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355. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 7 од 

Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИНСТИТУТОТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА НУ-

КЛЕАРНИ СУРОВИНИ 
Член 1 

Се основува Институт за истражување на ну-
клеарни суровини (во натамошниот текст: Инсти-
тутот), како самостојна установа за истражување на 
нуклеарни суровини на територијата на Југосла-
вија. 

Член 2 
Институтот ги врши особено овие работи: 
1) организира и врши истражување на нукле-

арни минерални суровини; 
2) испитува по пат на лабораториски анализи 

минерали и руди, со цел за утврдување на нивната 
радиоактивност; 

подготвува предлози на планови за истра-
жување на нуклеарни суровини; 

4) соработува со сродните научни и други уста-
нови и организации во земјата и во странство во 
научноистражувачка работа во областа на нуклеар-
ната енергија; 

5) се грижи за издигањето на стручните кадри 
што работат на истражување нуклеарни суровини, 
организира и одржува курсеви и семинари за усо-
вршување на овие кадри; 

6) со цел за унапредување и изведување на 
истражувачките работи, им предлага на надлежните 
органи преземање на потребни мерки; 

7) формира и одржува фонд на стручните доку-
менти од областа на нуклеарните суровини; 

8) ги објавува резултатите на својата истражу-
вачка работа во списанија, во дневниот печат и во 
посебни публикации; 

9) врши и други работи од својот делокруг што 
со посебни прописи ќе му бидат ставени во задача. 

Член 3 
Со Институтот управуваат совет и директор. 

Член 4 
Советот на Институтот: 
1) го утврдува планот на работата на Институ-

тот и се грижи за неговото извршување; 
2) го разгледува и го утврдува финансискиот 

план и завршната сметка на Институтот; 
3) ја утврдува систематизацијата на работните 

места во Институтот, во согласност со Сојузната 
комисија за нуклеарна енергија; 

4) ги назначува, по предлог од директорот на 
Институтот, раководителите на основните органи-
зациони единици во Институтот; 

5) одлучува, по предлог од директорот на Ин-
ститутот, за наградување на работниците и службе-
ниците на Институтот; 

6) разгледува предлози за соработка на Инсти-
тутот со домашни и странски установи и органи-
зации што се занимаваат со работите на истражу-
вање на нуклеарни суровини, и одлучува за нив; 

7) врши и други работи што. ќе му бидат ставени 
во задача со правилата на Институтот и со други 
посебни прописи. 

__ Член 5 
Советот има определен број членови, кој се 

утврдува со правилата на Институтот. Половината 
на определениот број ја именува Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија од редот на научните, струч-
ните и другите јавни работници, а другата полови-
на ја избира колективот на Институтот од своите 
редови. 

Директорот на Институтот е член на советот 
според својот положај. 

Член 6 
Со работата на Институтот непосредно раково-

ди директорот. 
Директорот на Институтот го назначува и го 

разрешува Сојузната комисија за нуклеарна енер-
гија. 

Директорот може да има двајца помошници, кои 
ги назначува Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија. 

Член 7 
Институтот се финансира во согласност со соју-

зните прописи за финансирањето на самостојните 
установи. 

Приходите на Институтот ги сочинуваат при-
ходите од сопствена дејност и дотациите што на 
Институтот му ги обезбедува федерацијата. 

Член 8 
Институтот има фондови што се утврдуваат со 

правилата на Институтот. 
Член 9 

Платите на работниците и службениците на 
Институтот се утврдуваат со правилникот, што го 
донесува советот на Институтот во согласност со 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија. 

Член 10 
Внатрешната организација на Институтот се 

утврдува со правилата, што ги донесува советот па 
Институтот во согласност со Сојузната комисија за 
нуклеарна енергија. 

Член 11 
Надзор над законитоста на работата на Инсти-

тутот и стручен надзор врши Сојузната комисија 
за нуклеарна енергија. 

Член 12 
Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе 

определи кои материјални и финансиски средства 
ќе ги преземе Институтот од досегашниот Сојузен 
геолошки завод. 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе 
определи кои службеници на досегашниот Сојузен 
геолошки завод ќе ги преземе Институтот. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 131 

15 јуни 1960 година 
Белград 

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



Страна 534 — Броз 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Јр еда, 29 јуни 1960 

356. 
Врз основа на членот 79 став 1 точка 6 од 

Уставниот закон и членот 52 од Законот за држав-
ната управа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 13/56), 
Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 

Член 1 
Се основува Сојузен геолошки завод (во ната-

мошниот текст: Заводот) како управна установа во 
смисла на Законот за државната управа. 

Член 2 
Задачата на Заводот е да ги проучува и обра-

ботува прашањата на организацијата, работата и 
унапредувањето на геолошката служба, по тие пра-
шања да му дава предлози и мислења на Сојузниот 
извршен совет и на другите сојузни органи и да 
презема мерки за кои е овластен. 

Член 3 
Заради остварување на своите задачи Заводот 

ги врши особено овие работи: 
1) ја следи работата на органите, установите и 

организациите што вршат работи на геолошката 
служба и соработува со нив со цел за развивање и 
унапредување на оваа служба; 

2) врз основа на предлози од органите, устано-
вите и организациите што вршат работи на геоло-
шката служба, изработува и предлага нацрти на 
перспективни планови на геолошката дејност за 
целата земја; 

3) во соработка со органите, установите и орга-
низациите што вршат работи на геолошката слу-
жба, изработува предлози на годишни и долгорочни 
програми и на пресметки на геолошките истражу-
вања од сите видови (геолошки, геолошко-рударски, 
инженерско-геолошки, хидрогеолошки, геофизички 
и др.), како и програма и претсметка на работите за 
изработка на комплексна геолошка карта што се 
финансираат од средствата на федерацијата; 

4) го следи и го проучува движењето на резер-
вите на минерални суровини во земјата, презема 
мерки со цел за истражување на нивните лежишта 
во рамките на определените му задачи, дава струч-
ни инструкции за вршење на нивната проценка, 
претсметка и категоризација и изработува годишен 
биланс на тие резерви; 

5) се грижи за изработката на комплексна ге-
олошка карта и предлага стандарди за изработка 
на геолошки карти од сите видови, издава стручни 
упатства за примена на тие стандарди и издава 
геолошки карти согласно со прописите за издавање 
на картографските публикации наменети за јавна 
употреба; 

6) се грижи за испитувањето на технолошките 
карактеристики на минералните суровини на од-
делни лежишта, што се истражуваат врз основа на 
сојузната програма на геолошко-рударските истра-
жувања; 

7) врши стручни, технички и економско-финан-
сиски анализи на резултатите од истражувачката 
дејност во областа на геолошката служба; 

8) се грижи за образованието и усовршувањето 
на стручните кадри во областа на геолошката 
служба; 

9) формира и одржува фонд на стручни доку-
менти и научни работи од областа на геологијата; 

10) дава стручни мислења по прашањата од 
областа на геолошката служба на барање од орга-
ните, установите и организациите; 

11) води евиденција: 
а) за појавите и лежиштата на минерални су-

ровини и за резервите на овие суровини; 
б) за потрошокот на средствата за истражува-

ња, испитувања и други работи од областа на 
геолошката служба; 

в) за установите и организациите што вршат 
работи на геолошката служба; 

г) за геолошките кадри; 

12) одржува врски и соработува со геолошките 
и сродните установи и организации во странство; 

13) подготвува нацрти на прописи во областа на 
геолошката служба. 

Член 4 
Со Заводот управува совет и директор. 

Член 5 
Советот ги врши следните работи: 
1) ги разгледува и ги утврдува предлозите на 

планови, програми и претсметка од членот 3 точ. 2 
и 3 на оваа уредба; 

2) ги претресува, утврдува и предлага видовите 
на соработка со органите, установите и организаци-
ите во земјата што се занимаваат со работите од 
областа на геолошката служба, како и видовите на 
соработка со соодветните установи и организации 
во странство; 

3) ги разгледува прашањата на стручното изди-
гање на кадрите во областа на геолошката служба 
и донесува заклучоци за тоа; 

4) го разгледува и го утврдува предлогот за 
внатрешна организација на Заводот и предлогот за 
систематизација на работните места во Заводот; 

5) го утврдува предлогот на претсметката на 
Заводот и ја претресува завршната сметка; 

6) ги назначува помошниците директори, рако-
водителите на организационите единици и члено-
вите на стручниот совет и на комисиите на Заводот; 

7) ги разгледува нацртите на прописи од обла-
ста на геолошката служба. 

Член 6 
Советот го сочинуваат претседател и најмногу 

20 членови, кои ги именува Сојузниот извршен 
совет од редот на претставниците на соодветните 
државни органи на управата, установи и организа-
ции што« се занимават со работи на геолошката 
служба или со тие. работи се заинтересирани во вр-
ска со извршувањето на задачите од својот дело-
круг. 

Во советот влегува по еден претставник на 
републичкиот орган на управата надлежен за ра-
ботите на геолошката служба. 

Директорот на Заводот е член на советот според 
својот положај. 

Член 7 
Претседателот и членовите на советот се име-

нуваат на две години. 
Сојузниот извршен совет може да го смени 

претседателот и членовите на советот и пред исте-
кот на срокот од претходниот став и на нивните 
места да именува нов претседател и членови на 
советот. Новиот претседател и членови на советот 
остануваат на должноста онолку време колку што 
уште требало да трае мандатот на лицата на чии 
места се именувани. 

Член 8 
Претседателот на советот ги подготвува седни-

ците на советот, ги свикува и раководи со нив. 
Во случај на спреченост, претседателот на сове-

тот го заменува член на советот што ќе го определи 
претседателот. 

Член 9 
Советот полноважно решава ако на седницата 

е присутно мнозинството на членовите. 
Заклучоците на советот се донесуваат со мно-

зинство гласови на присутните членови. 

Член 10 
Советот донесува деловник за својата работа. 

Член 11 
Со работата на Заводот непосредно раководи и 

Заводот го претставува директорот. 
На директорот му помагаат во работата двајца 

помошници. 
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Директорот го назначува и го разрешува Сојуз-
ниот извршен совет, а помошниците — советот на 
Заводот. 

Во случај на спреченост, директорот го замену-
ва помошникот што ќе го определи тој. 

Член 12 
Директорот ја организира работата во Заводот, 

донесува решенија за службеничките односи и е 
ДЈ^вциплински старешина на службениците на За-
водот, освен на оние што ги назначува советот на 
Заводот. 

Директорот ги потпишува и сите акти на Заво-
дот, освен оние за чие потпишување ќе ги овласти 
помошниците или другите службеници, според ва-
жечките прописи. 

Член 13 
Ако директорот на Заводот смета дека некој 

заклучок на советот му е противен на закон или 
на други прописи, тој е должен за таквиот заклу-
чок веднаш да го извести Сојузниот извршен совет, 
кој одлучува за тоа. 

Директорот може да изнесе пред Сојузниот из-
вршен совет и други заклучоци на советот донесени 
по начелните прашања со кои не се сложува, и 
може да бара да одлучи за нив Советот. 

Член 14 
За разгледување на стручните и други поважни 

прашања од делокругот на Заводот, во Заводот по-
стојат: стручен совет и стручни к о м и т и (Комисија 
за комплексна геолошка карта на Југославија и 
Комисија за резерви на минерални суровини). 

Заводот има и колегиум. 

Член 15 
Стручниот совет го именува советот на Заводот 

од редот на стручњаците од областа на геологијата 
и рударството. 

Стручниот совет донесува деловник за својата 
работа во согласност со директорот на Заводот. 

Член 16 
Комисијата за комплексна геолошка карта на 

Југославија: 
1) предлага перспективни и годишни планови 

на работите во врска со изработката на комплек-
сната геолошка карта, ги прегледува нацртите на 
комплексната геолошка карта, проверува дали се 
тие изработени според пропишаните стандарди, ја 
цени нивната вредност и дава, мислење за нив; 

2) ги разгледува прашањата во врска со стан-
дардите за изработка на геолошки карти и со струч-
ните упатства што ги донесува Заводот заради при-
мена на тие стандарди, и дава мислење за нив; 

3) ги разгледува и дава мислење за другите 
прашања во врска со изработката на геолошки 
карти, кога ќе го побара тоа советот или директорот 
на Завфдот. 

Член 17 
Комисијата за комплексна геолошка карта на 

Југославија има најмногу 13 членови, што ги име-
нува Саветот на Заводот од редот на геолошките 
стручњаци. 

Член 18 
Комисијата за резерви на минерални суровини: 
1) ги разгледува годишните биланси на резер-

вите на минерални суровини и дава мислење за нив; 
2) подготвува нацрти на стручни инструкции за 

вршење проценка, претсметка и категоризација на 
резервите на минерални суровини, и му ги пред-
лага на Заводот на издавање; 

3) ги разгледува и дава мислење и за другите 
прашања во врска со резервите на минерални су-
ровини кога ќе го побара тоа советот или директо-
рот на Заводот. 

Член 19 
Комисијата за резерви на минерални суровини 

има најмногу 13 членови« што ги именува советот 

на Заводот од редот на геолошките и рударските 
стручњаци. 

