување 
предизвикани со повредата што ќе ја претрпат: 

1) на јавни работи што ги организира надле-
жниот државен орган по основот на самопридонес; 

2) на општи акции за вршење сезонски земјо-
делски работи (собирање реколта и др.) што ги ор-
ганизира народен одбор или соодветен орган на 
општествена организација; 

3) на младински локални работни акции што ги 
организира општински или околиски комитет на 
Народната младина на Југославија, а што не се 
опфатени со Одлуката за младинските работни ак-
ции чии учесници се осигурени за сите случаи на 
инвалидност и телесно оштетување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 24/59); 

4) на акции за спасување или одбрана од еле-
ментарни непогоди или несреќи, преземени заради 
спасување животите на граѓаните или заради от-
странување на материјалната штета што го за-
страшува државниот односно општествениот имот 
или имотот на граѓаните; 

5) во вршење на функциите и задачите во свој-
ство на член на претставнички орган или член на 
одбор, совет или комисија во државни органи, член 
на изборна комисија за избори на претставнички 
органи, или во својство на судија поротник во суд-
ската и административната казнена постапка; 

6) во вршење на функциите и задачите во свој-
ство на член на орган на општественото управува-
ње или член на други општествени тела форми-
рани во рамките на одделни јавни служби; 

7) за време на учеството, во својство на све-
док, вештак или толкувач, во постапка што се води 
по службена должност к а ј суд или друг државен 
орган или орган на јавната служба; 

8) во вршење на определени должности по по-
кана од државен орган, кога државниот орган со 
посебен пропис е овластен да ангажира граѓани за 
вршење на определени работи од општ интерес (из-
вршување на определени мерки во врска со обвр-
ската за служење во цивилната заштита, попис на 
населението и ел.). 

2. Лицата во редовен односно постојан работен 
однос и другите осигуреници од чл. 12 до 18 на За -
конот за инвалидското осигурување се осигурени, 
покрај случаите наведени во точката 1 од оваа од-
лука, и за случај на инвалидност и телесно оште-
тување предизвикани со повредата што ќе ја пре-
трпат: 

1) при користење на правото на избор на прет-
ставнички органи или органи на работничкото или 
општественото самоуправување; 

2) во вршење на должностите и задачите во 
својство на член на орган на работничкото или оп-
штественото самоуправување, и во вршење на за-
дачите што на осигуреникот како член на работ-
ниот колектив посебно му се доверени од органот 
на управувањето; 

3) во вршење на должностите и задачите во 
еве ство на функционер на општествените органи-
зации што се организирани и дејствуваат во рам-
ките на претпријатието, органот или установата во 
која е запослен осигуреникот, или во вршење на 

задачите што на осигуреникот како член на таква 
организација посебно му се доверени од органи-
зацијата; 

4) при одзовување на покана од надлежниот др-
жавен орган во врска со обврските според пропи-
сите за народната одбрана. 

Лицата од претходниот став за сите случаи 
наведени во точката 1 под 1 до 8, како и за слу-
чаите наведени во претходниот став на оваа точка 
под 1 до 4, осигурени се и по престанокот на 
работниот однос или на друго својство според кое 
се осигуреници, ако повредата што ќе предизвика 
инвалидност или телесно оштетување ја претрпат 
за време: 

1) додека примаат надоместок наместо плата 
според Законот за здравственото осигурување на 
работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 51/54); 

2) додека примаат материјално обезбедување 
или привремен надоместок според Законот за ин-
валидското осигурување; 

3) додека се наоѓаат на воена вежба или на 
отслужување на воениот срок во Југословенската 
народна армија на која стапиле во срок од 30 дена 
по престанокот на работниот однос. 

Осигурениците од ст. 1 и 2 на оваа точка се 
здобиваат, во смисла на членот 48 од Законот за 
инвалидското осигурување, во случаите наведени 
во оваа одлука со правата од инвалидското осигу-
рување како да претрпеле несреќа при својата ре-
довна работа. 

3. Лицата во работен однос што работат со ра-
ботно време пократко од редовното и другите лица 
наведени во членот 19 на Законот за инвалидското 
осигурување, како и учениците во стопанството и 
другите лица наведени во членот 20 од тој закон, 
се здобиваат, во смисла на членот 49 од тој закон, 
во случаите наведени во точката 1 од оваа одлука 
со правата од инвалидското осигурување како да 
претрпеле несреќа при вршењето на онаа работа 
односно дејност по основот на која го имаат свој-
ството на осигуреник. 

4. Лицата што го немаат својството на осигуре-
ник во смисла на чл. 12 до 20 од Законот за инва-
лидското осигурување, како и лицата што го имаат 
својството на осигуреник од чл. 19 и 20 од тој за-
кон (точка 3), осигурени се во смисла на членот 21 
став 1 односно членот 49 од тој закон само за слу-
ча ј на несреќа што ќе ја претрпат во текот на 
вршењето на работата на акциите наведени во 
точката 1 под 1 до 4 на оваа одлука, односно во 
текот на вршењето на функциите, задачите и дол-
жностите во својство на лица наведени во точката 
1 под 5 до 7 на оваа одлука, како и за време на вр-
шењето на должностите од точката 1 под 8 на оваа 
одлука. 

Лицата во редовен односно постојан работен 
однос и другите осигуреници од чл. 12 до 18 на 
Законот за инвалидското осигурување (точка 2 ст. 
1 и 2) се осигурени, во смисла на членот 48 став 
4 на тој закон, и за случај на инвалидност и теле-
сно оштетување предизвикани со повредата што ќе 
ја претрпат на редовен пат од станот односно ра -
ботното место до местото на јавните работи, односно 
акциите, функциите или должностите, или при вра-
ќање, во случаите наведени во точката 1 под 1 до 
8, како и во случаите наведени во точката 2 став 
1 под 1 до 4 на оваа одлука. 

5. Според одредбите од оваа одлука осигурени 
се југословенските државјани, како и странските 
државјани што имаат својство на осигуреник во 
смисла на чл. 12 до 20 од Законот за инвалидското 
осигурување, а странските државјани што го не-
маат тоа својство осигурени се во смисла на членот 
21 став 3 на тој закон само за случаите на инва-
лидност и телесно оштетување што ќе настапат под 
околностите наведени во точката 1 под 1 до 4 на 
оваа одлука. 

6. Оваа одлука ќе се применува и на случаите 
што настапиле од 1 јануари 1959 година. 
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7. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ/', 

Р. п. бр. 119 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић с. р. Едвард Кардељ, с. р. 

319. 

Врз основа на членот 45 став 1 точка 4 од 
Законот за инвалидското осигурување („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 49/58 и 27/59), Сојузниот извр-
шен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СЛУЧАИТЕ НА НЕСРЕ-
ЌА ПРИ РАБОТАТА ВО ВРСКА СО КОРИСТЕ-

ЊЕТО НА ПРАВОТО НА ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА, РЕХАБИЛИТАЦИЈА И 

ЗАПОСЛУВАЊЕ 

1. Повредата што лицата во редовен односно 
постојан работен однос и другите осигуреници од 
чл. 12 до 18 на Законот за инвалидското осигуру-
вање, учениците во стопанството и другите лица 
наведени во членот 45 став 2 на тој закон, ќе ја 
претрпат во врска со користењето на здравствената 
заштита на која според законот имаат право, се 
смета како несреќа при работата ако настапи: 

1) на редовен пат од станот односно работното 
место до местото каде што се врши лекарски пре-
глед или при враќање, и за врехме на престојува-
њето на местото каде што се врши прегледот, ако 
е осигуреникот повикан или упатен на преглед од 
страна на лекар на здравствена установа надлежна 
за давање здравствена заштита на осигуреникот 
или од страна на лекарска комисија или инвалид-
ска комисија, или ако не е повикан односно упатен 
а користи неопходна итна лекарска помош; 

2) на редовен пат од станот односно работното 
место до здравствената установа во која е упатен 
на лекување осигуреникот, или при враќање, како 
и за време на престојувањето во здравствената 
установа заради лекување, подразбирајќи ја како 
лекување и медицинската рехабилитација; 

3) на редовен пат од станот односно работното 
место до местото на прегледот или лекувањето или 
при враќање, кога осигуреникот е определен од 
надлежниот орган на јавната здравствена служба 
да придружува болен упатен на лекарски преглед 
или лекување во друго место, како и за време на 
престојот во тоа место ако до повредата дојде во 
непосредна врска со вршењето на придружничката 
дол леност; 

4) на редовен пат од станот односно работното 
место или од местото каде што се врши прегледот 
или лекувањето до установата или организацијата 
каде што осигуреникот набавува протези или други 
ортопедски помошни справи пропишани од лекарот 
на здравствената установа надлежна за давање 
здравствена заштита на осигуреникот, или при вра-
ќање, како и за време на престојувањето во тие 
установи и организации. 

Како несреќа при работата се смета и повредата 
што во случаите и под околностите наведени во 
претходниот став ќе ја претрпат инвалидите на 
трудот што го стекнале тоа својство како лица на-
ведени во претходниот став, а уживаат инвалидски 
права според Законот за инвалидското осигурување. 

Не се смета како несреќа при работата во сми-
сла на членот 45 став 1 точка 4 од Законот за ин-
валидското осигурување ако повредата настапи 
како последица од лекување односно од примена 
на определени средства за лекување или методи 
на лекување. 

2. Повредата што ќе ја претрпат инвалидите на 
трудот што го стекнале тоа својство како лица на-
ведени во точката 1 став 1 од оваа одлука, во врска 
со користењето на правото на професионална реха-
билитација според Законот за инвалидското осигу-
рување, се смета како несреќа при работата ако 
настапи: 

1) на редовен пат од станот до установата од-
носно местото определено за вршење на рехабили-
тацијата на која се упатени, или при враќање; 

2) за време на престојувањето во установата 
односно на местото каде што се врши рехабилита-
цијата. 

3) Повредата што ќе ја претрпат инвалидите на 
трудот што го стекнале тоа својство како лица на-
ведени во точката 1 став 1 на оваа одлука, во врска 
со користењето на правото на запослување според 
Законот за инвалидското осигурување, се смета 
како несреќа при работата ако настапи на редовен 
пат од станот до надлежниот орган на службата за 
посредување на трудот, или при враќање, кога ин-
валидот на трудот заминува да се пријави заради 
заложување, како и при подоцнежното уредно ј а -
вување до тој орган. 

4. Одредбите од точ. 1 до 3 на оваа одлука 
важат и за инвалидите на трудот — уживатели на 
инвалидска пензија, без оглед по кој основ го стек-
нале тоа својство, ако се во редовен односно во по-
стојан работен однос и работат според преостана-
тата работна способност. 

5. Како здравствена заштита во смисла на оваа 
одлука се подразбира здравствената заштита на 
која осигуреникот односно инвалидот на трудот има 
право според Законот за здравственото осигурува-
ње на работниците и службениците („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/54) односно според членот 289 на 
Законот за инвалидското осигурување. 

Одредбите од претходните точки важат и кога 
осигурениците односно инвалидите на трудот наве-
дени во оваа одлука, што се воени од војните или 
мирновремени воени инвалиди, наместо правото на 
здравствена заштита, професионална рехабилита-
ција или запослување, кое им припаѓа според про-
писите за социјалното осигурување, користат некое 
од тие права според прописите за воените од вој-
ните и мирновремените воени инвалиди. 

6. Оваа одлука ќе се применува и на случаите 
што настапиле од 1 јануари 1959 година. 

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

P. п. бр. 115 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

320. 