Член 20 
Колегиумот ги разгледува прашањата на вна-

трешната организација и работата на Заводот и 
другите начелни прашања од делокругот на Заво-
дот што ќе ги изнесе пред него директорот на За-
водот. 

Член 21 
Колегиумот го сочинуваат директорот, помошни-

ците директори, раководителите на организационите 
единици и други службеници на Заводот што ќе ги 
определи директорот. 

Член 22 
Органите, установите и организациите што вр-

шат работи на геолошката служба се должни, по 
барање од Заводот, да му ја доставуваат на Заводот 
стручната документација, извештаите и податоците 
потребни за изработка на перспективни планови на 
геолошката дејност и на програми и пресметки 

ч н а геолошките истражувања, како и да му даваат 
податоци потребни за извршување на други негови 
задачи. 

Овие органи, установи и организации се дол-
жни еднаш годишно за фондот на стручните "доку-
менти на Заводот да му ги доставуваат на Заводот' 
преку републичките органи на управата надлежни 
за работите на геолошката служба поважните изве-
штаи и елаборати со кои располагаат за геолошките 
и технолошките истражувања и за испитувањата 
на минералните суровини, за резервите на овие су-
ровини и за, геолошките истражувања и испитува-
ња извршени за потребите на другите стопански 
гранки* (селско стопанство, водостопанство, соо-
браќај). 

За собирање на статистичките податоци од ор-
ганите, установите и организациите од ставот 1 на 
овој член на Заводот му е потребна согласност од 
Сојузниот завод за статистика. 

Член 23 
Заради разгледување и расправање на одделни 

начелни прашања и значајни проблеми од областа 
на геологијата и геолошката служба, Заводот може 
да свикува и да организира советувања со претстав-
ници на органите, установите и организациите што 
вршат работи на геолошката служба. 

Член 24 
Заводот е должен најмалку еднаш годишно да 
поднесе на Сојузниот извршен совет извештај 

за својата работа. 
Член 25 

Заводот има своја претсметка на приходите и 
расходите. 

Директорот на Заводот е наредбодавец за извр-
шување на претсметката. 

Член 26 
Надзор над законитоста на работата на Заводот 

врши Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија. 

Член 27 
Се овластува Заводот да донесе, во согласност 

со Сојузниот извршен совет, правилник за својата 
внатрешна организација. 

Член 28 
Со-денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престанува да важи Решението за оснивање Со-
јузен геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ", 
бр, 28/55) и престанува со работа Сојузниот геоло-
шки завод основан со тоа решение. 

Сојузната комисија за нуклеарна енергија ќе 
го определи делот од финансиските средства, ин-
вентарот и од друг имот на досегашниот Сојузен 
геолошки завод што ќе го преземе Заводот. 

Покрај тоа, Сојузната комисија за нуклеарна 
енергија ќе ги определи службениците на досега-
шниот Сојузен геолошки завод што ќе ги преземе 
Заводот. 
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Член 29 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

P. п. бр. 130 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

357. 
Врз основа на одделот II од Одлуката за потвр-

да на уредбите на Сојузниот извршен совет и за 
натамошната работа на приготвување закони за 
стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

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

ЖИТО И НА ПРЕРАБОТКИ ОД ЖИТО НА 
ГОЛЕМО 

Член 1 
Во Уредбата за прометот на жито и на прера-

ботки од жито на големо („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 16/58 и 29/58) членот 3 став 1 и чл. 4, 6а, 8 до 13 
и 17 до 19 се бришат. 

Член 2 ^ 
Членот 2 се менува и гласи: 
„Со продажба на жито на големо можат да се 

занимаваат само селскостопанските производител-
ски организации, земјоделските задруги, како и 
претпријатијата што за тоа ќе добијат посебно овла-
стување (овластени претпријатија). 

Посебно овластување можат да добијат тргов-
ските претпријатија на големо, мелничките прет-
пријатија и комбинатите за промет и преработка на 
жито и на преработки од жито. 

Претпријатијата од претходниот став мораат да 
имаат потребни стручни кадри, складов простор и 
соодветна опрема за правилно манипулирање со 
житото и со преработките од жито." 

Член 3 
Членот 5 се менува и гласи: 
„Посебното овластување од членот 2 на оваа 

уредба го издава републичкиот државен секрета-
ријат за работите на стоковниот промет. 

Републичкиот државен секретаријат за рабо-
тите на стоковниот промет издава посебно овласту-
вање и за стопанските организации чие седиште се 
наоѓа на подрачјето на автономната единица." 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Републичкиот државен секретаријат за рабо-

тите на стоковниот промет може да му го одземе 
на претпријатието посебното овластување ако утвр-
ди дека тоа повеќе не ги исполнува условите про-
пишани со оваа уредба." 

Член 5 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Овластените претпријатија и другите стопан-

ски организации што учествуваат во прометот на 
жито и на преработки од жито на големо, се дол-
жни на Дирекцијата за исхрана, на нејзино барање, 
да и достават податоци за извршениот промет на 
големо на жито и на преработки од жито и за за-
пасите на тие производи." 

Член 6 
Членот 14 се менува и гласи: 
^Приватните пекарски дуќани не смеат да ку-

пуваат жито, туку само брашно, и тоа од стопан-
ските организации што според одредбите од оваа 
уредба имаат право да продаваат брашно на го-
лемо." 

Член 7 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Со парична казна до 300.000 динари ќе се ка-

зни за прекршок сопственик на приватен пекарски 
дуќан што купува жито, или што купува брашно 
противно на одредбите од оваа уредба." 

^ Член 8 
Овластувањата за вршење промет на жито на 

големо издадени според досегашните прописи,- ќе 
важат додека не бидат заменети со посебни овла-
стувања издадени според членот 3 односно одзе-
мени според членот 4 од оваа уредба. 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба престануваат да важат овластувањата издадени 
на деловните сојузи за вршење промет на жито на 
големо, со тоа што по тој срок да можат да го 
продаваат само затечениот запас на жито. 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

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

Р. п. бр. i28 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

358. 
Врз основа на одделот И од Одлуката за потврда 

на уредбите на Сојузниот извршен совет и за на-
тамошната работа на приготвување закони за сто-
панскиот систем („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
8/54), Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА УРЕДБАТА ЗА НАДВОРЕ-

ШНО ТРГОВСКОТО РАБОТЕЊЕ 
Член 1 

Во Уредбата за надворешнотрговското работење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/59 и 52/59) во чле-
нот 43 на крајот на точката 3 точката се заменува 
со точка и запирка и по неа се додава нова точка 
4, која гласи: 

„4) со својата постапка во вршењето на дејно-
стите предвидени во членот 63 од оваа уредба и со 
прописите донесени врз основа на тој член да му 
сторила штета ка угледот на земјата или да ги 
см-еќавала нормалните трговски односи со земјата 
во која ја врши таа дејност." 

Член 2 
' Оваа уредба влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 
Р. По бр. 129 

15 јуни 1960 година 
Белград * 

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

359. 
Врз основа на члинот 70 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 ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПЛАТАТА СПОРЕД ЕФЕК-
ТОТ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО 
ОДДЕЛНИ СЛУЖБИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ 

И УСТАНОВИ 
1. За службениците што во одделни служби на 

државните органи и установи работат на определе-
ни работни места на кои може да се мери ефектот 
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во работата, може да се воведува плаќање според 
резултатите на работата постигнати во извршува-
њето на работите на тие работни м§ста. 

2. Како основ за пресметување на платите спо-
ред ефектот на работата се земаат износите на 
основната и положај ната плата за работните места 
за кои се воведува плаќање според ефектот на 
работата, а кои не .можат да ги преминат рамките 
утврдени со прописите од точката 4 на оваа одлука. 

3. Износот на основната плата што го има слу-
жбеникот според звањето, претставува гарантиран 
дел на платата на службеникот. 

4. Прописите за плаќањето на службениците 
според одредбите од оваа одлука, ги донесува др-
жавниот орган односно установа што воведува пла-
ќање според ефектот на работата, во согласност со 
Сојузниот извршен совет. 

5. Оваа одлука влегува во сила со деноЈ на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

P. п. бр. 139 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

360. 
Врз основа на членот 156 став 2 од Законот за 

буџетите и финансирањето на самостојните уста-
нови (»^Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/59), Соју-
зниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ТРОШЕЊЕ НА 
СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВНИТЕ ФОНДОВИ НА 

ПОЛИТИЧКОТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ 
1. Одлука за доделување средства од резервниот 

фонд на политичкотериторијалните единици (во на-
тамошниот тексту фондот) донесува претставничкиот 
орган на полити^котеритори јадната единица. 

Ако претставничкиот орган на политичкотери-
торијалната единица го овласти извршниот совет 
односно советот на народниот одбор надлежен за 
работите на финансиите да одобрат во итни случаи 
користење на средства на фондот за намените и до 
износите за кои се овластени, овие се должни до-
полнително да прибават одлука од претставничкиот 
орган за тоа доделување на средства од фондот. 

2. Барањата за доделување средства од фондот 
му се поднесуваат на органот на управата во чија 
надлежност спаѓаат работите за чие финансирање 
се предлага употреба на средствата на фондот. Кон 
барањето се поднесува претсметка на употребата на 
средствата и документирано образложение. 

Органот на управата во чија надлежност спа-
ѓаат работите за чие финансирање се предлага упо-
требата на средствата на фондот му го доставува 
барањето, со . образложение и со своја оценка на 
оправданоста на барањето, на органот на управата 
надлежен за работите на финансиите, кој тоа бара-
ње со свое мислење и предлог му го доставува на 
извршниот совет односно на советот на народниот 
одбор надлежен за работите на финансиите. 

Барање за доделување средства од фондот може 
да му поднесе на органот на управата надлежен за 
работите на финансиите и самиот орган на управа-
та во чија надлежност спаѓаат работите за чие фи-
нансирање се предлага употреба на средствата на 
фондот. 

Извршниот совет може да пропише постапка за 
поднесување на барањата. 

3. Доделување средства од фондот може да се 
бара само за намените од членот 154 на Законот за 
буџетите и финансирањето на самостојните устано-
ви и ако за тоа постои вистинска потреба. 

Како вистинска потреба, во смисла на прет-
ходниот став, се смета особено: 

1) подмирување на расходите настанати како 
последица на вонредните околности, како што се 
поплава, суша, пожар и други елементарни непо-
годи и расходи за населението во таквите околности 
за набавка на потрошни добра (храна, лекови, обле-
ка, привремено сместување и слично) потребни за 
згрижување на загрозените; 

2) покривање на вишокот на расходите над при-
ходите според завршната сметка за извршувањето 
на буџетот на политичкотериторијалната единица 
(буџетски дефицит); 

3) урамнотежување на приходите и расходите 
на буџетот на политичкотериторијадната единица 
во текот на годината, во случај на нерамномерно 
притечување на приходите (краткорочни позајмици); 

4) исплата на минималните лични доходи на 
работниците во смисла на одредбите од Законот за 
работните односи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57, 26/58 и 1/59) и Законот за средствата на сто-
панските организации („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59); 

5) санација на стопанска организација, кога та-
ква санација ќе преземе политичкотеритори јал ната 
единица во смисла на одредбите од Уредбата за 
престанок на претпријатијата и дуќаните („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 49/56); 

6) санација на самостојна установа, кога таква 
санација ќе преземе политичкотериторијалната 
единица. 

4. Од средствата на резервниот фонд на поли-
тичкотериторијадната единица од повисок степен 
можат за потребите од претходната точка да им се 
даваат позајмици на резервните фондови на поли-
тичкотериторијадните единици од понизок степен, 
ако од средствата на овие не можат да се покријат 
потребите што се подмируваат со средствата на 
фондот. 

5. Потребите за санации и исплати на минимал-
ните лични доходи на работниците на оние стопан-
ски организации што уплатуваат средству во фондот 
од своите резервни фондови,-се подмируваат првен-
ствено од оној дел на фондот што се формира со 
уплати на средства од резервните фондови на сто-
панските организации. 

Сите други потреби за кои можат да се кори-
стат средства на фондот, вклучувајќи ги и потреби-
те за санации и исплати на минималните лични до-
ходи на работниците на стопанските организации за 
кои е формиран заеднички резервен фонд, можат 
да се подмируваат само од оној дел на фондот што 
не се формира со уплати на средства од резервните 
фондови на стопанските организации. 

6. Средствата на фондот можат да се даваат во 
вид на заем или без обврска за враќање. 

Средствата за потребите од точката 3 под 3 на 
оваа одлука можат да се даваат во вид на позајмица, 
која се подмирува до крајот на буџетската година. 

7. За користењето на средствата доделени од 
фондот корисникот на средствата е должен да води 
посебна евиденција. 

Извештајот за потрошокот на средствата при-
мени од фондот, заедно со документацијата, кори-
сникот му го поднесува на органот на управата над-
лежен за работите на финансиите веднаш по по-
трошокот на средствата. 

Ако користењето на средствата доделени од 
фондот се продолжува и по истекот на буџетската 
година во која се доделени, корисникот е должен на 
органот на управата надлежен за работите на фи-
нансиите да му поднесе и извештај за потрошокот 
на доделените средства до крајот на буџетската го-
дина. 

8. Евиденцијата за приливот на средствата на 
фондот според изворите и за потрошокот на сред-
ствата на фондот според одделни одлуки, ја води 
банката ка ј која се извршува буџетот на политич-
котериторијалната единица, при што таа посебно 
го искажува оној дел од средствата на фондот што 
се формира со уплати на средства од резервните 
фондови на стопанските организации, како и по-
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трошокот на тој дел од средствата на фондот. За 
приливот и потрошокот на средствата на фондот, 
банката го известува секој месец органот на упра-
вата надлежен за работите на финансиите. 

9. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
одлука донесува, по потреба, сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите. 

10. 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. 136 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровиќ, е. р. 

361. 
Врз основа на членот 84 став 1 од Законот за 

финансирањето на станбената изградба („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКА-
ТА ЗА ПРИВРЕМЕНО ОТСТРАНУВАЊЕ ДЕЈ-
СТВОТО ОД ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПЛАТИТЕ, ПЕН-
ЗИИТЕ И ПРИХОДИТЕ ОД ЗГРАДИ ВРЗ ЗДОБИ-

ВАЊЕТО СО ОДДЕЛНИ ПРАВА 
1. Одредбите на точката 1 од Одлуката за при-

времено отстранување дејството од зголемување на 
платите, пензиите и приходите од згради врз здо-
бивањето со одделни права („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 10/60) ќе се применуваат и по 1 јули 1960 
година. 

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

P. п. бр. 135 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, . Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Мијалко Тодоровић е. p. 

362. 
Врз основа на членот 63 од Уредбата за на-

дворешнотр пивското работење („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 47/59 и 52 59), Сојузниот извршен совет 
донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ВРШЕЊЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ДЕЈНОСТИ НА 
ДОМАШНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

СТРАНСТВО 

1. При основувањето на претпријатија во стран-
ство и при учествувањето во работењето на стран-
ските претпријатија, домашните стрпански органи-
зации ќе постапат според одредбите од оваа одлука. 

2. Да основува претпријатија во странство и да 
учествува во работењето на странски претприја-
тија може само домашна стопанска организација 
запишана во надворешнотрговскиот регистар за 
вршење надворешнотрговски работи. 

Условот од претходниот став не мораат да го 
исполнуваат производствените стопански органи-
зации. 

3. Домашна стопанска организација што сака да 
учествува во работењето на некое странско прет-
пријатие, е должна покрај исполнувањето на усло-
вите од претходната точка, со договор со стран-
ското претпријатие да обезбеди увид во неговите 
деловни книги и документација, примање извештаи 

за неговото работење и примање на неговите завр-
шни сметки. 

4. Домашната стопанска организација може во 
странство да основе само такво претпријатие одно-
сно да учествува во работењето само на такво стран-
ско претпријатие, кое според правната фор^а е 
такво што за неговите обврски домашната стопан-
ска организација да одговара само со средствата 
внесени во него. 

5. За основување на претпријатија во странство 
и за учествување во работењето на странски прет-
пријатија домашната стопанска организација може 
да употреби средства од своите фондови на основ-
ните и обртните средства, како и средства што за 
овие цели во вид на кредит ќе ги добие од овла-
стена домашна банка. 

6. Добивката во странски средства за плаќање, 
остварена во претпријатието што го основала во 
странство односно во странското претпријатие во 
чие работење учествува, домашната стопанска' орга-
низација може да ја задржи во странство заради 
зголемување на средствата на тие претпријатија 
односно заради вложување во други претпријатија 
во странство, или може како издвоени средства да 
ги држи на своја посебна девизна сметка ка ј некоја 
овластена домашна банка. • 

Сојузниот извршен совет или органот што ќе го 
овласти тој може да определи добивката од ставот 
1 на оваа точка да треба да се употреби делумно 
во онаа земја во која е остварена, и тоа за зголему-
вање на средствата на претпријатието во кое е 
остварена или за вложување во други претпријатија 
во таа земја, оставајќи и на домашната стопанска 
организација примерен дел од добивката за основу-
вање претпријатија во други земји и за учеству-
вање во работењето на претпријатија во, други 
земји, за држење на својата посебна девизна сметка 
к а ј некоја овластена домашна банка, како и за 
други намени во врска со редовното работење на 
домашната стопанска организација. 

Ако домашната стопанска организација добив-
ката од ставот 1 на оваа точка ја употреби за други 
намени а не за оние што се во тој став наведени, 
на вака употребената добивка ќе се примени во по-
глед на девизните обврски на домашната стопанска 
организација спрема општествената заедница На-
редбата за постапување со странсжите средства за 
плаќање остварени со извоз на стоки и услуги 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/58 и 30/59), а во 
поглед на нејзините денарски обврски спрема 
општествената заедница — прописите што важат 
за расподелбата на вкупниот приход на односните 
домашни стопански организации. 

Ако е според прописите на земјата во која е 
остварена добивката од ставот 1 на оваа точка до-
зволен нејзин трансфер, сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите, во спогодба со 
Комитетот за надворешна трговија, може по исклу-
чок од одредбите на тој став, а во особено оправ-
дани случаи, да определи домашната стопанска 
организација да е должна еден дел од таа добивка 
да и продаде на овластената домашна банка според 
пресметковниот курс. 

7. Домашната стопанска организација што сака 
да основе претпријатие во странство или да уче-
ствува во^ работењето на некое странско претприја-
тие, е должна да прибави одобрение од претседа-
телот на Комитетот за надворешна трговија изда-, 
дер-) во спогодба со сојузниот Државен секретари-
јат за рабтите на финансиите, предвидено во членот 
20 точка 4 од Правилникот за извршување на За-
конот за регулирање платниот промет со странство 
(Девизен правилник) — (.,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 73 45, 18/48, 53/52 и 26/60). 

При поднесувањето на барањето за издавање 
на одобрението од претходниот став, домашната 
стопанска организација е должна да поднесе докази 
за тоа како е во односната земја регулирано праша-
њето за изнесување на противвредноста на сред-
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ствата вложени во претпријатијата наведени во тој 
став и на добивката што ќе се оствари во тие прет-
пријатија. 

Ако домашната стопанска организација сака да 
учествува во работењето на некое странско претпри-
јатие чиј предмет на работењето не е трговска деј-
ност туку производство, изведување на градежни 
работи, транспорт или вршење на производителот 
услуги, пред поднесувањето на барањето за приба-
вување на одобрението од ставот 1 на оваа точка, таа 
е должна врз основа на поднесениот посебен елабо-
рат да прибави мислење од сојузниот орган на упра-
вата надлежен за соодветната дејност, за економска-
та оправданост, потребата и располагањето со струч-
ни кадри за учествување во работењето на таквото 
странско претпријатие. 

При издавањето на одобрение за вршење на 
дејностите од претходниот став, претседателот на 
Комитетот за надворешна трговија ќе го земе пред-
вид и мислењето на сојузниот орган на управата од 
тој став. 

8. Стопанската организација е должна да го 
извести Комитетот за надворешна трговија за пре-
станокот на некој од условите од точ. 2 и 3 на оваа 
одлука, и тоа во срок од 30 дена од денот на пре-
станокот. 

9. Претседателот на Комитетот за надворешна 
трговија може, во спогодба со сојузниот Државен 
секретаријат за работите на финансиите, да донесе 
решение за престанок на важењето на одобрението 
издадено врз основа на точката 7 од оваа одлука, 
како и на одобрението за вршење на работите од 
точката 1 на оваа одлука издадено според досега-
шните прописи, ако стопанската организација по-
веќе не исполнува некој од условите од точ. 2 и 3 
од оваа одлука или ако повеќе не постои економска 
оправданост за вршење на дејностите од точката 1 

"на оваа одлука за кои го добила одобрението. 
10. Стопанските организации што основале прет-

пријатие во странство или што учествуваат во ра-
ботењето на некое странско претпријатие се должни 
во своето книговодство да ги прокнижат сите имот-
ноправни односи со тоа странско претпријатие како 
и промените на овие односи. 

Сојузниот Државен секретаријат за работите на 
финансиите во согласност со претседателот на Ко-
митетот за надворешна трговија, може да донесе 
поблиски упатства за извршување на одредбата од 
претходниот став, определувајќи ги и податоците за 
дејностите од оваа одлука што се должни стопански-
те организации да ги поднесуваат. 

И. Комитетот за надворешна трговија ќе води 
посебен регистар на стопанските организации што 
имаат или ќе добијат одобрение за вршење на деј-
ностите од точката 2 на ова одлука. 

12. Стопанските организации што вршат некоја 
од дејностите од точката 2 од оваа одлука, а според 
досегашните прописи за тоа не добиле одобрение, 
се должни во срок од 30 дена од денот на влегува-
њето во силе на оваа одлука да му поднесат на Ко-
митетот за надворешна трговија барање за изда-
вање на одобрението од точката 7 на оваа одлука, 
а во срок од шест месеци од денот на приемот на 
решението со кое се издава наведеното одобрение 
односно се одбива барањето за неговото издавање, 
да ја усогласат својата дејност во странство со 
одредбите од оваа одлука. 

Стопанските организации што веќе имаат одо-
брение за вршење на работите од точката 2 на оваа 
одлука, издадено според досегашните прописи, се 
должни во срок од 30 дена од денот на влегувањето 
во сила на оваа одлука да му поднесат на Комите-
тот за надворешна трговија заверен препис од тоа 
одобрение заради запишување во посебниот реги-
стар од точката 11 на оваа одлука, а во срок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
оваа одлука да ја усогласат својата дејност во 
странство со одредбите од оваа одлука. 

Ако стопанските организации не постапат спо-
ред одредбите од претходните ставови на оваа точка, 
претседателот на Комитетот за надворешна трговија 
може да донесе решение со кое на тие стопански 
организации им го забранува натамошното вршење 
на дејностите од точката 2 на оваа одлука. 

13. Против решението со кое се одбива дава-
њето на одобрение од точката 7 на оваа одлука, 
против решението од точката 9 на оваа одлука за 
престанок на вршењето на работите за кои стопан-
ската организација веќе добила одобрение и против 
решението со кое на стопанската организација спо-
ред точката 12 став 3 на оваа одлука и се забранува 
натамошното вршење на дејностите од точката 1 
на таа одлука, стопанската организација може да му 
изјави жалба на Сојузниот извршен совет во еро« 
од 15 дена од денот на доставувањето на решението. 

14. Поблиски прописи за примена на оваа од-
лука ќе донесува, по потреба, Комитетот за надво-
решна трговија во согласност со сојузниот Државен 
секретаријат за рабтите на финансиите. 

~ 15. Постапувањето противно на одредбите од 
оваа одлука претставува стопански престап од чле-
нот 15 став 1 точка 15 на Законот за регулирање 
платниот промет со странство (Девизен закон) — 
(,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46, 3/49 и 46/51); 

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

P. п. бр. 137 
15 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, 

Вељко Зековиќ, е. р. 
Потпретседател, 

Мијалко Тодоровић, е. р. 

363. 

Врз основа на точ. 1 и 2 од главата XXI на Со-
јузниот општествен план за 1960 година, Сојузниот 
извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИТЕ ПРОДА-

ЖНИ ЦЕНИ ЗА СУРОВА КОЖА 
1. Се определуваат највисоките продажни цени 

за следните видови сурови кожи: 

ДИН./К1Г 

1) говедска. потресена од сол, 
до 17 кг тежина: категорија А ЗОО 

Б 270 
В 240 

2) говедска, потресена од сол, 
над 17 до 26 кг тежина: категорија А 250 

Б 
В 

225 
200 

3) говедски, потресена од сол, 
над 26 кг тежина: категорија А 225 

Б 200 
В 180 

4) јунечка, без глава и нозе, 
истресен а од сол: категорија А 435 

„ Б 390 
В 350 

5) телешка, без глава и нозе, 
потресена од сол: категорија А 675 

Б 610 
В 540 

6) ситна овча, кавлак, суета-
та и стрижена, сува: Прима А 600 

II А 450 
III А ЗОО 
IV А 150 
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дин./кг 
7) ситна јагнешка, сува: Прима А 650 

II А 488 
III А 32б 
IV А 163 

8̂  коњска, истресен а од сол 150 
9) козја, сува 450 

Цените од претходниот став важат како најви-
соки продажни цени на откупните претпријатија 
односно производителите франко натоварено во ме-
стото на откупното претпријатие односно произво-
дителот. 

Покрај цените од ставот 1 под 1, 2, 3, 4, 5 и 8 
на оваа точка можат да се засметаат и следните 
премии за говедска, јунечка и телешка кожа, како 
и премија за коњска кожа симната без оштетување: 
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Категорија А 
Б 
В 

ди и./кг 
10 
10 
10 

ди и./кг 
5 
5 
5 

дин./кг 
10 
5 

Покрај цените од ставот 1 под 7 на оваа точка 
за ситна јагнешка сува кожа до 700 грама — ква-
литет крмарска стока, може да се засметува и пре-
мија за одделни квалитети, и тоа: 

дин ./кг 
Прима А 80 

II А 60 
III А 40 
IV А 20 

2. Сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет, во согласност со Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за индустрија, 
може да го пропише начинот за засметување на 
премиите, како и што се подразбира под квалитет 
на крзнарска стока во смисла на претходните ста-
вови. 