Врз основа на точката 13 од Одлуката за нор-
мите на придонесот за социјално осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/59) и членот 111 
став 3 од Законот за здравственото осигурување на 
работниците и службениците („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/54), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА 
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ОПШТИТЕ НОРМИ НА 
ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
НА НОРМИ ЗА ОДДЕЛНИ ГРАНКИ НА ОСИГУ-

РУВАЊЕТО 
1. Во Одлуката за распределба на општите нор-

ми на придонесот за социјално осигурување на нор-
ми за одделни гранки на осигурувањето („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 22/59) во точката 1 по ставот 2 
се додаваат три нови става, кои гласат: 

„Републичкиот извршен совет, по предлог од 
републичкиот завод за социјално осигурување, мо-
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же да определи средствата за здравствено осигу-
рување да се распределуваат по норма повисока од 
8,7%, но најмногу до 9,5%, ако најде дека потре-
бите на здравственото осигурување во народната 
република не би можеле да се покријат со сред-
ствата остварени по нормата до 8,7%. 

Средствата остварени со зголемувањето на нор-
мата над 8,7% во смисла на претходниот став, заво-
дите за социјално осигурување ги издвојуваат како 
резерва за покривање на вишокот на расходите над 
приходите што ќе се покаже според завршната 
сметка. 

Вишокот на приходите над расходите на фон-
дот на здравственото осигурување остварен врз 
основа на приходите по нормата до 8,7%, заводите 
го распределуваат според одредбите од членот 15 на 
Уредбата за Финансирање на социјалното осигуру-
вање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/55, 6/58 и 
1/59), а вишокот на приходите над расходите оства-
рен со зголемувањето на нормата над 8,7% се пре-
несува во резервниот фонд на здравственото оси-
гурување." 

2. Точката 2 се менува и гласи: 
„2. До донесувањето на посебни прописи за 

обезбедувањето на средства за инвестиции за по-
требите на заводите за социјално осигурување (ин-
вестиции за деловни и станбени згради), околиски-
те односно републичките заводи за социјално оси-
гурување можат да ги финансираат само инвести-
ционите објекти што на 1 јануари 1060 година биле 
во градба, ако расходите предвидени со п р е с м е т -
ките на заводите за 1960 година, вклучувајќи ги 
тука и расходите за инвестиции, се покриваат во 
здравственото осигурување со приходите врз осно-
ва на нормата на придонесот до 8,7%, а во долго-
рочното осигурување — со приходите врз основа на 
нормата утврдена според точката 1 од оваа одлука. 

На околиските и републичките заводи за соци-
јално осигурување банката нема да им одобрува 
кредити за потребите на финансирањето на инве-
стициите од претходниот став." 

3. Во точката 4 бројот „1958" се заменува со 
„1959". 

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и во целата 1960 година. 

Р. п. бр. 120 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

321. 
Врз основа на членот 25 од Законот за придо-

несот од доходот на стопанските организации („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 48/58, 48/59 и 52/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИТЕ ДУЌАНИ И ПРЕТ-
ПРИЈАТИЈА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО ПОМАЛИ 

УГОСТИТЕЛСКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Во^ Одлуката за определување на угостител-

ските дуќани и претпријатија што се сметаат како 
помали угостителски организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 10/58) точката II се менува и гласи: 

„II. Како помали угостителски стопански орга-
низации во смисла на членот 24 од Законот за при-
донесот од доходот на стопанските организации се 
сметаат: 

1) самостојните угостителски дуќани што не се 
наведени во точката I од оваа одлука; 

2) угостителските претпријатија за ког советот 
на општинскиот народен одбор надлежен за рабо-
тите на угостителството ќе утврди дека имаат ка-
рактер на помали угостителски стопански органи-
зации." 

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

P. п. бр. 122 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековин, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

322. 

Врз основа на членот 161 од Законот за јавните 
" службеници „Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 

44/58, 1/59 и 52/59), Сојузниот извршен совет доне-
сува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ПОСЕБНИОТ 
ДОДАТОК НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ НА 
ТЕРИТОРИЈАТА НА КОЈА Е ПРОШИРЕНА ЦИ-
ВИЛНАТА УПРАВА НА ФЕДЕРАТИВНА НА-

РОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Во Одлуката за посебниот додаток на службе-
ниците запослени на територијата на која е проши-
рена цивилната управа на Федеративна Народна 
Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 7/58) во точката 1 втората реченица се менува 
и гласи: „На тие службеници ќе им се исплатува 
посебниот додаток во износот кој претставува ра-
злика меѓу нивната досегашна плата и основната 
плата во нето износ според Законот за јавните 
службеници." 

По ставот 1 се додава нов став, који гласи: 
„Одредбата од претходниот став важи и за слу-

жбениците што се преместени или стапиле во слу-
жба на орган, установа или организација на тери-
торијата врз која се применува оваа одлука." 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 117 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Едвард Кардељ, е. р. 

323. 

Врз основа на членот 175 став 3 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), во согласност со Секрета-
ријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа, сојузниот Државен секретаријат за рабо-
тите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА И СТРУЧНИТЕ ИСПИ-
ТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ СМЕТ-

КОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците што во државните органи вршат 
сметководствени работи, како и на службениците 
запослени во -установите и организациите на кои 
звањата на извршни службеници што вршат смет-
ководствени работи им се определуваат според За -
конот за јавните службеници. 

Член 2 
Како стручна спрема за звањата на службе-

ници што вршат сметководствени работи, опреде-
лени со членот 150 став 1 на Законот за јавните 
службеници, се подразбира, и тоа: 

1) како нижа стручна спрема — завршено 
основно училиште (чл. 6 и 28 од Општиот закон за 
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школство^ — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 28/58) 
или на него рамна спрема, пропишан стаж и поло-
жен стручен испит; 

2) како средна стручна спрема — завршено 
економско или некое друго училиште од финанси-
ски или економски правец од ист ранг што дава по-
требна опрема за вршење сметководствени работи, 
или гимназија, пропишан стаж и положен стручен 
испит. 

Средна стручна спрема се признава и без школ-
ската опрема од точката 2 став 1 на овој член, ако 
службеник во звањето сметковен режисер го по-
ложи посебниот испит од чл. 36 до 45 на овој пра-
вилник — за признавање средна стручна спрема. 

Член 3 
Приправнички стаж постои за звањата сметко-

вен режисер и сметководител. 
Приправничкиот стаж трае две години. По исте-

кот на приправничкиот стаж приправникот полага 
стручен испит. 

Член 4 
За приправник за звањето сметковен режисер 

може да биде назначено лице што ја има школ-
ската опрема од членот 2 став 1 точка 1, а за при-
правник за звањето сметководител — лице што ја 
има школска та опрема од членот 2 став 1 точка 2 
на овој правилник, што нема потребна пракса на 
сметководствени и слични работи и што не поло-
жило стручен испит. 

Органите и установите ка ј кои на сметковод-
ствени работи се запослени помалку од три слу-
жбеници, не можат да примаат во служба при-
правници за звањето сметковен режисер. 

Член 5 
На приправник што од друга служба ќе пре-

мине во сметководствената служба старешината 
надлежен за назначување може приправничкиот 
стаж поминат во друга служба да му го признае во 
целина или делумно, со тоа што приправничкиот 
стаж во сметководствената служба да не може да 
биде пократок од шест месеци. 

II. Стручна обука на приправниците 

Член 6 
За време на приправничкиот стаж приправни-

кот се наога на стручна (практична) обука. 
Целта на стручната обука е приправникот во 

текот на стажот со практична работа и со учење 
под надзор и според определена програма да ги за-
познае сметководствените работи што ги вршат 
службеници со соодветно звање. 

Член 7 
Стручната обука на приправникот за време на 

приправничкиот стаж се изведува, по правило, во 
органот чиј службеник е тој. 

Ако нема можност приправникот во органот во 
кој е запослен да се запознае со сите работи на 
звањето за кое се подготвува и да се здобие со по-
требната пракса за полагање на стручниот испит, 
старешината на органот е должен да му го овозмо-
ж и тоа на друг годе« начин, со повремено упату-
вање во други органи, установи односно органи-
зации, односно со упатување на соодветни кратки 
курсеви, семинари и слично. 

Член 8 
Старешината на органот во кој се изведува 

стручната обука на приправникот е должен да му 
овозможи на приправникот за време на обуката да 
се запознае со сите работи на кои се изведува 
стручната обука (член 9). 

Пред почетокот на изведувањето на стручната 
обука приправникот треба да биде запознаен со 
одредбите на овој правилник, со програмата на 
стручниот испит што треба да го полага тој и со 
работите на кои се изведува стручната обука. 

За правилно и потполно спроведување на струч-
ната обука е одговорно лицето што раководи со ра-
ботите на сметководството. 

Член 9 
За време на приправничкиот стаж стручната 

обука на приправникот се изведува: 
а) за звањето сметковен режисер: 

1) на работите на писарницата — 3 месеци 
2) на работите на извршување на 

личните расходи — — — — 6 „ 
3) на работите на извршување на 

материјалните расходи — — 6 „ 
4) на работите на финансиска и 

материјална евиденција — — 6 „ 
5) на работа на сметачки и пишу-

вачки машини — — — — — 2 „ 
б) за звањето сметководител: 

1) на работите на писарницата — 2 „ 
2) на работите на изработка, извр-

шување и контрола на извршу-
вањето на буџетот односно ф и -
нансиските планови на фондо-
вите или финансиските планови 
на самостојните установи — — 6 „ 

3) на работите на изработка на за-
вршната сметка за извршувањето 
на буџетот, финансиските пла-
нови на фондовите и финанси-
ските планови на самостојните 
установи — — — — — — 3 „ 

4) на работите на извршување на 
личните расходи — — — — 5 „ 

5) на работите на извршување на 
материјалните расходи — — — 3 „ 

6) на работите на финансиска и 
материјална евиденција — — 3 „ 

7) на работа на пишувач™ и 
сметачки машини — — — — 1 „ 

Член 10 
За време на стручната обука приправникот 

води дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправникот 

ги запишува: работите на кои се обучува, времето 
на траењето на обуката на одделни работи, органи-
зационите единици во кои се изведува обуката и 
начинот на изведувањето на обуката. 

Увид во дневникот на стручната обука и заве-
рување на изведувањето на обуката врши старе-
шината на организационата единица во која при-
правникот поминува определено време заради обу-
ка. Заверувањето на дневникот на стручната обука 
се врши најмалку еднаш месечно. На крајот на 
обуката старешината дава мислење за успехот што 
го постигнал приправникот во текот на обуката. 

Член 11 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

на стручниот испит, на приправникот за време на 
стручната обука мора во текот на работното време 
да му се остави време потребно за запознавање на 
прописите и соодветната стручна литература. 

Член 12 
За време на стручната обука на приправникот 

можат да му се даваат во работа определени ра-
боти на кои се изведува стручната обука. Так^а 
работа се смета Како дел од стручната обука и се 
врши под надзор. 

Приправникот по завршената стручна обука се 
распоредува на соодветното работно место, ако ста-
решината надлежен за назначување не определи 
да се продолжи стручната обука. 
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Приправник не може да се назначи на рако-
водно место односно положај, ниту може да заме-
нува службеник на такво место односно положај. 

Ако стручната обука не се изведува според 
утврдениот распоред (член 9), или се постапува 
противно на одредбите од овој правилник за струч-
ната 'обука, приправникот е должен за тоа да го 
извести старешината на органот во кој е запослен^ 
'Ако и по тоа стручната обука не се изведува спо-
ред утврдениот распоред или се постапува против-
но на одредбите од овој правилник за стручната 
обука, приправникот е должен да му го соопшти 
тоа на органот при кој постои служба на админи-
стративната инспекција. 

Член 13 
Раководителот на организационата единица во 

која се изведува стручната обука на приправникот, 
односно службеникот определен од раководителот, 
може со проголтување на приправникот да прове-
рува дали и во која мера приправникот е подготвен 
за полагање на испитот. 

Ако со прогонувањето се утврди дека приправ-
никот не е доволно подготвен за полагање на испи-
тот, треба да му се укаже на тоа и да се упати кое 
градиво и во која мера треба уште да совлада. 

Во рамките на прогонувањето на приправникот 
треба да му се даваат и пробни писмени задачи 
според програмата на стручниот испит. 

Ш. Стручен испит 

Член 14 
Програмата на стручниот испит се состои од 

општ и посебен дел. 

Член 15 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стручниот испит за звањето сметковен режисер 
опфаќа: 

1) државно и политичко уредување на Југосла-
вија — основна знаење; 

2) управување во општествените служби и во 
стопанските организации — основно знаење; 

3) Закон за јавните службеници и првиот дел 
на Законот за работните односи — основно знаење; 

4) основен права на осигурениците, според про-
писите за социјалното осигурување; 

5) прописи за канцелариското работење. 

Член 16 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стрv чинот испит за звањето сметководител опфаќа: 
1) државно и политичко уредување на Југосла-

вија; 
2) стопански систем на Југославија — основно 

знаење; 
3) финансиски систем на Југославија — основ-

но знаење; 
4) управување во општествените служби и во 

стопанските организации; 
5) прописи за работните односи и за јавните 

службеници; 
6) основни права на осигурениците според про-

писите за социјалното осигурување; 
7) прописи за општата управна постапка и за 

упр рните спорови; 
8) прописи за канцелариското работење. 

Член 17 
Градивото за програмата на посебниот дел на 

стручниот испит за звањето сметковен режисер 
опфаќа: 

1) прописи за извршувањето на буџетот, за из-
вршувањето на финансиските планови на фондо-
вите и за извршувањето на финансиските планови 
на самостојните установи — основно знаење; 

2) прописи за сметководственото работење на 
државните органи и самостојните установи (извр-
шување на пресметките на приходите и расходите 
на државните органи; извршување на финансиски-
те планови на фондовите и на самостојните уста-
нови; водење евиденција за остварените приходи и 
за извршените расходи; склучување договори за 
набавки, работи и услуги; управување и ракување 
со имотот што им е даден на управување, и водење 
евиденција за тој имот; работење со депозити; по-
лагање сметка за остварените приходи и за извр-
шените расходи и за состојбата на имотот, како и 
составување на завршната сметка); 

3) прописи за придонесите, даноците, локалните 
даноци и таксите — основно знаење; 

4) прописи за надоместокот на патните и дру-
гите трошоци; 

5) прописи за организацијата на службата во 
која е запослен. 

Член 18 
Градивото за програмата на посебниот дел од 

стручниот испит за звањето сметководител опфаќа: 
1) прописи за буџетскиот систем (изработка, из-

вршување и контрола на извршувањето на бу-
џетот); 

2) прописи за фондовите и за самостојните 
установи (изработка, извршување и контрола на 
извршувањето на финансиските планови); 

3) прописи за сметководственото работење на 
државните органи, фондовите и самостојните уста-
нови (извршување на пресметките на приходите и 
расходите на државните органи; извршување на 
финансиските планови на фондовите и самостојни-
те установи; водење евиденција за остварените при-
ходи и извршените расходи; склучување договори 
за набавки, работи и услуги; управување и раку-
вање со имотот што им е даден на управување, и 
водење евиденција за тој имот; работење со депо-
зити; полагање сметка за остварените приходи и за 
извршените расходи, за состојбата на имотот, како 
и составување на завршната сметка); 

4) прописи за придонесите, даноците, локалните 
даноци, таксите, царините и другите општествени 
приходи; 

5) прописи за девизното работење на државните 
органи и самостојните установи; 

6) прописи за општественото книговодство; 
7) прописи за банките и за работењето преку 

банките; 
8) прописи за надоместокот на патните и дру-

гите трошоци; 
9) прописи за организацијата на службата во 

која е запослен. 

Член 19 
Програмата на општиот и посебниот дел на 

стручниот испит за звањата сметковен режисер и 
сметководител ја пропишува сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите според 
градивото определено -во овој правилник и ја из-
дава како свое службено издание. 

Член 20 
Приправникот може да поднесе пријава за по-

лагање на стручниот испит најрано на еден месец 
пред истекот на приправничкиот стаж. 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит кандидатот му ја поднесува на органот во 
кој е запослен, а овој веднаш му ја доставува на 
органот ка ј кој е формирана испитната комисија. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит, 
покрај општите податоци за датумот и местото на 
раѓањето на кандидатот (општина, околија, народна 
република), неговата стручна спрема (школи, кур-
севи и ел.), звањето и платниот разред и работите 
што ги вршел, се доставува и заверен препис од 
решението за назначување, а за приправник — и 
дневникот на стручната обука, со мислење за успе-
хот што го постигнал кандидатот во текот на обу-
ката. 
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За службеникот што, во смисла на членот 197 
став 2 или членот 198 став 3 од Законот за јавните 
службеници, треба да полага дополнителен испит, 
кон пријавата за полагање на испитот се прилага 
решение во кое е определено градивото за полага-
ње на дополнителниот испит (член 31 став 2). 

Член 21 
Ако срокот за полагање на стручниот испит не 

е определен во решението за назначување, а не е 
донесено решение за ослободување од полагањето 
на испитот, службеникот е должен да го положи 
соодветниот испит под условите и во сроковите од 
членот 197 став 2, членот 198 став 3 или членот 109 
став 1 на Законот за јавните службеници. 

Член 22 
Полагањето на стручниот испит го одобрува ор-

ганот ка ј кој е формирана испитната комисија, ако 
утврди дека . кандидатот ги исполнува условите за 
полагање на испитот. За даденото одобрение се из-
вестува кандидатот преку органот во кој е запо-
слен. На ист начин се известува и кандидатот на 
кој не му е одобрено полагање на испитот. 

Ако стручната обука на кандидатот не е спро-
ведена според определениот распоред, а за тоа 
нема вина на кандидатот, полагањето на стручниот 
испит може да се дозволи и без исполнувањето на 
тој услов. 

Органот к а ј кој е формирана испитната коми-
сија го утврдува распоредот и ги определува сро-
ковите и времето за полагање на стручниот испит, 
водејќи при тоа сметка за желбите и интересите на 
кандидатите, како и за тоа да не дојде до запир во 
полагањето на испитот. Кандидатот на кој му е 
одобрено полагањето на испитот мора да биде из-
вестен за денот на полагањето на испитот најдоцна 
на 15 дена пред денот определен за полагање на 
испитот. 

Член 23 
Стручниот испит за звањето сметксхвен режисер 

се полага усно, а за звањето сметководител писме-
но и усно. 

Задачата за писмениот испит ја составува чле-
нот на комисијата односно лицето што е опреде-
лено како испитувач за предметот од кој се полага 
писмениот испит. Задачата може да опфати едно 
или повеќе прашања од сметководственото рабо-
тење. 

Задачата треба да се состави така што од 
нејзината обработка да може да се види во која 
мера кандидатот овладеал со прописите и со дру-
гите знаења потребни за вршење на работите на 
звањето за кое се подготвува. 

Член 24 
Претседателот или член на испитната комисија 

што ќе го определи тој им ја предава на кандида-
тите задачата непосредно пред почетокот на писме-
ниот испит. При предавањето на задачата, на кан-
дидатите им се соопштува со кои помошни средства 
смеат да се служат при изработката на писмената 
задача. 

При изработката на писмената задача употре-
бата на помошни средства што не се дозволени по-
влекува отстранување од испитот. 

При изработката на задачата присуствуваат 
претседателот или член на комисијата што ќе го 
определи тој, членот на комисијата односно испи-
тувачот што ја дал задачата и записничарот. 

Член 25 
За изработка на писмената задача се дава вре-

ме од четири часа. Времето определено за изработка 
на задачата се смета од моментот на предавањето 
на задачата на кандидатите. 

Задачата (оригинал и концепт) се работи на 
хартија обележена со печат од органот к а ј кој е 
формирана испитната комисија. 

Кандидатот го потпишува секој лист х арта ја 
на кој ја работел писмената задача. Присутниот 
член на испитната комисија го забележува на пре-

дадената задача времето на предавањето и го заве-
рува тоа со свој потпис. 

По изработката на писмената задача кандида-
тот полага устен испит. 

Член 26 
На усниот испит кандидатот се испитува од 

целокупното градиво што се полага на испитот спо-
ред чл. 15 до 18 на овој правилник. Испитуван ето 
на кандидатот на усниот испит се врши. по пра-
вило, во текот на еден ден. 

Начинот на усното испитување го утврдува 
испитната комисија. 

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот. Ако на коми-
сијата и е придодаден испитувач, тој присуству за 
само додека го врши испитувањето. 

Секој член на испитната комисија има право 
да му поставува прашања на кандидатот. Траењето 
на усниот испит не е временски ограничено. Кан-
дидатот треба да се испитува се додека членот на 
комисијата (испитувачот) односно комисијата не 
стекне уверение за степенот на знаењето на кан-
дидатот. За траењето на усното испитување одлу-
чува секој член на испитната комисија односно 
испитувач поединечно, а претседателот на испит-
ната комисија може да интервенира во тој поглед 
во текот на целото испитување. 

Член 27 
Оценувањето се врши комисиски. Комисијата 

го оценува целокупниот успех на кандидатот на 
испитот, имајќи ги предвид одговорите на усниот 
испит, а за кандидатите што полагаат писмен испит 
— и писмената задача. 

Оценката на општиот успех на кандидатот е: 
„положил со одличен успех", „положил со многу 
добар успех", „положил со добар успех" или „не 
положил". 

Оценката се дава со мнозинство на гласовите. 
Во случај на рамномерна поделба на гласовите, од-
лучува страната на која е гласот на претседателот 
на комисијата. 

Член 28 
Стручниот испит може да се повтори двапати. 

Времето меѓу едното и другото полагање не може 
да биде пократко од 6 месеци. 

Кандидатот што не ќе положи еден дел од 
испитното градиво (еден или два предмети), може 
од тој дел на градивото да полага поправителен 
испит во срокот што ќе го определи испитната ко-
мисија, а кој не може да биде пократок од еден 
месец. Соопштувањето за срокот на полагањето на 
лоправителниот испит кандидатот го прима на пот-
пис на записник од испитната комисија. На попра-
вителниот испит се дава писмена задача само ако 
кандидатот полага испит од градивото од кое ра-
ботел писмена задача а писмената задача при по-
ранешното полагање не е поволно оценета. 

За полагањето на поправителниот испит при 
првото полагање на стручниот испит се известува 
веднаш и органот во кој е запослен кандидатот. 

Член 29 
Ако кандидатот од неоправдани причини не 

пристапи на определениот ден кон полагање на по-
правителниот испит, се смета дека не го положил 
стручниот испит. Ке се смета дека кандидатот не го 
положил стручниот испит и тогаш ако неоправдано 
се откаже од започнатото полагање на стручниот 
испит или биде отстранет од испитот (член 24 став 
2). За тоа во записникот на испитната комисија се 
внесува забелешка и по писмен пат се известува 
органот во кој е запослен службеникот. 