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа од-
лука престануваат да важат цените и премиите за 
производите од точката 1 на оваа одлука опреде-
лени во точката I под 12 на Одлуката за определу-
вање на највисоките продажни цени за одделни 
производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/58). 

Упатството за начинот на засметување на пре-
миите за сурова крупна кожа и за ситна јагнешка 
сува кожа од крзнарски квалитет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58) останува во сила. 

4. Се овластува сојузниот Државен секретари-
јат за работите на стоковниот промет да може, по 
потреба, да донесува поблиски прописи за примена 
на оваа одлука. 

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

P. п. бр. 138 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен гонет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековиќ, е. р. Мијалчо Тодоровић, е. р. 

364. 
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 донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ ПОСЕБЕН ДОДАТОК НА СЛУ-

ЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА 
УПРАВАТА 

1 На службениците што во сојузните органи на 
управата работат на разработка и усовршување на 

системот во одделни области, на планирање или на 
подготвување сложени анализи и други елаборати 
и предлози и што се истакнуваат со особени спо-
собности и даваат извонредни резултати во работата, 
може да им се додели посебен додаток до износот 
од 15.000 динари месечно. 

2. Според карактерот на работите во одделни 
органи, Координациониот одбор на Сојузниот извр-
шен совет определува во кои сојузни органи на 
управата може да се доделува посебен додаток. 

3. Решението за доделување додаток на одделни 
службеници, во границите на одобрените средства, 
го донесува посебна комисија на Сојузниот извршен 
совет, по предлог од старешината на соодветниот 
орган. 

Кога ќе престанат причините од точката 1 на 
оваа одлука поради кои е даден додатокот Коми-
сијата, по предлог од старешината на органот, ќе 
донесе решение за укинување на додатокот. 

4. Со договор може, по исклучок, да се определи 
додаток во износ поголем од 15.000 динари. За склу-
чување на таков договор е потребна согласност од 
Сојузниот извршен совет. ' 

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

P. п. бр 133 
15 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, е. р. Мијалко Тодоровић е. р. 

365. 

Врз основа на членот 34 став 2 од Уредбата за 
организацијата и работата на Сојузниот издишен 
совет („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21^59), 
Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ОДБОРОТ НА СОЈУЗНИОТ 

ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ОРГАНИЗАЦИОНИ И 
УПРАВНИ ПРАШАЊА 

1. Се укинува Одборот на Сојузниот извршен 
совет за организациони и управни прашања. 

2. Во делокругот на К о ор д ин ационист одбор на 
Сојузниот извршен совет спаѓаат, покрај работите 
наведени во членот 37 од Уредбата за организаци-
јата и работата на Сојузниот извршен совет, и пра-
шањата на организацијата на државната управа и 
на јавните служби, како и претресувањето на на-
црти на изборни прописи. 

3. Во делокругот на Одборот на Сојузниот извр-
шен совет за буџет и службенички прашања 
спаѓаат, покрај прашањата наведени во членот 38 
став 7 на Уредбата за организацијата и работата на 
Сојузниот извршен совет, и прашањата на внатре-
шната организација на сојузните органи на упра-
вата и другите управни прашања што не се во де-
локруг на други одбори. 

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

P. п. бр. 134 
15 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зенови«, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 
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366. 
Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за орга-

низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Соју-
зниот извршен соп зи донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИМЕНУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА ЧЛЕН 
НА ОДБОРОТ ЗА БУЏЕТ И СЛУЖБЕНИЧКИ ПРА-

ШАЊА НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ 
1. Во Одборот за буџет и службенички прашања 

на сојузниот извршен совет, покрај членовите име-
нувани со одлуките на Сојузниот извршен совет 
Р. п. бр. 202 од 16 мај 1968 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/5'8) и Р. п. бр. 320 од 23 декември 
1959 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/59), 
се именува за член на Одборот Џемал Биједмќ, се-
кретар на Сојузниот извршен совет за законодавство 
и организација. 

2. Се разрешува од функцијата на член на 
Одборот за буџет и службенички прашања на Соју-
зниот извршен совет др Леон Гершковиќ, досегашен 
секретар на сојузниот извршен совет за законодав-
ство и организација. 

Р. п. бр. 127 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зетовиќ, е. р. Мијалко Тодоровић, е. р. 

367. 
Врз основа на членот 22 од Законот за данокот 

на личниот приход на граѓаните („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 24/60), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДАНОКОТ 

НА ЛИЧНИОТ ПРИХОД НА ГРАЃАНИТЕ 
1. Даночни обврзници 

Член 1 
Даночни обврзници на данокот на личниот при-

ход на граѓаните, во смисла на членот 6 од Законот 
за данокот на личниот приход на граѓаните (во на-
тамошниот текст: законот), се грабани и граѓански 
правни лица што остваруваат приходи на кои се 
плаќа придонес за буџетите од личниот доход, да-
нок на приходите од авторски права или данок на 
доход, ако е годишниот чист приход поголем од 
700.000 динари. 

Даночни обврзници на данокот на личниот при-
ход на граѓаните се и граѓаните и граѓанските прав-
ни лица што остваруваат приходи од странство по 
основот на работен однос, пензија, авторско право, 
право од патенти и технички усовршувања или 
приходи од стопанска дејност или имот, ако е го-
дишниот чист приход од тие извори или заедно со 
чистиот приход остварен во Југославија поголем од 
700.000 динари. 

Не се сметаат за даночни обврзници на овој 
данок граѓаните и граѓанските правни лица што не 
остваруваат приходи на кои се плаќа придонес за 
буџетите од личниот доход или данок на приходите 
од авторски права, без оглед на тоа што оствару-
ваат приходи на кои се плаќа данок на доход или 
други приходи. 

Како даночни обврзници на овој данок се сме-
таат и странските држави и странските јавни прав-
ни лица ако во Југославија остварат приходи на 
кои според соодветните прописи се плаќа данок на 
приходите од авторски права и ако вкупниот го-
дишен чист приход од авторски права и од при-
ходи подложни на данок на доход преминува 700.000 
динари. 

2. Чист приход 
Член 2 

Во чистиот приход на даночниот обврзник на 
данокот на личниот приход на граѓаните според 
членот 2 од законот влегуваат износите на прихо-
дите на кои се плаќаат придонесот за буџетите од 
личниот доход, данокот на приходите од авторски 
права и данокот на доход остварен во годината за 
која се врши облог со овој данок, по одбивање на 
сите даноци, на општинскиот локален данок и на 
другите придонеси што се плаќаат од тие приходи. 
Во чистиот приход влегуваат: 

1) личниот доход од работен однос (постојан, 
привремен, дополнителен), и тоа во случаите кога 
придонесите се пресметуваат врз бруто износот на 
личниот доход — по одбивање на придонесот за 
буџетите од личниот доход, на придонесот за со-
цијално осигурување, на дополнителниот придонес 
за буџетите од личниот доход и на месниот само-
придонес во пари, а во случаите кога придонесите 
се пресметуваат врз нето износот на личниот доход 
— по одбивање на дополнителниот придонес за бу-
џетите од личниот доход и на месниот самопридо-
нес во пари; 

2) личниот доход што се остварува во вид на 
пензија и на други примања по основот на социјал-
но осигурување, по одбивање на придонесите што 
се плаќаат на тие приходи; 

3) приходите на кои се плаќа данок на доход, 
по одбивање на данокот на доход, на општинскиот 
локален данок, на месниот самопридонес во пари 
и на другите даноци и придонеси за кои ќе биде 
предвидено да се плаќаат од приходите подложни 
на данок на доход. 

Ако даночната основица на данокот на доход 
ја сочинува прометот или бруто приходот, во чи-
стиот приход влегува прометот односно бруто при-
ходот, по одбивање на данокот, на општинскиот ло-
кален данок, на месниот самопридонес во пари и на 
другите даноци и придонеси за кои ќе биде пред-
видено да се плаќаат од тие приходи; 

4) приходите од авторски права, по одбивање на 
данокот и придонесите што се плаќаат на тие при-
ходи; 

5) приходите од странство по основот на рабо-
тен однос, пензија и други слични примања, прихо-
дите на кои во Југославија би се плаќал данок на 
доход кога од таков извор би биле остварени во 
Југославија и приходите од авторски права, по од-
бивање на данокот и на другите придонеси што се 
платени на тие приходи; 

6) приходите од авторски права остварени во> 
странство на кои во странство е платен данок, па 
одбивање на трошоците потребни за остварување 
на тие приходи и на платениот данок. Трошоците 
потребни за остварување на таквите приходи ќе се 
утврдат на начинот пропишан во Наредбата за ви-
сочината и начинот на утврдување на трошоците во 
постапката за пресметување и наплата на данокот 
на приходите од авторските права („Службен ЛИЈСТ 
на ФНРЈ", бр. 25/60). Податоците потребни за пре-
сметување на трошоците даночниот обврзник е дол-
жен да ги поднесе со даночната пријава. 

Член 3 
Во чист приход не влегуваат и не влијаат врз 

височината на овој данок, покрај приходите од 
членот 11 на законот, и: 

1) приходите од работен однос што според За-
конот за придонесот за буџетите од личниот доход 
на работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/57, 
52/58 и 47/59) и според прописите донесени врз осно-
ва на тој закон не се сметаат како лични доходи 
од работен однос или се ослободени од придонесот 
за буџетите од личниот доход; 

2) приходите што според Уредбата за данокот 
на доход („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/56, 16/5Ѕ, 
6/59, 48/59, 52/59 и 12/60) не се сметаат како приходи 
подложни на данок на доход или се од него трајно 
или привремено ослободени — за времето додека 
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трае ослободувањето, како и приходите што со да-
ночно олеснение се ослободени од данокот на доход; 

3) приходите ослободени од данокот на личниот 
приход на граѓаните според Уредбата за ослободу-
вањата од данокот на личниот приход на граѓаните 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/59); 

4) инвалидските принадлежности ослободени од 
данокот според Законот за воените инвалиди од 
војните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/57, 44/58, 
42/59 и 48/59) и според Законот за мирнодопските 
воени инвалиди („Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/59). 

Член 4 
При утврдувањето на чистиот приход од земји-

ште, во чистиот приход на даночниот обврзник на 
данокот на личниот приход на граѓаните влегува 
соодветниот дел на катастарскиот приход според 
бројот на членовите на домаќинството кои на 1 
јануари на годината за која се врши облог со данок 
на личниот приход на граѓаните биле повозрасни од 
18 години, намален со соодветниот дел од обложе-
ниот данок на доход, од општинскиот локален да-
нок, од месниот самопридонес во пари и од другите 
придонеси. 

Пример: 
Домаќинство на даночен обврзник со 4 члена 

повозрасни од 18 години има годишен катастарски 
приход од земјиште од 400.000 динари, а покрај тоа 
даночниот обврзник остварил чист приход од ра-
ботен однос од 700.000 динари. Катастарскиот при-
ход од 400.000 динари е обложен со данок на доход 
по нормата од 22% во 88.000 динари, а со општин-
ски локален данок по нормата од 10% во 40.000 
динари и со местен самопридонес по нормата од 
2i% во 8.000 динари, така што вкупното даночно за-
должување да изнесува 136.000 динари. 

Делот на катастарскиот приход што сразмерно 
отпаѓа на даночниот обврзник изнесува 100.000 ди-
нари (400.000 :4 члена на домаќинството), а соодвет-
ниот дел на даночното задолжување изнесува 34.000 
динари (136.000 :4 члена на домаќинството). Спрема 
тоа, чистиот приход пресметан од катастарскиот 
приход што сразмерно отпаѓа на даночниот обвр-
зник изнесува во овој случај 66.000 динари (100.000 
— 34.000). Кога на овој износ ќе му се додаде чи-
стиот приход на даночниот обврзник остварен од 
работен однос во износ од 700.000 динари, вкупниот 
чист приход изнесува 766.000 динари. 

3. Даночна основица и даночни норми 
Член 5 

Даночната основица на данокот на личниот при-
ход на граѓаните, во смисла на членот 7 од законот, 
ја сочинува чистиот приход на даночниот обврзник 
остварен во текот на годината за која се врши облог 
со тој данок, намален со износот од 700.000 динари 
односно со целиот износ на чистиот приход утврден 
од приходот на кој се плаќа данок на доход, ако 
тој чист приход го преминува износот од 700.000 
динари. 

На даночниот обврзник кој во домаќинството е 
единствен стопанисуван а издржува жена, мало-
летни деца и деца на редовно школување или роди-
тели неспособни за стопанисување, утврдената да-
ночна основица му се намалува за 50.000 динари за 
секој таков член на домаќинството, но најмногу до 
200.000 динари (член 8 на законот). 

Член 6 
Ако вкупниот чист приход на даночниот обвр-

зник го преминува годишниот износ од 700.000 ди-
нари и ако е во тој чист приход содржан само чи-
стиот приход од работен однос или само чистиот 
приход од авторски права, или ако е тој чист при-
ход и од работен однос и од авторски права, или, 
најпосле, ако е во него содржан и чист приход до 
700.000 динари утврден од приходите на кои се пла-
ќа данок на доход, даночната основица во сите тие 
случаи ја сочинува вкупниот чист приход намален 
за 700.000 динари. 