Член 30 
Службеникот што не ќе положи погтравителен 

испит од предметите од кои покажал слаб успех, го 
полага повторно целиот стручен испит во срокот од 
членот 28 став 1 на овој правилник. 
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Член 31 
Службеникот кој во сметководствената служба 

преминува од јавната служба, од стопанска или оп-
штествена организација или од приватна професија 
м кој го положил стручниот испит во својата стру-
ка, ќе полага дополнителен испит од она градиво 
што не е содржано во градивото на испитот што го 
»положил. Овој испит се полага во срокот кој не 
може да биде подолг од една година од денот на 
стапувањето на службеникот на должност. Овој 
срок се определува во решението за назначување 
(член 197 став 2 или член 198 став 3 на Законот 
•а јавните службеници). 

Од кои предмети службеникот од ставот 1 на 
овој член ќе полага дополнителен испит, опреде-
лува органот што ја формирал испитната комисија 
и за тоа го известува службеникот преку органот 
во кој е запослен најдоцна на шест месеци пред 
истекот на срокот во кој е должен да го положи 
овој испит. 

Службеникот од ставот 1 на овој член што при 
назначувањето ќе добие звање на сметковен рефе-
рент, не полага дополнителен испит. 

Член 32 
Полагањето на дополнителниот испит од чле-

нот 31 на овој правилник може да се повтори само 
еднаш. 

Ако службеникот на дополнителниот испит не 
положи еден дел од испитното градиво (еден до два 
предмети), може од тој дел на градивото да полага 
поправителен испит во срокот што ќе го определи 
испитната комисија. 

Службеникот што не ќе го положи поправител-
ниот испит од предметите од кои покажал слаб 
успех, го полага повторно целиот дополнителен 
испит во срокот кој не може да биде пократок од 
шест месеци. Ако ни во тој срок не го положи 
испитот, му се откажува службата. 

IV. Посебен испит за унапредување во повисоко 
звање 

Член 33 
Посебен испит за унапредување во повисоко 

звање може да бара да полага сметководител што 
поминал три години во завршниот платен разред 
на тоа звање и кој за последните три години доби-
вал поволни оценки (член 188 ст. 1 и 2 од Законот 
за јавните службеници). 

На посебниот испит за унапредување во пови-
соко звање се утврдува способноста на службени-
кот за вршење на работите од повисокото звање. 

Посебниот испит за унапредување во повисоко 
звање кандидатот го полага писмено и усно. 

За задача на писмениот испит на кандидатот 
му се дава да реши едно или повеќе прашања од 
сметководствените работи. 

На усниот испит на кандидатот му се поста-
вуваат прашања во врска со писмената задача. 
Освен тоа, кандидатот се испитува од материјата 
во областа на службата во која е запослен, а осо-
бено од прописите што се применуваат во службата. 

Член 34 
Кандидатот се оценува според успехот пока-

жан на писмената задача и на усниот испит. 
Оценката на успехот на кандидататот е: „по-

ложил" или „не положил". 

Член 35 -
Кандидатот што не ќе го положи посебниот 

испит за унапредување во повисоко звање, може 
да се пријави повторно да го полага овој испит по 
истекот на една година од секое претходно по-
лагање. 

V. Посебен испит за признавање на средна 
стручна спрема 

Член 36 
Службеникот во звањето сметковен режисер 

на кој според членот 177 од Законот за јавните 
службеници му е одобрено полагање на посебниот 
испит за признавање на средна стручна спрема, го 
полага тој испит според одредбите од овој пра-
вилник. 

^ Член 37 
Посебниот испит за признавање на средна 

стручна спрема може да го полага само службе-
никот што го положил стручниот испит за своето 
звање или е ослободен од полагањето на овој испит. 

Член 38 
Посебниот испит за признавање на средна 

стручна спрема опфаќа теориски и практични 
знаења. 

Програмата на овој испит се состои од општ 
и посебен дел. 

Член 39 
Програмата на општиот дел на посебниот испит 

за признавање на средна стручна спрема го опфаќа 
следното градиво: 

1) народен јазик; 
2) национална историја; 
3) државно и политичко уредување на Југо-

славија; 
4) управување во општествените служби; 
5) основи на стопанскиот систем на Југосла-

вија; 
6) финансиски систем на Југославија; 
7) прописи за работните односи и за јавните 

службеници; 
8) прописи за општата управна постапка и за 

управните спорови. 

Член 40 
Програмата на општиот дел на посебниот 

испит за признавање на средна стручна спрема ја 
пропишува сојузниот Државен секретаријат за 
работите на финансиите според градивото од чле-
нот 39 на овој правилник и ја издава како свое 
службено издание. 

Член 41 
Програмата на посебниот дел на посебниот 

испит за признавање на средна стручна спрема го 
опфаќа градивото од членот 18 на овој правилник. 

Член 42 
Службеникот на кој му е одобрено полагањето 

-на посебниот испит за признавање средна струч-
на спрема, му ја поднесува пријавата со одобре-, 
нието на органот во кој е запослен. Старешината 
на овој орган му ја доставува пријавата на орга-
нот ка ј кој е формирана испитната комисија. Кон 
пријавата се доставува одобрението за полагање на 
испитот. 

Органот ка ј кој е формирана испитната коми-
сија го определува денот и часот за полагање на 
испитот и за тоа го известува кандидатот преку 
органот во кој е запослен. 

Член 43 
На испитот кандидатот прво усно го полага 

градивото на општиот дел од испитот. 
Кандидатот што не ќе го положи општиот дел, 

не може да го полага посебниот дел на испитот. 
На кандидатот што не покажал задоволителен 

успех од еден дел на општиот дел на испитот 
(еден или два предмети) комисијата може да му 
определи да полага поправителен испит од тоа 
градиво. Срокот во кој ќе го полага поправител-



Среда. 15 јуни 1960 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

ниот испит го определува испитната комисија, и тој 
не може да биде пократок од два месеца ниту по-
долг од дванаесет месеци од претходното полагање. 
Ако кандидатот не пристапи кон полагање на по-
правителниот испит во определениот срок, се смета 
дека не го положил овој дел на испитот. 

Кандидатот што ќе го положи општиот дел на 
испитот, полага следниот ден писмен испит во 
рамките на посебниот дел на испитот. 

Задачата за писмениот испит ја составува чле-
нот на комисијата односно лицето што е определено 
како испитувач за предметот од кој се полага 
писмениот испит. 

За писмениот испит на кандидатот му се дава 
да реши посложени задачи од тој предмет. 

За изработка на писмената задача се дава 
време од четири часа. Во случај на потреба, ова 
време може да се продолжи најмногу за два часа. 

При изработката на писмената задача прису-
ствуваат претседателот или член на комисијата 
што ќе го определи тој, членот на комисијата што 
ја дал задачата и записничарот. 

Во поглед на постапката при изработката на 
писмената задача, важат одредбите од членот 25 на 
овој правилник. 

Член 44 
По изработката на писмената задача кандида-

тот полага устен испит од градивото на посебниот 
дел на испитот. 

Усното испитување опфаќа дискусија по темата 
што ја обработил кандидатот писмено и испиту-
вање од градивото на посебниот дел од испитот. 

Член 45 
Усното испитување се врши на начинот про-

пишан во членот 26, а оценувањето на начинот 
пропиша« во членот 27 од овој правилник. 

Член 46 
Кандидатот што на испитот не ќе покаже за-

доволителен успех од градивото од општиот дел 
на посебниот испит за признавање на средна 
стручна спрема, може само еднаш да го повтори 
полагањето на испитот од градивото на тој дел, во 
срокот кој не може да биде пократок од една го-
дина ниту подолг од две години. 

Повторување на испитот од градивото на по-
себниот дел на овој испит не е дозволено. 

VI. Испитни комисии 

Член 47 
Испитната комисија пред која се полага струч-

ниот и дополнителниот испит ја определува Со-
јузниот односно републичкиот државен секрета- _ 
ријат за работите на финансиите односно секре-
таријатот за работите на финансиите на автоном-
ната единица, во согласност со Секретаријатот на 
Сојузниот односно републичкиот извршен совет за 
општа управа. 

Во решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 48 
Испитната комисија пред која се полага по-

себниот испит за унапредување во повисоко звање 
ја формира старешината на органот во кој е запо-
слен службеникот. 

На кандидатот ќе му се одобри, ако го бара тоа, 
овој испит да го полага пред испитната комисија 
пред која се полага стручниот испит. 

Член 49 
Испитната комисија пред која се полага посеб-

ниот испит за признавање на средна стручна спрема 
ја определува секретаријатот на Сојузниот односно 
републичкиот извршен совет за општа управа. 

Во решението за формирање на испитната ко-
мисија се определува и седиштето на комисијата. 

Член 50 
Испитните комисии од чл. 47 до 49 на овој пра-

вилник се состојат од претседател и од два члена, 
кои во исто време се и испитувачи. Во случај на 
потреба, комисиите можат да се пополнат со потре-
бен број испитувачи за определен дел на испитното 
градиво. 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определува ист број заменици и за-
писничар. Со тоа решение се определува и кое гра-
диво ќе испитува кој член на комисијата односно 
испитувач. 

Претседателот, членовите на комисијата, нивни-
те заменици како и испитувачите, се определуваат 
од редовите на истакнати стрз^чњаци. 

За член на испитната комисија не може ,га 
биде именувано лице што има спрема од пониска 
поупа од опремата на звањето за кое се полага 
испитот. 

Член 51 
Целокупната администрација во врска со испи-

тот ја врши организационата единица на органот 
к а ј кој е формирана испитната комисија, во чија 
надлежност спаѓа школството и стручното изди-
гање на кадрите. 

Член 52 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот што ќе го 

пропише Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

Член 53 
На членовите на испитните комисии, на испиту-

вачите и на записничарот им припаѓа хонорар спо-
ред посебни прописи. 

Хонорарот на испитувачите им се определува 
за времето додека фактично учествувале во рабо-
тата на испитната комисија, но најмалку за /два 
часа. 

Трошоците на испитните комисии ги подне-
сува органот к а ј кој е формирана комисијата. 

VII. Заеднички одредби 
Член 54 

Службеникот што е должен да го положи 
стручниот испит не може да биде унапреден во 
повисоко звање ниту во повисок платен разред 
додека не го положи тој испит. 

На службениците на кои при назначувањето во 
звање според одредбите од членот 193 став 3 и 
членот 198 од Законот за јавните службеници со 
решението за назначување им е определено пола-
гање на стручниот испит, одредбата од претход-
ниот став се применува по истекот на срокот во 
кој биле должни да го положат стручниот испит. 

Член 55 
Службениците назначени во звањето сметко-

вен референт не полагаат стручен испит. Овој испит 
не го полагаат ниту службениците унапредени во 
повисоко звање според членот 193 став 1 на Зако-
нот за јавните службеници. 

Член 56 
По завршениот испит на кандидатот му го со-

општува успехот претседателот на испитната коми-
сија во присуство на сите членови на комисијата. 

Член 57 
На кандидатот што го положил испитот му се 

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

ганот к а ј кој е формирана испитната комисија. 
Уверението за положениот испит го потпишу-

ваат старешината на органот к а ј кој е формирана 
испитната комисија односно службеникот што ќе го 
овласти тој. и претседателот на комисијата. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден примерок му се врачува на службеникот, а 
другиот се вложува во неговиот персонален лист. 
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Образецот на уверението за положениот испит 
го пропишува Секретаријатот на Сојузниот извр-
шен совет за општа управа. 

За кандидатот што не го положил испитот се 
»известува за тоа органот во кој е запослен. 

Член 58 
Кандидатот што полага испит надвор од ме-

стото на службување^, има право на надоместок 
на патните трошоци според прописите за надоме-
стокот на патните и другите трошоци, и тоа кога 
»првпат полага испит и кога полава поправителен 
испит по првото полагање на стручниот испит. ^ 

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

Патните трошоци паѓаат на товар на органот 
во кој е запослен службеникот. 

Член 59 
Кандидатот има право на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако кандидатот испитот го полага во друго ме-

сто, во отсуството според претходниот став се за-
сметува и времето потребно за заминување во ме-
стото на полагањето на испитот и за враќање во 
местото на живеењето. 

Отсуството според претходните ставови не се 
засметува во годишен одмор ниту во отсуство спо-
ред членот 87 став 1 на Законот за јавните слу-
жбеници. 

VIII. Преодни и завршни одредби 

Член 60 
Испитите положени на Вишиот финансиски 

курс на Министерството на финансиите на ФНРЈ 
и на Вишиот економски курс на Стопанскиот совет 
на ФНРЈ се признаваат како стручни испити за зва-
њето сметководител. 

Член 61 
Службениците на кои при назначувањето извр-

шено до 1 јануари 1958 година им е определено да 
полагаат посебен испит за признавање на средна 
стручна спрема, како и службениците на кои до 
тој ден им е одобрено полагањето на овој испит, ќе го 
полагаат испитот за признавање на средна стручна 
спрема според програмата што им е определена. 

Член 62 
Стручниот испит и посебниот испит за призна-

вање средна стручна спрема ќе се полагаат според 
програмата од главите ЈУГ и V на овој правилник по 
истекот на три месеци од објавувањето на програ-
мата. До тој срок овие испити ќе се полагаат спо-
ред досегашните програми, а ако кандидатот бара, 
според програмата определена со овој правилник 
— и пред истекот на срокот од три месеци од обја-
вувањето на програмата. 

Член 63 
Со влегувањето во сила на овој правилник пре-

стануваат да важат одредбите од Правилникот за 
стручната опрема на службениците на финансиска-
та служба што работат на работи на приходи, ца-
рини и сметководство („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 23/54) што се однесуваат на сметководствените 
службеници. 

Член 64 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 11-11018/2 

27 мај 1960 година 
Белград 

324. 

Врз основа на точката 2 од Одлуката за прода-
жните цени на тутунот и на тутунските преработки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/58), сојузниот Др-
жавен секретаријат за работите на стоковниот про-
мет издава 

Н А Ѓ Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖНАТА ЦЕНА ЗА ЦИГАРИТЕ „ОХРИД" 

1. Се определува продажната цена на мало за 
новиот вид цигари: „Охрид", и таа изнесува 55 ди-
нари за 20 парчиња. 

Оваа цена важи за цигарите „Охрид" калибар 
8 мм, должина 67 мм. пакувани во картонски кутии 
со подвижно дно. 

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

Бр. 3531/1 
3 јуни 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

325. 

Врз основа на членот 13 од Законот за здруже-
нијата, соборите и другите јавни собранија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/46), а по исполнувањето 
на условите од чл. 14, 15 и 16 на истиот закон, со-
јузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНОВУВАЊЕТО И РАБОТА-
ТА НА СОЈУЗОТ НА ГЕОГРАФСКИТЕ ДРУШТВА 

НА ФНРЈ 

Се одобрува основувглњето и работата на Соју-
зот на географските друштва на ФНРЈ според под-
несениот статут, со сеп иште во Љубљана, а со деј-
ност на територијата на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија. 

II/3 бр. 2088/2 
20 мај I960 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

326. 

Врз основа на членот 9 оддел II од Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи на управата („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ГРАДБА НА 

НАДЗЕМНИ ВОДОВИ НА ЈАКА СТРУЈА 
Член 1 

Градбата на надземни водови на јака струја се 
врши според Техничките прописи за градба на 
надземни водови на јака струја, што се отпечатени 
во Додатокот на „Службен лист на ФНРЈ", и се со-
ставен дел од овој правилник. 

Член 2 
Надземните водови на јака струја чија градба 

е започната пред влегувањето во сила на овој пра-
вилник, мораат најдоцна во срок од 4 месеци од де-
нот на неговото влегување во сила да се доведат во 
сагласност со одредбите од овие технички прописи. 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , 
Бр. 2505 

16 мај 1960 година 
Белград 

Секретар за индустрија, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

327. 

Врз основа на чл. 47 и 48 од Законот за правата 
и должностите, избирањето и отповикот на соју-
зните народни пратеници, Сојузната изборна коми-
сија донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЗАМЕ-
НИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ИЗБОРНАТА КОМИСИ-
ЈА НА АВТОНОМНА ПОКРАИНА ВОЈВОДИНА 

Во Решението за именување Изборна комисија 
на Автономна Покраина Војводина бр. 1 од 28 де-
кември 1957 година („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
55/57) се вршат следните измени: 

1) За претседател на Изборната комисија на 
Автономна Покраина Војводина се именува Петар 
Секулић судија на Врховниот суд на Автономна 
Покраина Војводина, а за негов заменик Антал 
Стари, судија на Врховниот суд на Автономна По-
краина Војводина. 

2) Се разрешуваат од должноста претседател на 
Изборната комисија на Автономна Покраина Вој-
водина Стеван Бабиќ и заменикот претседател на 
истата Комисија др Карољ Ѓетвај, со оглед дека не 
се повеќе судии на Врховниот суд на Автономна 
Покраина Војводина. 

Бр. 19 
U јуни I960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Заменик секретар, Претседател, 
Душан Симиќ, е. р. др Дражен Сесардић, е. р. 

328. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОЈУЗНИОТ СОБОР НА 
СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА ВО ИЗ-

БОРНАТА ОКОЛИЈА ДИМИТРОВГРАД 
Бидејќи Сојузниот собор на Сојузната народна 

скупштина со својата одлука од 3 јуни 1960 година 
определи да се извршат дополнителни избори за 
народен пратеник на Сојузниот собор во 71 Изборна 
околија Димитровград, во која пратеничко^ место 
остана упразнето, Сојузната изборна комисија врз 
основа на чл. 53, 199 и 200 на Законот за правата и 
должностите, избирањето и отповикот на сојузните 
народни пратеници донесува 

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

ћа народен пратеник на Сојузниот собор на Соју-
зната народна скупштина во 71 Изборна околија 
Димитровград. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 
август 1960 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Димитровград, со седиште во Димитровград, е 
надлежна за спроведување на дополнителните из-
бори. 

Бр. 21 
11 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

329. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА НОВИ САД I 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата одлука од 3 
јуни 1960 година определи да се извршат дополни-
телни избори за народен пратеник на Соборот на 
производителите во 37 Изборна околија Нови Сад I, 
во која пратеничкото место остана упразнето, Соју-
зната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 
200 на Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
донесува 

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

на народен пратеник на Соборот на производители-
те на Сојузната народна скупштина во 37 Изборна 
околија Нови Сад I, во групата индустрија, тргови-
ја и занаетчиството. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 28 
август 1960 година. 

Околиската изборна комисија за Изборната око-
лија Нови Сад I, со седиште во Нови Сад, е надле-
жна за спроведување на дополнителните избори. 

Бр. 22 
11 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

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

330. 

Р Е Ш Е Н И Е 
НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-

ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА БРЧКО 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата одлука од 3 
јуни 1960 година определи да се извршат дополни-
телни избори-за народен пратеник на Соборот на 
производителите во 130 Изборна околија Брчко, во 
која пратеничко^ место остана упразнето, Сојузна-
та изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 200 
на Законот за правата и должностите, избирањето 
и отповикот на сојузните народни пратеници, до-
несува 

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

на народен пратеник на Соборот на производители-
те на Сојузната народна скупштина во 130 Изборна 
околија Брчко, во групата индустрија, трговија и 
занаетчиство. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 
август 1960 година. 

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

Бр. 23 
11 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Секретар, Претседател, ^ 
Стеван Бабиќ, е. р. др Дражен Сесардиќ, е. р. 
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531. 
Р Е Ш Е Н И Е 

НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РА-
СПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА НА-
РОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУП-
ШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ОКОЛИЈА ТРАВНИК 

Бидејќи Соборот на производителите на Соју-
зната народна скупштина со својата одлука од 3 
јуни I960 година определи да се извршат дополни-
телни избори за народен пратени« на Соборот на 
производителите во 148 Изборна околија Травник, 
во која пратеничкото место остана упразнето, Соју-
зната изборна комисија врз основа на чл. 53, 199 и 
200 на Законот за правата и должностите, избира-
њето и отповикот на сојузните народни пратеници, 
донесува 

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

на народен пратеник на Соборот на производители-
те на Сојузната народна скупштина во 148 Изборна 
околија Травник, во групата индустрија, трговија и 
занаетчиство. 

Дополнителните избори ќе се одржат на 21 
август I960 година. 

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

Бр. 24 
11 јуни I960 година 

Белград 
Сојузна изборна комисија 

Претседател, 
др Дражен Сесардић е. р. 

Секретар, 
Стеван Бабиќ, е. р. 

332. 

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

XL1JI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ИЗГРАДБА НА КАПАЦИТЕТИ ЗА ПРОИЗВОД-
СТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА, СО ПОТРЕБ-
НИ ОБЈЕКТИ ЗА ПРЕНОС И ТРАНСФОРМАЦИЈА 

1. Југословенската инвестициона банка од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд ќе дава 
заеми според овој конкурс за изградба на нови ка-
пацитети за производство на електрична енергија, 
со потребни објекти за пренос и трансформација на 
напон од 110 KV И повеќе. 

2. На овој конкурс можат да учествуваат по-
литичкотериторијалните единици и заедниците на 
елехтростопанските претпријатија, како и сто-
панските претпријатија. 

3. Заемите според овој конкурс се даваат под 
услов со износот на бараниот заем и со средствата 
на корисникот на заемот односно неговиот гарант, 
да се обезбеди потполна изградба на објектот за 
кој се бара заем. 

4. Заемобарателот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите и со сопствени средства 
односно со средства на гарантот во процентот од 
ппетсметковната вредност на инвестициите што ќе 
биде дополнително пропишан. 

5. Заемобарателот е должен да положи гаран-
тен износ според прописите важечки во времето на 
донесувањето на одлуката за давање заем. 

6. Првенство за добивање заем според овој кон-
курс ќе имаат заемобарателите: 

1) што имаат најниски трошоци на инвестици-
ите по kWh годишно производство на електрична 
енергија; 

2) што се во можност да обезбедат што поголем 
дел годишно производство на електрична енергија 
од 1 јануари до 28 февруари и од 15 јули до 15 
септември; 

3) што имаат најниска продавна цена по 1 kWh 
електрична енергија на прагот на електраната; 

4) што за доведување на произведената енер-
гија во потрошувачки центар бараат најмали нови 
инвестициони вложувања по еден произведен kWh 
електрична енергија, при што најголемата вкупна 
загуба на енергија во преносот, вклучувајќи ја и 
трансформацијата до местото на предавањето на 
НО KV напон, не смее да преминува Ѕ%; 

5) чии термоелектрани во што поголем процент 
како гориво трошат отпадочен јаглен од што помала 
вредност и со што пониска цена на чинењето, 1.000 
kcal. франко складиште на термоелектраната; 

6) к а ј кои за обезбедување на преносот на го-
ривото до складот на термоцентралата се потребни 
што помали вкупни нови инвестициони вложувања; 

7) што нудат пократок срок за довршување на 
објектот; 

8) што нудат поголемо учество во трошоците 
на инвестициите. 

Банката може да го утврди максимумот на 
вкупното инвестиционо вложување односно на ин-
вестиционото вложување од бараниот заем по еди-
ница производ, над кој бараниот заем не може да 
се одобри. 

7. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 
интерес по норма од 2°/о годишно, со тоа што срокот 
за враќање на заемот да не може да биде подолг 
од 40 години — за хидроелектраните, односно 25 
години — за термослектраните. 