На вака утврдените даночни основици се при-
менуваат даночните норми од членот 9 на законот. 

Примери: 
1. Ако граѓанин има годишен чист приход само 

од работен однос, или само од авторски права, или 
од обата тие извори — — — — Динари 800.000 

— по одбивање на чистиот 
приход од — — — — „ 700.000 

— доночната основица изне-
сува — — — — — — „ 100.000 

— данокот на личниот приход 
на граѓаните по нормата од 
5% на 100.000 динари изне-
сува — — — — — — „ 5.000 

2. Ако граѓанинот од претходниот пример покрај 
чистиот приход од работен однос или од авторски 
права или од обата извори од — Динари 000.000 
има и чист приход утврден од 
приходите на кои се плаќа данок 
на доход — — — — — — „ 400.000 

вкупниот чист приход изнесува „ 1,200.000 
по одбивање на истиот приход од „ 700.000 
даночната основица изнесува — „ 500.000 
данокот на личниот приход на 
граѓаните изнесува: 
а) на Динари 250.000 —- — — — „ 12.500 
б) на понатамошните Динари 

250.000 по нормата од 10% — „ 25.000 
Вкупно данок — — Динари 37.500 

Член 7 
Ако е во вкупниот чист приход, покрај чистиот 

приход од работен однос, или покрај чистиот при-
ход од авторски права, или, најпосле, покрај чи-
стиот приход од работен однос и од авторски права, 
содржан и чист приход поголем од 700.000 динари 
утврден од приходите на кои се плаќа данок на 
доход, даночната основица ја сочинува вкупниот 
чист приход намален со целиот износ на чистиот 
приход утврден од приходите на кои се плаќа да-
нок на доход, без оглед на неговиот износ. 

На даночните основици утврдени на начинот из-
ложен во претходниот став се применуваат даноч-
ните норми наведени во членот 10 од законот. Ви-
сочината на даночната норма што се применува врз 
даночната основица се определува според височи-
ната на вкупниот чист приход во кој е содржан и . 
чистиот приход утврден од приходите на кои се пла-
ќа данок на доход. 

Пример: 
Ако граѓанин има. 
а) чист приход само од работен однос, или само 

од авторски права .или од обата 
тие извори — — — — — — Динари 400.000 

б) чист приход утврден од 
приходите на кои се плаќа данок 
на доход _ _ _ _ _ _ „ 800.000 

вкупниот чист приход из-
несува — — — — — _ _ „ 1,200.000 
по одбивање на целиот чист при-
ход под б) — — — — — — „ 800.000 
даночната основица изнесува — „ 400.000 
а данокот на личниот приход на 
граѓаните изнесува на даночната 
основица од Динари 400.000 по 
нормата од 10%, што му одговара 
на вкупниот чист приход од Ди-
нари 1.200.000 — — — — — „ 40.000 

Член 8 
Данокот на личниот приход на граѓаните спо-

ред претходниот член не може да се обложи во из-
нос поголем од износот на данокот по нормата што 
е непосредно пониска од соодветната норма, нзго-
лемен за 50% од'разликата на чистиот приход по-
ради која би требало да се примени повисока да-
ночна норма (член 10 став 2 од законот). 

Примери: 
Даночниот обврзник има чист приход утврден 

од основицата /на данокот на доход во износ од 
750.000 динари, чист приход од работен однос од 
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350.000 динари и чист приход од авторски права од 
420.000 динари, што вкупно изнесува 1,520.000 ди-
нари. Даночната основица на данокот на личниот 
приход на граѓаните изнесува 770,000 динари 
(l,520.t)00 — 750.000). Ако на даночната основица од 
770.000 динари би се применила даночна норма од 
15°/о, што му одговара на вкупниот износ на фак-
тичкиот чист приход, така добиениот данок би из-
несувал 115.500 динари (770.000X15%). Меѓутоа, ако 
на истата даночна основица (770.000 динари) се при-
мени непосредно пониска даночна норма (10%), се 
добива данок во износ од 77.000 динари. Разликата 
меѓу фактичкиот чист приход (1,520.000 динари) и 
најголемиот чист приход за кој уште важи непо-
средно пониската даночна норма (1,500.000 динари) 
изнесува 20.000 динари. Кога 50% од таа разлика 
или 10.000 динари ќе му се додадат на данокот од 
77.000 динари, вкупниот данок на личниот приход 
на граѓаните на овој даночен обврзник ќе изнесува 
87.000 динари (77.000+10.000) а не 115.500 динари, 
колку би изнесувал ако врз основицата од 770.000 
динари би била применета нормата од 15%, што би 
му одговарала на фактичкиот вкупен чист приход 
од 1,520.000 динари. 

Ако данокот на личниот приход на граѓаните се 
означи со „д", даночната основица со „о", даночната 
норма што и одговара на височината на вкупниот 
годишен чист приход на даночниот обврзник со „вн", 
непосредно пониската даночна норма со „нн", а ра-
зликата меѓу фактичниот вкупен годишен чист при-
ход и највисокиот износ на чистиот приход што 
повлекува примена на непосредно пониската даноч-
на норма — со „р", тогаш при пресметувањето на 
данокот на личниот приход на граѓаните по скалата 
на даночните норми од членот 10 на законот се пре-
сметува данокот по следните формули. 

Кога врз даночната основица се применува со-
одветната норма, данокот се пресметува по фор-
мулава: 

о х ви 770.00x15 
100 100 115.500 

Меѓутоа, кога на истата даночна основица треба 
да се примени пониска даночна норма, поради при-
мена на наведеното правило, данокот се пресметува 
по формулава: 

о х ни р 
Д = 100 ' 2~ 

= 77.000+10.000 = 87.000. 

770.000x10 20.000 + — г — 100 

4. Постапка за облог со данок 
Член 9 

Даночниот обврзник е должен во текот на јану-
ари секоја година да поднесе даночна пријава за 
остварените приходи во изминатата година (член 13 
од законот). 

Ако даночниот обврзник има живеалиште одно-
сно седиште во странство, исплатителот на прихо-
дите во земјата е должен во срокот од претходниот 
став за исплатените приходи на таквото лице да му 
достави извештај на органот на управата на оп-
штинскиот народен одбор надлежен за работите на 
приходите на чие подрачје (таквиот исплати тел) има 
седиште односно живеалиште, и тоа без оглед на 
износот на исплатените приходи. 

Даночните обврзници што остварените приходи 
подложни на данок на личниот приход на граѓаните 
ги евидентираат на жиро сметка ка ј банката или во 
даночна книшка, не се должни за тие приходи да 
поднесуваат даночна пријава според образецот про-
пишан со овој правилник, ако тие приходи во сро-
кот предвиден во членот 13 на законот му ги при-
јават на органот на управата на општинскиот наро-
ден одбор надлежен за работите на приходите на 
начинот определен со Одлуката за начинот за еви-
дентирање на приходите подложни на данокот на 
личниот приход на граѓаните и за посебниот начин 

за поднесување даночни пријави за облог со овој 
данок („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/50). 

Член 10 
Даночната пријава му се предава на органот на 

управата на општинскиот народен одбор надлежен 
за работите на приходите на чие подрачје се наоѓа 
живеалиштето односно седиштето на даночниот 
обврзник. 

Даночната пријава се поднесува според образе-
цот што е објавен кон овој правилник и е него© со-
ставен дел. 

Член 11 
Даночниот обврзник што во изминатата година 

остварил приходи на кои се плаќа данок на доход, 
а облог со тој данок не му е извршен до денот на 
поднесувањето на даночната пријава за облог со да-
нок на личниот приход на граѓаните, е должен во 
таа пријава да го назначи нето приходот како осно-
вица на данокот на доход што ја пријавил во даноч-
ната пријава за облог со данок на доход. 

Ако даночниот обврзник од претходниот став 
нема поднесено даночна пријава за облог со данок 
на доход, тој е должен во даночната пријава на 
данокот на личниот приход на граѓаните да го на-
значи нето приходот како основица за облог со даг-
нок на доход. 

Во случајот од претходниот став даночниот об-
врзник е должен кон даночната пријаву за облог 
со данок на личниот приход на граѓаните да при-
ложи и посебна спецификација, во која ќе го иска-
ж е бруто приходот од изворите на кои се плаќа 
данок на доход и поединечните трошоци што се 
признаваат при утврдувањето на основицата за да-
нокот на доход. 

Член 12 
Даночната основица ја утврдува и облогот со 

данок го врши органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на приходите 
на чие подрачје се наоѓа живеалиштето односно 
седиштето на даночниот обврзник. 

Облогот со данок на личниот приход на граѓа-
ните во случаите од членот 9 став 2 на овој пра-
вилник го врши органот на управата на општин-
скиот народен одбор надлежен за работите на при-
ходите на чие подрачје се наоѓа седиштето односно 
живеалиштето на исплатителот на приходите под-
ложни на тој данок. 

Ако органот на управата од претходниот став 
узнае дека лице од членот 9 став 2 на овој правил-
ник, покрај приходите во таа општина, остварило 
и приходи на подрачјето на други општини, ќе при-
бави податоци за тие приходи и, ако на неговото 
подрачје даночниот обврзник го остварил најголе-
миот износ на чистиот приход, ќе изврши облог со 
данок на личниот приход на граѓаните според 
вкупниот износ на чистиот приход. Во противно, 
заради облог со данок ќе му ги достави сите при-
береше податоци за приходите на органот на упра-
вата на општинскиот народен одбор надлежен за 
работите на приходите на онаа општина на чие 
подрачје даночниот обврзник од членот 9 став 2 на 
овој правилник го остварил најголемиот износ на 
чистиот приход. 

Согласно со одредбите на членот 7 од Уредбата 
за данокот на доход, а во врска со членот 19 од за-
конот, обложениот данок на личниот приход на 
граѓаните во случаите од претходниот став се дели 
меѓу општините сразмерно со чистиот приход што 
даночниот обврзник го остварил, на нивното под-
рачје, и во тие општини се наплатува и се книжи. 

За даночните обврзници на данокот на личниот 
приход на граѓаните што во изминатата година 
оствариле само приходи од работен однос и од ав-
торски права, како и за даночните обврзници што 
во изминатата година покрај тие приходи оствари-
ле и приходи подложни на данок на доход, ако ТОЈ 
данок во времето на поднесувањето на даночните 
пријави за облог со данок на личниот приход на 
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граѓаните веќе бил обложен, органот на управата на 
©суштинскиот народен одбор од претходниот став 
ќе донесе решение за облог со данок на личниот 
приход на граѓаните. 

За даночните обврзници на данокот на личниот 
приход на граѓаните означени во членот 11 од овој 
правилник органот на управата на општинскиот 
народен одбор надлежен за работите на приходите 
за облог со овој данок ќе ја определи височината на 
аконтацијата на данокот со писмено решение. Ко-
нечниот облог со данок на личниот приход на гра-
ѓаните за овие даночни обврзници ќе се изврши 
дури тогаш кога ќе се изврши облогот со данокот 
на доход. 

Решението за облогот со данок на личниот при-
ход на граѓаните, како и решението за определува-
ње на аконтацијата на овој данок, мора да биде 
образложено. 

Член 13 
На приходите од членот 7 ст. 2 и 4 на законот, 

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 (годината во која е остварен 
приходот), да плати аконтација на данокот на лич-
ниот приход на граѓаните кој отпаѓа на другите го-
дини на кои е поделен приходот. 

Аконтацијата на данокот на приходите од прет-
ходниот ста« за годините што и следуваат на годи-
ната во која е остварен приходот што се дели, се 
утврдува сразмерно со учеството на тој приход во 
вкупниот чист приход на годината во која е 
остварен. 

Примери: 
1. Даночен обврзник остварил чист приход во 

I960 година: 
а) од редовен работен однос — — Динари 500.000 
б) од дополнителен работен однос „ 100,000 
в) од земјиште (катастарски при-

ход по одбивање на данокот, ло-
калниот данок и придонесот) — п 100.000 

г) од авторски творби од членот 7 
став 2 на законот (вкупно 
1,500.000 динари) од што отпаѓа 
на 1960 година — — — — — „ 500.000 

д) од други авторски творби — — „ 200.000 
Вкупно чист приход — — Динари 1,400.000 

по одбивање на неоданоч лисног 
минимум од — — — — — Динари 700.000 

даночната основица за 1960 година 
изнесува — — — — — — „ 700.000 

данокот изнесува: 
— на Динари 500.000 — — — „ 37.500 
— на Динари 200.000 — — — „ 30.000 

Вкупно данок за 1960 година Динари 67.500 
2. Даночната аконтација на чистиот приход под 

точката г) од горниот пример од 500.000 динари се 
определува посебно за 1961 а посебно за 1962 годи-
на, и тоа во процент од обложениот данок за 1960 
година, кој му одговара на односот на тој чист при-
ход спрема вкупниот чист приход од 1960 година 
од 1.400.000 динари. Така пресметаниот процент из-
несува 35,7% а даночната аконтација според тој 
процент на износот на данокот за 1960 година од 
67.500 динари изнесува 24.097 динари. Според тоа, 
вкупниот данок на личниот приход на граѓаните, 
вклучувајќи го данокот по конечниот облог за 1960 
година и даночната аконтација за 1961 и 1962 годи-
на — изнесува 115.694 динари (67.500 + 24.097 X 2). 