8. Сите заемобаратели што сакаат да учеству-
ваат на овој конкурс се должни до 30 јули 1960 
година да и поднесат на Банката пријава за уче-
ствување на конкурсот со податоци: 

1) за видот на електроенергетскиот објект, како 
и за состојбата односно резултатот и потеклото на 
извршените истражувања, и за изработката на про-
ектите; 

2) за предвидената инсталирана сила на елек-
тра ната, со потребно образложение; 

3) за износот на вкупното годишно производство 
на електрична енергија во електраната на гене-
ратор; 

4) за количината на електрична енергија чие 
производство ќе се обезбеди во текот на една година, 
а посебно од 1 јануари до 28 февруари и од 15 јули 
до 15 септември како енергетски критични периоди; 

5) за износот на вкупните трошоци на изград-
бата на целиот инвестиционен објект. Податоците 
треба да се дадат по објекти, а во рамките на об-
јектите според видовите на работите (градежни ра-
боти, увозна и домашна опрема и друго); 

6) за продажната цена на електричната енер-
гија на прагот на електраната искажано во Дин./ 
kWh; 

7) за редуцираниот број на часовите на кори-
стење на електраиата во текот на една година (да се 
даде преглед); 

8) за износите на средствата потребни за нови 
инвестиции за пренос на произведената електрична 
енергија во потрошувачкиот центар до нејзиното 
предавање на напон од 110 KV и повеќе. Да се опи-
шат подробно карактерот и улогата на електраната 
во енергетскиот систем, а особено во однос на по-
трошувачката. При тоа да се опишат задачата и 
улогата на постојните далекуводи и трафостаници, 
и да се дадат анализа и карактеристики на евенту-
алната потреба од изградба на нови преносни 
објекти1; 
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9) за видот, калоричната сила и квалитетот на 
јагленот, како и за името на рудникот од кој ќе 
се допрема јагленот во термоелектраната. Ако се 
користи отпадочен јаглен, особено да се истакне 
и наведе во кој процент се користи тој. Да се даде 
цена на горивото за 1.000 kcal. франко склад на 
електраната; 

10) за височината на средствата за нови инве-
стиции потребни за обезбедување на снабдувањето 
на термоелектраната со предвидената количина го-
риво, вклучувајќи ги и инвестиционите вложувања 
за транспорт до складот на термоелектраната, како 
и за утврдените запаси на јаглен со кои располага 
рудникот и за колку години се предвидува дека ќе 
траат овие запаси на јаглен. Ако за снабдување на 
термоелектраните со гориво се потребни нови ин-
вестициони вложувања, да се искаже височината 
на потребните средства за оваа намена. 

За сите предни податоци да се даде анализа на 
начинот на кој е дојдено до тие податоци и да се 
приложи ситуационен план (скица) на инвестици-
ониот објект (електраната). 

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

10. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да поднесе инвестиционен елаборат според 
членот 17 точка 1 и членот 18 став 1 на Уредбата за 
заемите за инвестиции. 

К а ј хидроелектраните производството на елек-
трична енергија треба да биде прикажано по ме-
сеци односно обработено за просечна и средно су-
шна хидролошка година. Производството на елек-
трична енергија ка ј термоелектраните треба да биде 
прикажано врз базата на работа од 6300 часови го-
дишно, со дозволено отстапување во зависност од 
набавената количина јаглен. Производството да се 
прикаже во kW на генераторот и прагот на елек-
траната. За секоја нова електрана треба да се дадат 
технички и економски податоци за изградбата на 
потребна преносна мрежа, како и за загубите во 
преносот на електричната енергија. 

Предмерот кон идејниот проект на градежните 
работи треба да биде изработен по сите позиции на 
градежните, занаетчиските и инсталатерските ра-
боти, да може да се види како е дојдено до одделни 
количини работи. Претсметката треба да биде из-
работена по сите позиции на предмерот, врз основа 
на важечките цени. Предмерот и претсметката из-
работени врз база на груби параметри нема да се 
земаат предвид. За градежните работи наместо иде-
ен проект може да се поднесе одобрен главен 
проект. 

Спецификацијата на опремата треба да биде 
изработена со назначување на главните карактери-
стики, како и со назначување на цените за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната, а одво-
ено за домашната опрема) и на трошоците на мон-
тажните работи. 

11. Подносителот на барањето за заем според 
овој конкурс е должен да изработи и подробно 
обработи термински план за извршување на подгот-
вителните работи со предмер и претсметка, како и 
временски план за ангажирање потребни средства 
за неговото извршување. 

12. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да и поднесе на Банката PIS јава за обезбеду-
вањето на средства за полагање на гарантниот из-
нос и на средства за учество во трошоците на ин-
вестициите, ако тие средства му ги обезбедува по-
литичкотериторијалната единица. 

13. Банката може да го обуслови одобрувањето 
на заемот со гаранција од политичкотериторијал-
ната единица, или со гаранција од електростопан-
ската заедница ако таа не барала заем. 

14. Барањето за заем, со потребната докумен-
тација, и се поднесува во 4 примерка на најблиската 
филијала на Југословенската инвестициона банка. 

15. За поднесување на барањето за заем со сета 
пропишана документација се утврдуваат два сро-
ка, и тоа: до 15 декември 1960 и до 15 април 1961 
година. 

О. бр. 284 
16 април 1960 година 

Белград 

Југословенска инвестициона банка 
Г л а в н а ц е н т р а л а 

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

333. 

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

X L I V К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД-
СТВАТА НА ОПШТИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД 
ЗА ПОДИГАЊЕ ИНТЕНЗИВНИ КУЛТУРИ НА 

ДРВЈА 

1. Југословенска инвестициона банка ќе дава 
според овој конкурс од средствата на Општиот ин-
вестиционен фонд заеми за подигање интензивни 
култури на дрвја од голем и брз прираст (во ната-
мошниот текст: насади), вклучувајќи ги мелиора-
ционите • работи, подигањето на расадници и гра-
дежни објекти, како и набавката на опрема неоп-
ходна за извршување на овие работи. 

Како интензивна култура, во смисла на прет-
ходниот став, се смета секој насад подигнат со цел 
да се постигне — со примената на најефикасни 
агротехнички, агромелиоративни и силвикултурни 
мерки, во определен временски период (обрт) — нај -
голем принос на што поквалитетна дрвна маса. 

2. На овој конкурс можат да учествуваат поли-
тичкотериторијалните единици, шумско-стопанските 
организации без оглед дали се организирани како 
стопански претпријатија или самостојни установи, 
селскостопанските организации и претпријатијата 
за преработка на дрво. 

3. Површината на земјиште предвидена за поди-
гање насад, за која се бара заем, не може да биде 
помала од 50 ха. 

4. Заемобарателот е должен да учествува во 
трошоците на инвестициите и со сопствени средства, 
како и да положи гарантен износ според прописите 
важечки во времето на донесувањето на одлуката за 
давање заем. 

Заемите според овој конкурс ќе се даваат под 
услов со износот на бараниот заем и со средствата 
на корисникот на заемот односно на неговиот га-
рант, да се обезбедуваат инвестициите од точката 
1 на овој конкурс за кои се бара заем. 

5. Од средствата на заемот не може да се на-
бавува опрема што била веќе употребувана. 

6. Заемите според овој конкурс ќе се даваат со 
интеоес по норма од 2% годишно. 

Срокот за враќање на заемот не може да биде 
подолг: 

1) за насади од лисјари — од 15 години; 
2) за насади од иглолисници — од 20 години; 
3) за опрема — од 8 години. 
За мелиорациони работи, за изградба на гра-

дежни објекти и патишта, срокот за враќање на 
заемот е 15 години ако се овие објекти врзани за ин-
вестиции за подигање на насади од лис јари, односно 
20 години — за подигање на насади од иглолисници, 
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Отплатата по заемот за опрема започнува да 
тече 6 месеци по извршената набавка на опремата. 

Заемот даден за другите намени според овој кон-
курс ќе се врати најдоцна во годината на главната 
сеча, односно за лисјарите најдоцна во петнаесет-
тата а за иглолисниците — во дваесеттата година 
сметајќи од договорениот срок за завршување на 
садењето, со тоа што во периодот до петнаесеттата 
односно дваесеттата година ќе се уплатува шест-
месечно само износот на интересот. 

7. Првенство при добивање на заемот ќе имаат 
заемобарателите што: 

1) имаат пониски вкупни трошоци на инвести-
циите по единица засадена површина, со тоа што 
начинот на подигањето и употребените средства да 
им одговараат на современите методи за подигање 
на овие видови насади; 

2) имаат пониски трошоци на транспортот по 
1 м3 дрвна маса; 

3) во пократок срок ќе го извршат подигањето 
на насадот на поголема површина. 

Банката може да го утврди максимумот на 
вкупното инвестиционо вложување по 1 ха насад, 
како и транспортните трошоци по 1м3 дрвна маса, 
над кои бараниот заем не може да се одобри. 

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

9. Кон барањето за заем се поднесува и пот-
полн инвестиционен елаборат според членот 18 
став 1 од Уредбата за заемите за инвестиции. Ин-
вестиционата програма и ид еј ни от проект на гра-
дежните работи мораат да бидат ревидирани и одо-
брени. 

Предмерот кон идејниот проект на градежните 
работи треба да биде изработен по сите позиции на 
градежните, занаетчиските и инсталатерските ра-
боти, од кои може да се види како е дојдено до 
одделни количини работи. Претсметката треба да 
биде изработена по сите позиции на предмерот, врз 
основа на важечките цени. Груб предмер и прет-
сметка изработена врз основа на грубиот предмер, 
нема да се земат предвид. За градежните работи 
место идејниот проект може да се поднесе првиот 
дел од одобрениот главен проект. 

Спецификацијата на опремата треба да биде 
изработена со назначување на главните карактери-
стики, како и со назначување на цените за секоја 
позиција на опремата (одвоено за увозната, а одво-
ено за домашната опрема) и на трошоците на монта-
жните работи. 

10. Заемобарателот е должен кон барањето за 
заем да и поднесе на Банката доказ дека се обе-
збедени средства за полагање гарантен износ и 
средства за учество во трошоците на инвестициите 
(член 17 точка 2 на Уредбата за заемите за инвести-
ции). Ако тие средства ги обезбедува политичќоте-
риторијалната единица, заемобарателот е должен кон 
барањето за заем да поднесе изјава од надлежниот 
орган на политичкотериторијалната единица за обе-
збедувањето на тие средства. 

11. Банката може да го обуслови одобрувањето 
на заемот со гаранција од политичкотериторијал-
ната единица. 

12. Барањето за заем се поднесува во четири 
примерка до најблиската филијала на Југословен-
ската инвестициона банка. Ако постои изработена 
и одобрена повеќегодишна програма за подигање 
насади, кон едниот примерок на барањето за заем 
се поднесува примерок од комплетната програма, а 
кон другите — по еден примерок на изводот од 
комплетната програма со подробно образложение 
на инвестиционите вложувања на кои се однесува 
барањето за заем. 

13. Барањата за заем според овој конкурс можат 
да се поднесат во срок од 60 дена од денот на обја-
вувањето на овој конкурс во „Службен лист на 
ФНРЈ". 

О. бр. 342 
11 април 1960 година 

Белград 
Југословенска инвестициона банка 

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

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

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за изда-
тоците за службени патувања, работа на терен и 
одвоен живот од фамилијата што на стопанските 
организации им се признаваат како материјални 
трошоци, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
21/60, се поткраднале долу наведените грешки, та 
се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕ-
НИ ПАТУВАЊА, РАБОТА НА ТЕРЕН И ОДВОЕН 
ЖИВОТ ОД ФАМИЛИЈАТА ШТО НА СТОПАН-
СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ 

КАКО МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ 

Во точката 26 став 2 под 4 на крајот од првата 
реченица треба да се додадат изоставените збо-
рови: „односно на смртта на работникот'', а во вто-
рата реченица помеѓу зборовите: „пензионираниот 
работник" и зборовите: „поднесе доказ" треба да 
се додадат изоставените зборови: „односно фами-
лијата на умрениот работник". 

Во точката 27 во ставот 4 наместо зборовите: 
„ако на теренот се организирани и сместување и 
исхрана" треба да стои: „ако е на теренот органи-
зирано сместување или исхрана, а за 20% ако на 
теренот се организирани и сместување и исхрана". 

Во точката 34 на крајот, во текстот во заграда 
зборот: „и" треба да се замени оо запирка, а по збо-
ровите: „30/50 треба да се додадат изоставените збо-
рови: „и 36/59". 

Од сојузниот Државен секретаријат за работи-
те на финансиите, Белград, 2 јуни 1960 гонила. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на членот 23 од Законот за опште-

ственото книговодство. („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 43/59), во врска со членот 33 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/58 и 21/59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА 
СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОД-
СТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕНТРАЛА НА НАРОД-

НАТА БАНКА НА ФНРЈ 

За генерален директор на Службата на опште-
ственото книговодство при Главната централа на 
Народната банка на Ф Н Р Ј се назначува Сергије 
Ѓуровиќ, досегашен генерален директор на Народ-
ната банка на Ф Н Р Ј — Централа за НР Србија. 

Б. бр. 36 
31 мај 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 
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Врз основа на членот 24 став 1 од Законот за 
општественото книговодство („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 43/59), во врска со членот 33 од Уред-
бата за организацијата и работата на Сојузниот 
извршен совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 
и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ГЕНЕРАЛЕН ФИНАНСИСКИ 
ИНСПЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕ-
НОТО КНИГОВОДСТВО ПРИ ГЛАВНАТА ЦЕН-

ТРАЛА НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

Се назначува за генерален финансиски инспек-
тор на Службата на општественото книговодство 
при Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ Тоша Тишма, досегашен помошник на со-
јузниот државен секретар за работите на финан-
сиите и сојузен финансиски инспектор. 

Б. бр. 35 
31 мај 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретару Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

По предлог од Советот на Институтот за оп-
штествени науки, а врз основа на членот 11 став 1 
од Уредбата за Институтот за општествени науки 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/57), во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и работата 
на Сојузниот извршен совет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИ-
РЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ 

НАУКИ 

1. За директор на Институтот за општествени 
науки се назначува др Радивоје Увалиќ, досегашен 
амбасадор во Државниот секретаријат за надворе-
шни работи. 

2. Се разрешува од должноста на директор на 
Институтот за општествени науки Влајко Беговиќ, 
поради заминување на друга должност. 

Б. бр. 37 
7 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 19 од 7 мај 1960 година објавува: 

Правилник за изработката и содржината на про-
ектите за заштита на земјишта од ерозија и за 
уредување на пороите. 

Во бројот 20 од 14 мај 1960 година објавува: 
Упатство за здравствената книшка на селско-

стопанскиот проиводител. 
Во бројот 21 од 21 мај I960 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за условите и начинот на спроведувањето на конкур-
си за запишување на виши стручни училишта; 

Одлука за определување на околии и општини 
во смисла на членот 160 ол Законот за јавните слу-
жбеници; 

Правилник за полагањето на завршниот испит 
во гимназијата; 

Правилник за определување посебен додаток за 
службениците со висока медицинска спрема во 
заводите за социјално осигурување, 

Во бројот 22 од 28 мај 1960 година објавува: 
Одлука за определување претставник на На-

родното собрание на НР Србија во управувањето со 
Занаетчиската комора на НР Србија; 

Одлука за потврда на Одлуката на Универзи-
тетот во Белград за обновување Институт за при-
мена на нуклеарната енергија во стопанството, ве-
теринарството и шумарството; 

Одлука за разрешување од судиската должност 
на судии на Врховниот суд на НР Србија и на 
окружните судови; 

Одлука за избор на судии на Врховниот суд на 
НР Србија и на Окружниот суд во Краљево; 

Одлука за уважување оставката и за опреде-
лување дополнителни избори за упразнетото место 
на народен пратеник на Соборот на производите-
лите на Народното собрание на НР Србија; 

Одлука за определување нормите на придоне-
сот за кадри во стопанството за 1960 година што ќе 
го плаќаат приватните дуќани; 

Уредба за определување на републичките ма-
тични управни органи за прашања на стручното 
оспособување на кадрите; 

Уредба за плаќањето на даночните и други об-
врски по пат на чековни уплатници; 

Решение за именување нови членови претстав-
ници на Извршниот совет, општествените и дру-
гите организации во управувањето со Трговската 
комора на НР Србија; 

Решение за именување нови членови претстав-
ници на Извршниот совет, општествените и други-
те организации во управувањето со Занаетчиската 
комора на НР Србија; 

Решение за измена на Решението за основу ва-
ње Завод за социјални прашања; 

Конкурс за финансирање на изработката на 
проекти за објекти за настава по физичко воспи-
тување во училиштата и за објекти за рекреација 
и спорт во градовите и индустриските населби: 

Исправка на Одлуката за определување бројот 
и за разрешување и избор на членови на Универ-
зитетскиот совет и факултетските совети на Уни-
верзитетот во Белград. 

Во бројот 23 од 4 јуни 1960 година објавува: 
Закон за измени и дополненија на Законот за 

буџетот на НР Србија за 1960 година; 
Закон за измени на Законот за помошта на 

жртвите на фашистичкиот терор; 
Закон за оковувањето на Виша геодетска шко-

ла во Белград; 
Закон за измени И дополненија на Законот за 

универзитетите; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за продолжување работата на Институтот за проу-
чување земјишта во Белград како научна установа; 

Решение за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на статутот на Природно-математич-
киот факултет на Универзитетот во Белград; 

Решение за именување претседател и членови 
на Советот на Републичкиот завод за заштита на 
кул тур н ите е по м еници; 

Наредба за укинување на малата матура во 
класичната гимназија и за престанок на запишу-
вањето на нови ученици во првиот клас на класич-
ната гимназија; 
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Правилник за измени на Правилникот за орга-
низацијата и работата на средните медицински учи-
лишта; 

Правилник за организацијата и работата на 
Комисијата за доделување награди во областа на 
културата; 

Решение на Републичката изборна комнена за 
разрешување и именување претседател и заменик 
претседател на Покраинската комисија за спрове-
дување на изборите за народни пратеници на На-
родното собрание на НР Србија во Нови Сад. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине'' службени лист Народне Ре-
публике Хрватске во бројот 17 од 27 април 1960 
година објавуваат: 

Уредба за укинување на Управата за инвестиции 
на Секретаријатот на Извршниот совет за општи 
стопански работи; 

Уредба за измена и дополнение на Уредбата за 
пренесување работите во надлежност на републич-
ките органи на управата; 

Одлука за определување на околиите во чиј 
народен одбор можат по исклучок да се основуваат 
секретаријата како основни органи на управата; 

Решение за измена на Решението за ословување 
Завод за душевно заостанати деца и младина како 
установа со самостојно финансирање; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за сметковниот план за книжење на приходите на 
буџетите и фондовите што произлегуваат од на-
селението; 

отсана за поднесување даночни пријави за да-
нокот на доход од згради (куќарина) за 1960 година. 

Во бројот 18 од 4 мај 1960 година објавуваат: 
Закон за заштитата на културните споменици; 
Закон за осеменување на крави и овци; 
Закон за измени и дополненија на прописите за 

прекршоците во законите на НР Хрватска; 
Уредба за усогласување на прописите за пре-

кршоците во уредбите и во прописите на републич-
ките органи на управата со прописите на Основниот 
закон за прекршоците. 

Во бројот 19 од 11 мај 1960 година објавуваат: 
Знакон за заштитата на природата; 
Правилник за домашната дејност; 
Правилник за измени и дополненија на Правил-

никот за организацијата и работата на Секретари-
јатот за шумарство на Извршниот совет на Саборот. 

Во бројот 20 од 16 мај 1960 година објавуваат: 
Наредба за определување на судовите што ќе ги 

решаваат кривичните предмети на малолетниците 
од надлежноста на повеќе околиски судови; 

Решение за прогласување на населбата Дјеле-
товачка пустара за самостојна населба; 

Решение за бришење од евиденцијата на нази-
вите на местото Кравице како самостојна населба; 

Решение за бришење од евиденцијата на нази-
вите на местото Капелшќак како самостојна населба; 

XIV конкурс за давање инвестициони заеми од 
средствата на Инвестициониот фонд на НР Хрватска 
за подобрување снабдувањето со нафташи деривати 
во друмскиот сообраќај. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 14 од 28 април I960 година објавува: 

Решение за разрешување и именување претсе-
дател и членови на Советот за туризам; 

Решение за именување членови на музејските 
совети; 

Упатство за спроведување на Уредбата за пре-
дупредувањата на садовите со запаливи течности и 
на челичните шишиња. 

Во бројот 15 од 12 мај 1960 година објавува само 
одлуки на народните одбори. 

Во бројот 16 од 19 мај 1960 година објавува: 
Одлука за минималните градежни и хигиенски 

услови за определување на станбените згради за 
кои се плаќа куќарина, и за постапката за утврду-
вање дали постојат тие услови; 

Одлука за основ ув ање Комисија на Извршниот 
совет за погранични прашања; 

Одлука за почетокот на исплатувањето на нови-
те положај ни плати на судиите на некои судови; 

Одлука за посебниот додаток на ректорот и 
проректорот на Универзитетот во Љубљана, на рек-
торите на уметничките академии, на деканите и 
продеканите на факултетите на Универзитетот во 
Љубљана; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за рамките за определување положајните плати на 
секретарите на народните одбори; 

Одлука за измена на Одлуката за доделување 
алиментации на бабиците; 

Одлука за систематизацијата на работните ме-
ста на секретаријатот на Советот за школството 
на НРС; 

Одлука за систематизацијата на работните ме-
ста на Заводот за унапредување на школство™ на 
НРС; 

Решение за именување помошник секретар во 
Секретаријатот на Извршниот совет за општа 
управа; 

Решение за именување главен градежен инспек-
тор во Градежниот инспекторат во НРС; 

Решение за разрешување и именување на гла-
вен инспектор за парни котли; 

Конкурс за инвестициони заеми во 1960 година 
од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд 
за основување плантажи и интензивни насади со 
цел за производство на дрво. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 17 од 29 април 1960 година 
објавува: 

Указ за прогласување на Законот за сместување 
деца во други фамилии, со текст од истиот закон; 

Указ за прогласување на Законот за заштитата 
на културните споменици, со текст од истиот закон; 

Препорака за мерките за унапредување на ту-
ризмот во Босна и Херцеговина; 

Одлука за избирање на судии на окружен сто-
пански суд и на судија на окружен суд; 

Одлука за избирање претседател, потпреседа-
тел и записничар на Републичкиот собор на Народ-
ното собрание на НР Босна и Херцеговина; 

Одлука за избирање претседател, потпреседател 
и записничар на Соборот на производителите на 
Народното собрание на Н Р Босна и Херцеговина; 

Одлука за потврда на Одлуката за измени и 
дополненија на Статутот на Око лиј ата Приједор и 
за потврда на одлуките на народните одбори на 
околиите Бања Лука, Мостар и Приедор за утвр-
дување на нивните органи на управата; 

Упатство за здравствената легитимација на сел-
скостопанските производители; 

Упатство за содржината и начинот на водењето 
на евиденцијата на лицата осигурени според Зако-
нот за здравственото осигурување на селскостопан-
ските производители; 

Решение за престанок на важењето на Реше-
нието за цените за ситно техничко дрво, шумски 
садници, споредни шумски производи и за користе-
ње на шумското земјиште. 