Член 14 
Против решението на органот на управата на 

општинскиот народен одбор надлежен за работите 
на приходите за облогот со данокот на личниот 
приход на граѓаните, како и против решението за 
определување на аконтацијата на овој данок, да-
ночниот обврзник може да му изјави жалба на 
органот на управата на околискиот народен одбор 

надлежен за работите на приходите во срок од 15 
дена од денот на доставата на решението за обло-
гот со данокот односно на решението за определу-
вање аконтацијата на овој данок. 

Органот од претходниот став е должен во срок 
од 30 дена од денот на приемот на жалбата да до-
несе решение за неа. 

Член 15 
Приходите се сметаат за 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 за приходи на годината на која се одне-
суваат. 

Нето личниот доход од редовен работен однос 
кој на работниците и службениците на стопанските 
организации им се исплатува според завршната 
сметка се смета за остварен во годината во која е 
исплатен. 

Ако даночниот обврзник по поднесувањето »а 
даночната пријава прими приходи од ставот 2 на 
овој член, тој е должен во срок од 15 дена од денот 
на приемот со поднесок да го извести за тие при-
ходи органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на приходите на чие 
подрачје има живеалиште. 

Член 16 
Во поглед на собирањето на податоците за обло-

гот со данок на личниот приход на граѓаните, на-
платата, гаранцијата, застареноста, плаќањето на 
интерес поради неблаговремена уплата на данокот 
и сето друго во врска со облогот и наплатата на 
овој данок, ако со законот не е предвидено поинаку, 
согласно ќе се применуваат соодветните одредби на 
прописите за данокот на доход. 

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

вилник престанува да важи Правилникот за извр-
шување на Законот за данокот на личниот приход 
на граѓаните („Службен лист на ФНРЈ", бр. 44/59 и 
17/60). 

Член 18 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува и на облогот со данок на личниот при-* 
ход на граѓаните за 1960 година. 

Бр. 13-14958/1 
15 јуни 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

Датум на приемот ва 
пријавата: 

Реден број на отисокот 
под кој е запишана 

пријавата: 

Реден број на даноч-
нио распоред: 

(пополнува финанси-
скиот орган) 

ДАНОЧНА ПРИЈАВА 
за облог со данок на личниот приход на граѓаните 

за 19- година 
I. Општи податоци 

Фамилијарно и родено Адреса 
име на даночниот Занимање (место, општина, 

обврзник улица и број на 
куќата) 

Општински народен 
одбор 

Околиски народен 
одбор 
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Број на членовите на домаќинството на даноч-
ниот обврзник што се повозрасни од 18 години 

Назив, седиште и поблиска адреса на органот, 
установата, стопанската или друга организација или 
приватниот работодавач со кој е даночниот обвр-
зник: 

а) во постојан работен однос: 
Назив: — 
Место: 
Улица и број на куќата: 

б) во постојан хонорарен работен однос: 
Назив: — • 
Место: » 
Улица и број на куќата: * 

II. Податоци за остварените приходи 
1. Годишен чист приход од посто-

јан работен однос — — — — Динари 
2. Годишен чист приход од посто-

јана хонорарна работа — — „ 
3. Годишен чист приход од при-

времен и дополнителен работе« 
однос — — — — — — — „ 
(назив и поблиска адреса на 
исплатителите) 

4. Годишен чист приход од автор-
ски права — — — — — 
(назив и поблиска адреса на 
исплатителите) 

Вкупно (1—4) — — — 
5. Приходи на кои се плаќа данок 

на доход: 
а) од селско стопанство (ката-

старски приход) 
за 19 година 

во општина околија 
на име 
Дел од приходот што отпаѓа на 
даночниот обврзник 

ДРГИ а р и 

Дел од данокот, локалниот да-
нок, месниот самопридонес и 
др. што отпаѓа на даночниот 
обврзник 

Динари 
Чист приход — — — Динари 

б) од зграда 
за 19 година 

во општина околија 
на име —— 
Нето приход (даночна основица) 

Динари 
Данок, локален данок, местен 
самопридонес и друго 

Динари 
Чист приход — — — Динари 

в) од самостојни занимања и 
друг имот (да ее назначи за-
нимањето) 

за 19—-— година 
во општина околија 
на име 
Нето приход (даночна основица) 

Динари 

Данок, локален данок, местен 
самопридонес и друго 

Динари 
Чист приход — — — Динари 

Вкупно чист приход (под 5) „ 
Вкупен чист приход (1 до 5) „ 

(и со букви: — ) 
Даночна основица на данокот на 
личниот приход на граѓаните — Динари 

(Датум) 

(Потпис на даночниот 
обврзник) 

Забелешка: Во точ. 3 и 4 подносителот на даночната 
пријава е должен да го запише називот 
и поблиската адреса на секој исплати-
тел посебно. 

368. 

Врз основа на членот 24 од Законот за регули-
рање платниот промет со странство (Девизен закон) 
—(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТ-

НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН 
ПРАВИЛНИК) 

Член 1 
Во Правилникот за извршување на Законот за 

регулирање платниот промет со странство (Девизен 
правилник) — („Службен лист на ФНРЈ", бр. 73/45, 
18/48 и 53/52) во членот 20 став 1 зборовите: „На-
родната банка" се заменуваат со зборовите: „прет-
седателот на Комитетот за надворешна трговија, 
издадено во спогодба со сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите". 

Во истиот член став 4 зборот: „Исто" се заме-
нува со зборовите: „Одредбата од ставот 1 на овој 
член". 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 
Бр. 09-15176/1 

18 јуни 1960 година 
Белград 

369. 
Врз основа на членот 3 ст. 3 и 4 од Уредбата за 

краткорочните кредити („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 31/56 и 45/59), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УТВРДУ-
ВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА ПРОЦЕНТОТ ОД ИЗ-
НОСИТЕ НА ШТЕДНИТЕ ВЛОГОВИ И НА МАТЕ-
МАТИЧКИТЕ ПРЕМИСКИ РЕЗЕРВИ ЗА ОСИГУ-
РУВАЊЕ НА ЖИВОТОТ КОЈ МОЖЕ ДА СЕ УПО-

ТРЕБУВА ЗА ДАВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАЕМИ 
1. Во Наредбата за утврдување височината на 

процентот од износите на штедните влогови и на 
математичките премиски резерви за осигурување 
на животот кој може да се употребува за давање 
определени заеми („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
48/59) во точката 2 став 1 на крајот на текстот под 
8 точката се заменува со точка и запирка и по неа 
се додава но® текст под 9, кој гласи: 

Државен секретар 
за работи на финансиите, 

Никола Минчев, е. р. 



Страна 546 — Број 26 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 

„9) за набавки и адаптации на основни средства 
што ги вршат занаетчиските стопански организа-
ции (производствени и услужни) за вршење на сво-
јата основна дејност.". 

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

Бр. 08-5597/1 
23 јуни 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

370. 
Врз основа на членот 24 од Законот за регули-

рање платниот промет со странство (Девизен закон) 
— („Службен лист на ФНРЈ", бр. 86/46), сојузниот 
Државен секретаријат за работите на финансиите 
излаЕа 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИ-
ЕТО ЗА НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕНИ-
ЕТО ОД ЧЛ. 20 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ИЗВРШУ-
ВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕГУЛИРАЊЕ ПЛАТ-
НИОТ ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО (ДЕВИЗЕН 

ПРАВИЛНИК) 
1. Со денот на влегувањето во сила на оваа на-

редба престанува да важи Решението за начинот на 
издавање одобрението од чл. 20 на Правилникот за 
извршување на Законот за регулирање платниот 
промет со странство (Девизен правилник) „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/53). 

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

Бр. 09-15177/1 
18 јуни 1960 година 

Белград 
Државен секретар 

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

371. 
Врз основа на чл. 1 и 2 од Уредбата за регули-

рање производството и прометот на отрови („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 40/50) и членот 14 оддел 
I под а) точка 7 од Уредбата за пренесување рабо-
тите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/58 и 18/59), Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за народно здравје донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ХЕМИСКИТЕ СРЕД-

СТВА И ПРЕПАРАТИ КОИ СЕ СМЕТААТ ЗА 
ОТРОВИ 

1. За отрови, во смисла на Уредбата за регули-
рање производството и прометот на отрови, се сме-
таат следните хемикалии, дроги и препарати: 

1) Алдрин, со 10% и повеќе активна супстан-
ција, 

2) Алуминиумфосфид, 
3) Бел фосфор, 
4) Цијановодородна киселина (HCN) и нејзини 

соли, 
5) Цинкфосфид и други во вода растворливи 

цинкови соли, 
6) Деметон, 
7) Диелдрин, со 10% и повеќе активна супстан-

ција, 
8) Димефокс, 
9) Динитро-бутилфенол (DNBP), 
10) Динитро-ортокрезол (DNOC), 
11) Ендрин, 
12) Фосдрин, 
13) Фосфамидон, 
14) НСН (технички хексахлорциклохексан), со 

над 20% активна супстанција, 

15) Хлордан, со 10% и повеќе активна супстан-
ција, 

16) Соединенија на арсен 
17) Соединенија на жива, 
18) Линдан, со 10% и повеќе активна супстан-

ција, 
19) Метил бромид, 
20) Метилдеметон, 
21) Метилпаратион, 
22) Натриумфлуорацетат, 
23) Никотин, 
24) Паратион, 
25) Стрихнин и негови соединенија, 
26) Талиум, негови соли и производи што содр-

жат талиум, 
27) Тиодан, 
28) Токсафен, со над 10% активна супстанција, 
29) Шрадан, 
30) Жолти масла, 
31) Алдрин, со под 10% активна супстанција, 
32) Анту, 
33) DD (дихлорпропан, дихлорпропилен), 
34) DDT, со над 20% активна супстанција, 
35) Дијазинон, 
36) Диелдрин, со под 10% активна супстанција, 
37) Диптерекс, 
38) НСН (технички хексахлорциклохексан), со 

до 20% активна супстанција, 
39) Хлордан, со до 10% активна супстанција, 
40) Хлортион, 
41) Соединенија на кумарин, со над 1°/о активна 

супстанција, 
42) Нагризувачки материи (каустИчна сода, кон-

центрирана сумпорна и хлороводородна киселина, 
оксална, хромна, тиогликолна киселина, фенол и 
негови соединенија, формалдехид и др.), 

43) Лин дан, со под 10% активна супстанција, 
44) Малатион, 
45) Металдехид, 
46) Метил-алкохол, 
47) Метол, 
48) Натриумнитрит, 
49) Нитробензол, 
50) Парадихлорбензол, 
51) Рогор, 
52) Сумпорјагленик, 
53) Тиометон, 
54) Токсафен, со до 10% активна супстанција-
2. Отровите наведени во точката 1 под 1 до 30 

на ова решение се сметаат за отрови со особено 
јако дејство. 

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 01—1160/1 
14 јуни 1960 година 

Београд 
Секретар 

за народно здравје, 
др Херберт Краус, е. р. 

372. 
Врз основа на членот 175 ст. 1 и 3 од Законот 

за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57, 44/58, 1/59 и 52/59), членот 1 точка 18 и 
членот 2 стан 1 точка 4 од Уредбата за определува-
ње на сојузните матични управни органи за пра-
шањата на стручното оспособување на кадрите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/59 и 8/60), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. Управата за царини пропи-
шува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА ИЗВРШНИТЕ СЛУ-

ЖБЕНИЦИ НА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА 
I. Општи одредби 

Член 1 
Одредбите од овој правилник се однесуваат на 

службениците во царинската служба на кои им се 
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определуваат звањата царински надзорник, цариник 
и царински инспектор. 

Член 2 
Лицата што се примаат во царинска служба за 

приправници за звањето царински надзорник треба 
да имаат најмалку завршено осумгодишно училиште 
или на него рамна спрема. 

За приправници за звањето цариник е потребно 
завршено средно економско училиште или завр-
шена гимназија. По исклучок, за приправници за 
звањето цариник можат да бидат назначени и лица 
со некој друг вид школска спрема од соодветен ранг 
(средно техничко или друго училиште). 

Член 3 
Приправнички стаж постои за звањата царин-

ски надзорник и цариник. 
Приправничкиот стаж трае две години. 
За приправник се назначува лице што нема по-

требна пракса и положен стручен испит. 
Член 4 

Службеник што од друга служба преминува во 
царинската служба, а не положил стручен испит, 
е должен да го положи испитот според одредбите 
од овој правилник во срок од една година од денот 
на преминувањето во царинската служба. 

Ако таков службеник го положил испитот за 
звањето кое е од иста група како и звањето во кое 
треба да се назначи, ќе полага дополнителен испит 
од она градиво што не е содржано во градивото на 
стручниот испит што го положил. 

Градивото на дополнителниот испит од претход-
ниот став го определува Управата за царини. 

Службеникот од ставот 2 на овој член што ќе 
добие звање повисоко од почетното, не полага испит 
од градивото на општиот дел на стручниот испит. 