Во бројот 18 од 6 мај 1960 година објавува: 
Наредба за гонење добиток на јавни патишта; 
Правилник за начинот на спроведување и за 

условите на конкуренте за запишување ученици во 
гимназијата; 

Наредба за определување на околиските народ-
ни одбори при кои ќе се оспоруваат испитни коми-
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еми за полагање испити за квалификувани и висо-
ко квалификувани возачи на моторни возила што 
се здобиле со стручната спрема со практична работа; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за определување на народните одбори на околиите 
при кои ќе се основуваат испитни комисии за по-
лагање испити за квалификувани и висококвали-
фикувани работници; 

Решение за именување претседател, потпретсе-
дател и членови на управниот одбор на Народната 
банка на ФНРЈ — Централа за НР БиХ; 

Решение за новиот состав на Советот на Радио 
Сараево; 

Решение за новиот состав на филмскиот совет 
на Претпријатието за снимање на филмови „Босна 
филм" во Сараево; 

Решение за новиот состав на Советот за избор 
на филмови на Претпријатието за промет на ф и л -
мови „Кинема" во Сараево; 

Решение за именување претседател и член на 
Републичкиот дисциплински суд. 

Во бројот 19 од 13 мај 1960 година објавува: 
Решение за престанок на работата на Пастув-

ската станица во Ливно; 
Решение за престанок на работата на Пастув-

ската станица „Пале" во Пале; 
Решение за престанок на работата на Пастув-

ската станица во Бања Лука; 
Правилник за полагањето на завршниот испит 

во гимназијата; 
Решение за именување претседател и член на 

Републичкиот виши дисциплински суд; 
Решение за назначување помошник директор на 

Заводот за стопанско планирање на НР БиХ; 
Решение за назначување директор на Управата 

за речен сообраќај на НР БиХ; 
Исправка на Законот за спроведување на Зако-

нот за искористувањето на селекостопанокото зем-
јиште. 

Во бројот 20 од 20 мај 1960 година објавува: 
Упатство за легитимацијата на комунални ин-

спектори ; 
Програма за полагањето на испитите за квали-

фикувани и висококвалификувани работници од 
рударска струка што со стручната опрема се здоби-
ваат со практична работа; 

Исправка на Законот за гимназијата. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Маке-
донија" во бројот 12 од 19 април 1960 година обја-
вува: 

Решение за именување член во Советот за на-
родно здравје на Народна Република Македонија; 

Правилник за организацијата и работата на Се-
кретаријатот за индустрија на Извршниот совет; 

Нредба за одредување ловостој на одделни ви-
дови заштитен дивеч. 

Во бројот 13 од 26 април 1960 година објавува: 
Решение за назначување стални судски вешти 

лица во Народна Република Македонија. 
Во бројов 14 од 29 април 1960 година објавува: 
Одлука за утврдување престанокот на прате-

нички мандат и за одредување дополнителни из-
бори за упразнетото место на народен пратеник во 
Републичкиот собор на Народното собрание на На-
родна Република Македонија во изборната околија 
Пробиштип; 

Одлука за утврдување престанок на пратенички 
мандати и за одредување дополнителни избори за 
народни пратеници на Соборот на производителите 
на Народното собрание; 

Правилник за полагање стручен испит за ви-
с о к о г а лифику ван занаетчиски работник; 

Правилник за содржината на договорот за ра-
бота што се склучува помеѓу зедподелските работ-
ници и приватните работодатели; 

Правилник за изменување и дополнување на 
Правилникот за организацијата и работата на Ре-
публичкиот завод за физичка култура; 

Решение за распишување на дополнителни из-
бори за народни пратеници во Соборот на произ-
водителите на Народното собрание на НР Маке-
донија; 

Решение за распишување на дополнителни из-
бори на народен пратеник во Републичкиот собор 
на Народното собрание на Народна Република Ма-
кедонија. 

Во бројот 15 од 9 мај 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за здрав-

ственото осигурување на земјоделските производи-
тели, со текст од истиот закон, 

Наредба за забрана на сообраќајот со запрежни 
возила и водење и терање на добиток на јавниот 
пат од I ред бр. 5 Скопје—Тетово—Дебар на делот 
Тетово—Гостивар; 

Наредба за забрана на сообраќајот со запрежни 
возила и водење и терање на добиток на делови 
од јавниот пат од I ред број 4 Титов Велес—Демир 
Капија—Гевгелија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе4 

во бројот 8 од 8 април 1960 година објавува: 
Уредба за организацијата и работата на Заво-

дот за стопанско планирање на НР Црна Гора; 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за организацијата и работата на Секретаријатот за 
селско стопанство и шумарство на Извршниот совет 
на Народното собрание на НР Црна Гора; 

Одлука за раоподелба на придонесот за кадри 
во стопанството што го плаќаат стопанските орга-
низации и приватните дуќани на територијата на 
НР Црна Гора; 

Одлука за нормите на придонесот по кои во 
I960 година ќе го плаќаат придонесот за кадри во 
стопанството приватните занаетчиски дуќани и уго-
стителските дуќани и приватните сопственици на 
друмски моторни возила и бродови што се занима-
ваат со јавен превоз; 

Одлука за раоподелба по општини на минимал-
ниот обем за пошумување и пополнување 

Во бројот 9 од 15 април 1960 година објавува: 
Одлука за измени и дополненија на Одлуката 

за определување потесен градежен реон на насел-
бата од градски карактер Колашин; 

Одлука за расподелба на максималниот обем за 
сечење корисно дрво од иглолионици и лис јари во 
шумите на општонародниот имот по општини и ко-
рисници и за определување на максималниот обем 
за сечење дрва од иглолисници и лисјари во при-
ватни шуми. 

Во бројот 10 од 16 април 1960 година објавува: 
Указ за прогласување на Законот за поделба на 

НР Црна Гора на општини, со текст на истиот закон; 
Правилник за пофалбите, наградите и дисци-

плинските мерки што се применуваат врз учени-
ците на основно училиште; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
дополнителните избори за народни пратеници на 
Соборот на производителите на Народното собра-
ние на НР Црна Гора одржани на 10 април 1960 
година. 

Во бројот 11 од 18 април 1960 година објавува: 
Указ за прогласува!: е на Законот за вршење 

приватна професионална здравствена дејност, со 
теке на истиот закон: 

Указ за прогласување на Законот за мерките 
за спроведување на Законот за искористување на 
селскостопанското земјиште, со текст на истиот 
закон; 
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Одлука за определување на бројот на претстав-
ниците на општествената заедница во управувањето 
со републичките стопански комори; 

Одлука за определување претставници на На-
родното собрание на НР Црна Гора во управувањето 
со републичките стопански комори; 

Одлука за определување бројот на одборниците, 
начинот и постапката за основување народни одбо-
ри на новите општини и за преземање на имотните 
права и обврски, архивите и инвентарот на укина-
тите општини. 

Т Е Х Н И Ч К И П Р О П И С И 
ЗА ГРАДЊУ НАДЗЕМНИХ ВОДОВА ЈАКЕ 

СТРУЈЕ 

што се составен дел од Правилникот за технич-
ките прописи за градба на надземни водови на јака 
струја („Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/60) објавени 
се како додаток на „Службен лист на ФНРЈ", бр. 
24^60 и можат да се добијат преку Комерцијално™ 
одделение на „Службен лист на ФНРЈ", Белград, 
Краљевима Марка бр. 9. Жиро сметка 101-11/1-30. 

С О Д Р Ж И Н А : 

Страна 
309. Указ за прогласување на Законот за Со-

јузниот фонд за научна работа — — — 485 
Закон за Сојузниот фонд за научна ра-
бота — — — — — — — — — 485 

310. Указ за прогласување на Законот за из-
мени и дополненија на Законот за дано-
кот на приходите од авторските права и 
за фондот за унапредување на култур-
ните дејности — — — — — — — 487 
Закон за измени и дополненија на Зако-
нот за данокот на приходите од авторски-
те права и за фондот за унапредување на 
културните дејности — — — — — — 487 

311. Закон за данокот на личниот приход на 
граѓаните (Пречистен текст) — — — — 488 

312. Закон за данокот на приходите од автор-
ските права и за фондот за унапредува-
ње на културните дејности (Пречистен 
текст) — — — — — — — — — 4g*o 

313. Уредба за Институтот за криминолошки 
и криминалистички истражувања — — 493 

314. Уредба за дополненија на Уредбата за 
цените и за условите за продажба на 
електрична енергија — — — — 494 

315. Уредба за измени на Уредбата за награ-
дите за вонредна работа и за особени 
успеси во работата и за надоместоците за 
прекувремена работа на службениците на 
државните органи — — — — — 494 

316. Одлука за одобрување на куќните совети 
заеми за поправки и преправки на стан-
бени згради — — — — 494 

317. Одлука за условите и постапката за при-
соединување на селскостопансгси претпри-
јатија и погони кон земјоделски задруги 495 

318. Одлука за определување на јавните ра-
боти, акциите, функциите и граѓанските 
должности на кои претрпената повреда се 
признава како несреќа при работата — 496 

319. Одлука за определување на случаите на 
несреќа при работата во врска со кори-
стењето на правото на здравствена за-
штита, рехабилитација и запеел ување — 497 

Страна 
320. Одлука за измени и дополненија на Од-

луката за раоподелба на општите норми 
на придонесот за социјално осигурување 
на норми за одделни гранки на осигу-
рувањето — — — — — — — — 49V 

321. Одлука за измена на Одлуката за опре-
делување на угостителските дуќани и 
претпријатија што се сметаат како пома-
ли угостителски организации — — — 4911 

322. Одлука за измена на Одлуката за посеб-
ниот додаток на службениците запослени 
на територијата на која е проширена ци-
вилната управа на Федеративна Народна 
Република Југославија — — — — — 498 

323. Правилник за стручната спрема и струч-
ните испити на службениците што вршат 
сметководствени работи — — — — — 498 

324. Наредба за продажната цена на цигарите 
„Охрид" — — — — — — — — ^ 

325. Решение за одобрување оковувањето и 
работата на Сојузот на географските дру-
штва на ФНРЈ — — — — — — — 504 

326. Правилник за техничките прописи за 
градба на надземни водови на јака струја 504 

327. Решение за именување нов претседател и 
заменик претседател на Изборната коми-
сија на Автономна Покраина Војводина — 505 

328. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Сојузниот собор на 
Сојузната народна скупштина во Избор-
ната околија Димитровград — — — — 505 

329. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија Нови Сад I — 505 

330. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произво-
дителите на Сојузната народна скупшти-
на во Изборната околија Брчко — — — 505 

331. Решение на Сојузната изборна комисија 
за распишување дополнителни избори за 
народен пратеник на Соборот на произ-
водителите на Сојузната народна скуп-
штина во Изборната околија Травник — 506 

332. XLTII конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инве-
стиционен фонд за изградба на капаци-
тети за производство на електрична енер-
гија, со потребни објекти за пренос и 
трансформација — — — — — — 506 

333. XLIV конкурс за давање инвестициони 
заеми од средствата на Општиот инвести-
ционен фонд за подигање интензивни 
култури на дрвја — — — — — — 507 

Исправка на Наредбата за издатоците за слу-
жбени патувања, работа на терен и одвоен 
живот од фамилијата што на стопанските 
организации им се признаваат како ма-
теријални трошоци — — — — — — 508 
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