И. Стручна обука на приправниците 
Член 5 

За време на приправничкиот стаж приправникот 
се наоѓа на стручна (практична) обука. 

Целта на стручната обука е приправникот во 
текот на стажот со практична работа и со уче9>е, 
под надзор и според определена програма, да ш 
запознае работите на одделни работни места за кои 
се предвидени службеници со соодветни звања. 

Член 6 
Приправниците за звањето царински надзорник 

го поминуваат приправничкиот стаж на соодветни 
работни места во царински оддели (на железничка 
станица, во лука . или пристаниште, на друмски 
или двосопственички премин), царински магацини 
и на соодветни административни работи во цари-
нарница. 

Приправниците за звањето цариник го помину-
ваат приправничкиот стаж на соодветни работни 
места во царински оддели (на железничка ста-
ница, во лука, на речно или воздухопловно приста-
ниште и на друмски премин), тарифски отсечи во 
царинарници, отсеци на консигнација, царински ма-
гацини, стоваришта и складови, како и на соодветни 
административни и административно-казнени рабо-
ти во царинарница. 

Програмата на стручната обука за приправни-
ците за звањата царински надзорник и цариник на 
одделни работни места ја определува директорот на 
Управата за царини. 

Управникот на царинарницата е должен да го 
запознае приправникот со програмата на стручниот 
испит што ќе го полага. 

Управникот на царинарницата се грижи при-
правникот да ги мине сите соодветни работни ме-
ста со цел за практична подготовка за полагање на 
стручниот испит. 

Шефот на одделот односно отсекот во кој 
работи приправникот (непосредниот старешина) се 
грижи за стручната обука на приправникот. Непо-
средниот старешина може да определи еден стручен 

службеник кој непосредно ќе се грижи за стручната 
обука на одделни приправници. 

Член 7 
За време на стручната обука приправникот води 

дневник на стручната обука. 
Во дневникот на стручната обука приправникот 

ги запишува: работните места односно работите на 
кои се обучува, времето на траењето на обуката на 
одделни работни места односно работи, одделите 
и отсеците во кои се изведува обуката, како и на-
чинот на изведувањето на обуката. 

Увид во дневникот на стручната обука и завер-
ка на изведувањето на обуката врши управникот на 
царинарницата во која го поминува приправникот 
приправничкиот стаж. Заверка на дневникот на 
стручната обука се врши најмалку еднаш месечно. 
На крајот на обуката управникот на царинарницата 
дава мислење за успехот што го постигнал при-
правникот во текот на обуката. 

Член 8 
Со цел за што подобра подготовка за полагање 

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

Член 9 
Во согласност со програмата на стручната обука 

на приправникот можат да му се даваат во работа 
определени работи на одделни работни места што 
се предвидени за звањето за кое се подготвува тој. 
Таквата работа се смета како дел на стручната обу-
ка и се врши под надзор. 

Приправник не може да се назначи на раковод-
но место односно положај, ниту може да заменува 
службеник на тоа места односно положај. 

Ако стручната обука не се изведува според 
утврдената програма или се постапува противно.на 
одредбите од овој правилник, приправникот е дол-
жен по повод на тоа да и се обрне на Управата за 
царини. Ако Управата за царини не преземе по-
требни мерки, приправникот може да и се обрне на 
службата на административната инспекција на 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа. 

Член 10 
Непосредниот старешина е должен повремено 

да врши пропитување на приправникот, заради про-
верување дали и во која мера приправникот е спре-
мен за полагање на испитот. 

Ако со пропитувањето утврди дека приправни-
кот не е доволно спремен за полагање на испитот, 
непосредниот старешина треба да му укаже на тоа 
и да го упати кое градиво и во која мера треба уште 
да совлада. Ако при последното пропитување управ-
никот утврди дека приправникот не е доволно спре-
мен за испит, ќе го назначи тоа во својот извештај 
со кој ја доставува неговата молба за полагање на 
стручниот испит. 

Во рамките на пропитувањето на приправникот 
треба да му се даваат и пробни писмени задачи 
според програмата пропишана за соодветното звање. 

III. Стручни ИСПИТИ t 

Член 11 
Програмата на стручните испити за звањата ца-

рински надзорник и цариник се состои од општ и 
посебен дел. 

Член 12 
Градивото за програмата на општиот дел на 

стручниот испит опфаќа: 
а) за испитот за звањето царински надзорник: 
1) државно и политичко уредување на Југосла-

вија — основно знаење; 
2) управување во општествените служби и са-

моуправување во стопанските организации — основ-
но знаење; 
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Закон за јавните службеници и првиот дел 
на Законот за работните односи — основно знаење; 

4) основни права од социјалното осигурување; 
5) канцелариско работење со познавање на про-

писите за таксите; 
6) за испитот за звањето цариник: 
1) државно и политичко уредување на Југосла-

вија; 
2) управување во општествените служби и са-

моуправување во стопанските организации; 
3) прописи за општата управна постапка и за 

управните спорови; 
4) Основен закон за прекршоците; 
5) прописи за работните односи и за јавните 

службеници; 
6) прописи за социјалното осигурување; 
7) канцелариско работење, со познавање на про-

писите за таксите. 
Член 13 

Градивото за програмата на посебниот дел на 
стручниот испит опфаќа: 

а) за испитот за звањето царински надзорник: 
1) прописи за царините — основно знаење; 
2) организација на царинската служба; 
3) прописи за девизното работење; 
4) статистика и евиденција на надворешната тр-

говија; 
б) за испитот за звањето цариник: 
1) прописи за царините; 
2) царинска тарифа и номенклатура на надво-

решната трговија; 
познавање на стоките; 

4) прописи за данокот на промет на стоки, со 
зарифа; 

5) организација на царинската служба и на 
Надворешната трговија; 

6) прописи за надворешнотрговското и за деви-
зното работење; 

7) статистика и оперативна евиденција на надво-
решната трговија; 

8) книговодство; 
* 9) паричен и кредитен систем. 

IV. Полагање на стручните испити 
Член 14 

Писмената пријава за полагање на стручниот 
испит приправникот и ја поднесува на Управата за 
царини, преку царинарницата во која работи. При-
јавата може да се поднесе најрано на еден месец 
пред истекот на приправничкиот стаж. 

Кон пријавата за полагање на стручниот испит 
царинарницата доставува, покрај податоците за да-
тумот и местото на раѓањето на кандидатот (општи-
на, околија, народна република), стручната спрема 
(школи, курсеви, испити), звањето и платниот ра-
зред, работите што ги вршел кандидатот, и заверен 
препис од решението за назначување, а за при-
правниците — и дневник на стручната обука со 
мислење на управникот на царинарницата за успе-
хот што го постигнал кандидатот во текот на при-
правничкиот стаж. 

Управата за царини може да му одобри пола-
гање на стручниот испит и на кандидатот што не 
ја завршил со успех приправничката обука, ако 
утврди дека тој не е виновен за тоа. 

Кандидатот што полага дополнителен испит во 
пријавата треба да назначи кој испит порано по-
ложил, како и предметите од кои полага дополни-
телен испит. 

Кандидатот на кој му е одобрено полагање на 
испитот мора да биде известен за датумот на по-
лагањето најдоцна да 15 дона пред денот определен 
за полагање на испитот. 

Член 15 
Ако срокот за полагање на стручниот испит не 

е определен со 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 и членот 199 став 
1 на Законот за јавните службеници. 

Член 16 
Испитните комисии пред кои се полага стручниот 

испит се формираат при Управата за царини. 
Испитни комисии пред кои се полага стручниот 

испит за звањето царински надзорник можат да се 
формираат и при поголеми царинарници. 

Испитните комисии за полагање на стручните 
испити ги формира Управата за царини во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за општа управа. 

Член 17 
Испитната комисија пред која се полага стручен 

испит за звањето царински надзорник и цариник се 
состои од претседател и од два члена, кои истовре-
мено се и испитувачи. По потреба комисијата може 
да се пополни со потребен број испитувачи. 

Со решението за именување на членовите на 
комисијата се определуваат и нивните заменици и 
записничарот. Со истото решение се определува 
градивото што ќе го испитуваат одделни членови 
на комисијата односно испитувачи. 

Претседателот, членовите на комисијата и нив-
ните заменици, како и испитувачите, се определу-
ваат од редовите на истакнати стручњаци. 

За член на испитна комисија не може да биде 
именувано лице што има спрема од пониска група 
отколку што е опремата на звањето за кое се полага 
испитот. 

Член 18 
Стручниот испит за звањето царински надзор-

ник е устен. 
Стручниот испит за звањето цариник е писмен 

и устен. 
На писмениот испит на кандидатот му се дава 

да реши неколку задачи од царинската пракса. 
Писмената задача ја составува член на комиси-

јата односно испитувачот што ќе го определи прет-
седателот на испитната комисија. 

Задачата треба да се состави така што од неј-
зината обработка да може да се види во која мера 
кандидатот овладеал со прописите и со другото зна-
ење потребно за вршење на работите на звањето 
за кое го полага испитот. 

Член 19 -
Претседателот или членот на комисијата што 

ќе го определи тој им ги предава на кандидатите 
задачите непосредно пред почетокот на писмениот 
испит. При предавањето на задачата, на кандида-
тите им се соопштува со кои помошни средства мо-
жат да се служат при изработката на писмената 
задача. Употребата на други помошни средства, ка-
ко и препишувањето на задачите, повлекува от-
странување од испитот и се смета дека кандидатот 
не го положил испитот. 

При изработката на писмената задача прису-
ствуваат претседателот или член на комисијата 
односно испитувач што ќе го определи тој, и за-
писничарот. 

Член 20 
За изработка на писмената задача се дава време 

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

Задачата (оригиналот и концептот) се работи на 
хартија обележена со печат од органот ка ј кој се 
полага испитот. 

Кандидатот го потпишува секој лист хартија на 
кој го работел концептот или оригиналот на писме-
ната задача. Присутниот член на испитната коми-
сија го забележува на оригиналот времето на пре-
давањето на задачата, и тоа го заверува со својот 
потпис. 
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Член 21 * 
Кон устен испит се пристапува по изработката 

на писмената задача. 
На усниот испит кандидатот се испитува од про-

пишаното градиво. 
Начинот на усното испитување го утврдува 

испитната комисија. Комисијата може да одлучи 
испитувачот однапред да ги состави прашањата и 
да ги распореди на посебни ливчиња, или непосред-
но да му ги поставува на кандидатот. 

На усниот испит присуствуваат членовите на 
испитната комисија и записничарот. 

Ако на комисијата 6 е придодаден испитувач, 
тој присуствува само додека се врши испитувањето. 
Хонорарот на испитувачите им се определува спре-
ма тоа колку фактично учествувале во работата на 
испитната комисија, но најмалку за два часа. 

Секој член на испитната комисија има право 
да им поставува прашања на кандидатите. 

Траењето на усното испитувале не е временски 
ограничено. Кандидатот треба да се испитува до-
дека членот на комисијата (испитувачот) односно 
комисијата не се здобие со уверение за степенот на 
знаењето на кандидатот. За траењето на усниот 
испит одлучува секој член на комисијата односно 
испитувач поединечно, а претседателот на испит-
ната комисија може во тој поглед да интервенира 
во текот на целиот испит. 

Член 22 
За текот на испитот се води записник. 
Записникот се води според образецот што го 

пропишува Управата за царини во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа. 

Член 23 
Оценувањето се врши комисиски. 
Комисијата го оценува целокупниот успех на 

кандидатот на испитот, имајќи ја предвид писмената 
задача и одговорите на усниот испит. 

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 24 
Стручниот испит кандидатот може да го повтори 

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

Кандидатот што не ќе положи еден дел од испит-
ното градиво (еден или два предмети), може од тој 
дел на градивото да полага поправителен испит во 
срокот што го определува испитната комисија, а кој 
не може да биде пократок од еден месец од прет-
ходното полагање. Соопштението за срокот на по-
лагањето на поправителниот испит кандидатот го 
прима со потпис на записникот на испитната коми-
сија. На поправителниот испит се дава писмена за-
дача само ако кандидатот повторно го полага испи-
тот од предметот од кој и ја работел писмената 
задава. 

Кандидатот што не ќе го положи поправителни-
от испит од предметот од кој покажал слаб успех, 
го полага повторно целиот стручен испит. 

Член 25 
Кандидатот што од неоправдани причини не ќе 

пристапи на определениот ден кон полагање на по-
правителниот испит или ќе се откаже од полагањето 
на овој испит, се смета дека не го положил струч-
ниот испит. Ке се смета дека стручниот испит не го 
положил ниту кандидатот што е повикан на испит, 
па кон овој од неоправдани причини не пристапи 
или се откаже од веќе започнатото полагање на 
испитот. За тоа се внесува забелешка во запи-
сникот на испитната комисија и по писмен пат сеч 
известува управникот на царинарницата во која 

работи службеникот. Оправданоста на причините 
на изостанокот од испитот ќе ја цени испитната ко-
мисија. 

V. Посебен испит за унапредување во повисоко 
звање 

Член 26 
Посебниот испит за унапредување во звањето 

царински инспектор може да го полага службеник 
во звањето цариник што поминал три години во 
XII платен разред и за тоа време бил оценуван со 
поволна оценка (член 188 ст. 1 и 2 на Законот за 
јавните службеници). 

Член 27 
На посебниот испит за унапредување во зва-

њето царински инспектор се утврдува способноста на 
службеникот за вршење на работите на тоа звање. 

Посебниот испит кандидатот го полага писмено 
и усно. ' 

За задача на писмениот испит на кандидатот му 
се дава да реши едно или повеќе прашања од об-
ласта на царинската служба. 

На усниот испит на кандидатот му се поставу-
ваат прашања во врска со писмената задача. Освен 
тоа, кандидатот се испитува од прописите што се 
применуваат во царинската служба. 

Член 28 
Посебниот испит за унапредување во звањето 

царински инспектор се полага пред испитната ко-
мисија што ја формира директорот на Управата 
за царини. 

Испитната комисија за испитот од претходниот 
став се состои од претседател и од два члена. Чле-
новите на оваа комисија не можат да имаат звање 
од пониска група отколку што е звањето на служ-
беникот што го полага испитот. 

На службеник може да му се одобри, ако го ба-
ра тоа, да го полага овој испит пред испитната ко-
мисија пред која се полага стручниот испит. 

Член 29 
Кандидатот се оценува според успехот покажан 

на писмениот и усниот испит. 
Оценката на успехот на кандидатот е: „поло-

жил" или „не положил". 
Член 30 

Кандидатот што не ќе го положи посебниот 
испит за унапредување во повисоко звање, може да 
се пријави повторно да го полага овој испит по исте-
кот на една година од претходното полагање. 

VI. Посебен испит за признавање на средна 
стручна спрема 

Член 31 
Посебниот испит за признавање на средна 

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

Член 32 
Службениците на царинската служба од четврта 

група во звањето царински надзорник што ги 
исполнуваат условите предвидени во членот 177 на 
Законот за јадните службеници, можат да полагаат 
посебен испит за признавање на средна стручна 
спрема, и тоа за звањето цариник. 

-Член 33 
Посебниот испит за признавање на среда а струч-

на п р е м а опфаќа теориски и практични знаења. 
Програмата на овој испит се состои од општ и 

посебен дел. 
Член 34 

Програмата на општиот дел на посебниот испит 
за признавање на средна стручна спрема го опфаќа 
следното градиво: 

1) народен јазик; 
2) национална историја: 
3) стопанска математика; 
4) државно и политичко уредување на Југосла-

вија ; 
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5) управување во општествените служби и са-
моуправување во стопанските организации; 

6) прописи за работните односи и за јавните 
службеници; 

7) прописи за општата управна постапка и за 
управните спорови; 

8) Основен закон за прекршоците. 
Член 35 

Програмата на посебниот дел на посебниот 
испит за признавање на средна стручна спрема го 
опфаќа градивото предвидено за стручниот испит 
за звањето цариник. 

Член 36 
Службеникот на кој му е одобрено полагање на 

посебниот испит за признавање на средна стручна 
спрема, ја поднесува пријавата со одобрението пре-
ку царинарницата до Управата за царини. 

Член 37 
Комисијата пред која се полага посебниот испит 

за признавање на средна стручна спрема ја опре-
делува директорот на Управата за царини во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

Член 38 
На испитот кандидатот прво го полага усно гра-

дивото на општиот дел. 
Кандидатот што не ќе го положи општиот дел 

не може да го полага посебниот дел на испитот. 
По положениот општ дел кандидатот приста-

пува кон полагање на писмениот испит во рамките 
на градивото на посебниот дел. 

За писмениот испит Управата за царини и пред-
лага на испитната комисија три вида прашања од 
областа на царинската служба. Испитната комисија 
не мора да ја определи темата од предложените 
прашања, но е должна при определувањето на те-
мата да води сметка за работите што ги врши кан-
дидатот. 

За изработка на писмената задача се дава време 
од четири часа. Ова време може, по потреба, да се 
продолжи уште за два часа. 

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

На кандидатот што не покажал задоволителен 
успех од- еден дел на општиот дел на испитот (еден 
или два предмета), комисијата може да му определи 
да полага поправите лен испит од тоа градиво. Сро-
кот во кој ќе го полага поправителниот испит, што 
го определува испитната комисија, не може да биде 
пократок од два месеца ниту подолг од дванаесет 
месеци од претходното полагање. Ако кандидатот 
не пристапи кон полагање на поправителниот испит 
во определениот срок или се откаже од полагањето 
на овој испит, се смета дека не го положил овој дел 
на испитот. 

Кандидатот што на испитот не ќе покаже задо-
волителен успех од градивото на општиот дел на 
посебниот испит за признавање на средна стручна 
спрема, може само еднаш да го повтори полагањето 

'на испитот од тој дел на градивото, во срокот кој не 
може да биде пократок од една година ниту подолг 
од две години од претходното полагање. 

Член 39 
По завршената писмена задача кандидатот по-

лага устен испит од градивото на посебниот дел на 
испитот. 

Усното исџитување опфаќа дискусија по немата 
што кандидатот ја обработил писмено и испитување 
од градивото на посебниот дел на испитот. 

Член 40 
Усното испитување се врши на начинот пропи-

шан во членот 21, а оценувањето на начинот про-
пишан во членот 23 од овој правилник. 

Член 41 
Повторување на испитот од градивото на по-

себниот дел на посебниот испит не е дозволено. 

VII. Заеднички одредби 
Член 42 

Службеникот што е должен да го полага струч-
ниот 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 членот 193 став 3 и членот 198 на За-
конот за јавните службеници со решението за на-
значување им е определено полагање на стручниот 
испит, одредбата од претходниот став се применува 
по истекот на срокот во кој биле должни да го по-
ложат стручниот испит. 

Член 43 
По завршениот испит на кандидатите им го со-

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

Член 44 
На кандидатот што го положил испитот му се из-

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

ганот ка ј кој е формирана испитната комисија. 
Уверението го потпишуваат старешината на ор-

ганот ка ј кој е формирана испитната комисија или 
службеникот што ќе го овласти тој и претседателот 
на испитната комисија. 

Уверението се издава во два примерка, од кои 
еден му се врачува на службеникот, а другиот се 
вложува во неговиот персонален лист. 

За кандидатот што не го положил испитот се 
известува и царинарницата во која работи. 

Образецот на уверението за положениот испит 
го пропишува Управата за царини во согласност 
со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
општа управа. 

Целокупната администрација во врска со струч-
ните и посебните испити ја води Организационо-
персоналното одделение на Управата за царини. 

Член 45 
Кандидатот што полага испит надвор од местото 

на службување™ има право на надоместок на пат-
ните трошоци според прописите за надоместоците 
на патните и другите трошоци на јавните службе-
ници, и тоа кога првпат полага и кога полага по-
р а з и т е л е н испит по првото полагање на струч-
ниот испит. 

Кандидатот што од неоправдани причини не 'ќе 
пристапи кон полагање на испитот или ќе се отка-
же од'веќе започнатиот испит, нема право на надо-
месток на патните трошоци. 

Патните трошоци паѓаат на товар на буџетот на 
Управата за царини. 

Член 46 
Кандидатот има права на платено отсуство за 

полагање на испитот. 
Ако кандидатот го полага испитот 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. 

VIVI. Завршни одредби 

Член 47 
Испитот положен на царинскиот курс во Земун 

1948 година се признава како стручен испит за зва-
њето цариник. 

Завршениот курс за царински стражари во Хај-
дучица 1947 година и за царински надзорници во 
Белград 1953 година се признава како положен 
стручен испит за звањето царински надзорник. 
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Член 48 
Царинските службеници од трета и четврта 

група што во текот на службата ќе се здобијат со 
Повисока школска спрема отколку што е онаа што 
му одговара на нивното звање, полагаат стручен 
испит за звањето во кое се назначени врз основа 
на здобиената повисока школска спрема. 

Ако таков службеник се назначи во звање по-
високо од почетното звање на повисоката група, 
не го полага стручниот испит предвиден за почет-
ното звање од таа група. 

Член 49 
Стручниот испит и посебниот испит за призна-

вање на средна стручна спрема според програмата 
предвидена со овој правилник, ќе се полага по исте-
кот на три месеци од денот на неговото влегување 
во сила. 

Член 50 
Програмата на градивото определено со овој 

правилник ја пропишува Управата за царини во 
согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа. 

Со програмата на стручниот испит за звањата 
на царинските службеници и со програмата на по-
себниот испит за признавање на средна стручна 
спрема се определува обемот на градивото пропи-
шано со овој правилник. 

Член 51 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да важи Правилникот за струч-
ната спрема на царинските службеници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/56). 

ц Член 52 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-979 
28 април 1960 година 

Белград 
Директор 

на Управата за царини, 
Ѓуро Меденица, е. р. 

Врз основа на членот 39 точка 4 од Уредбата 
за организацијата и работата на Сојузниот извршен 
совет и членот 5 став 2 од Уредбата за оргнизаци-
јата на заводите за социјално осигурување, Одборот 
на Сојузниот извршен совет за социјална политика 
и народно здравје на својата седница од 3 јуни 
1960 година 

г и п о т в р д и 
Измените на Статутот на Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, што се усвоени на VI заседание 
на Собранието на Сојузниот завод за социјално оси-
гурување, одржано на 18 и 19 мај 1960 година, и се 
објавени во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/60. 

О. бр. 20/1 
4 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Претседател 

на Одборот за социјална 
политика и народно здравје, 

Лидија Шентјурц, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Уредбата за измени 
и дополненија на Тарифата за данокот на промет, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/60, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 

НА ТАРИФАТА ЗА ДАНОКОТ НА ПРОМЕТ 
Во членот 1 точка 1 по изменетиот тар. број 30 

треба да се додаде по погрешка изоставениот текст: 
„Во истиот тар. број се брише текстот во забе-

лешката 2 под а). 
Во истиот тар. број по забелешката 4 треба да 

се додаде по погрешка изоставената забелешка, која 
гласи: 

„5) За деловите на патнички автомобили од до-
машно производство и за увезените делови ќе се 
применуваат одредбите на општата забелешка 2 кон 
Тарифата за данокот на промет."." 

Во членот 1 точка 6 во изменетиот тар. број 80 
на крајот од текстот на точката 2 под а) наместо 
зборовите: „ситна кожа" треба да стои: „ситен до-
биток". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 24 јуни 
1960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за при-
мена на чл. 8 и 8а од Уредбата за извршување на 
Законот за уредување на имотните односи наста-
нати поради ликвидација на правата и обврските 
на југословенските државјани врз основа на меѓу-
народни договори, објавен во „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/60, се поткраднале долу наведените 
грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРИМЕНА НА ЧЛ. 8 и Ѕа 
ОД УРЕДБАТА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ 
ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ИМОТНИТЕ ОДНОСИ НА-
СТАНАТИ ПОРАДИ ЛИКВИДАЦИЈА НА ПРАВА-
ТА И ОБВРСКИТЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ДР-

ЖАВЈАНИ ВРЗ ОСНОВА НА МЕЃУНАРОДНИ 
ДОГОВОРИ 

Во точката 7 став 1 под 1 во првиот и вториот 
ред помеѓу зборовите: „пензија" и зборот: „во" по 
погрешка е изоставен знакот пауза. 

Во точката 16 став 2 во шестиот ред, по отворе-
ната заграда наместо зборовите: „точка 6" треба да 
стои: „точ. 6 и 7". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, Белград, 4 јуни 1960 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Упатството за пре-
сметување на надоместокот за зголемувањето на 
станарината на уживателите на правата од пензи-
ското и инвалидското осигурувње, објавен во „Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/60, се поткраднала долу 
наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА НА-
ДОМЕСТОКОТ ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА СТА-
НАРИНАТА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПРАВАТА 

ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Во точката 7 став 4 во првиот ред меѓу зборо-
вите: „поради" и „плата" треба да стои зборот: 
„помала". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, Белград, јуни 1960 година. 
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РЕШЕНИЈА 
Брз основа на членот 3 став 2 од Уредбата за 

оснивање и укинување определени сојузни органи 
на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/57) 
и членот 37 став 1 точка 6 во врска со членот 33 од 
Уредбата за организацијата и работата на Сојуз-
ниот 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 СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА ПРОДУК-

ТИВНОСТ НА ТРУДОТ 

1. Се назначува за директор на Сојузниот за-
вод за продуктивност на трудот инж. Спасоје Ве-
лимирова , досегашен помошник секретар за тру-
дот во Сојузниот извршен совет. 

2. Се разрешува од должност на директор на 
Сојузниот завод за продуктивност на трудот инж. 
Стјепан Хан, поради одење на друга должност. 

Б. бр. 38 
14 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вел>ко Зековић е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

Врз основа на членот 166 став 2 од Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57), во врска со членот 33 од Уредбата за орга-
низацијата и работата на Сојузниот извршен совет 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/58 и 21/59), Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН СОВЕТНИК ВО 
СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН 

СОВЕТ ЗА ОПШТА УПРАВА 

Се назначува за државен советник во Секре-
таријатот на Сојузниот извршен совет за општа 
управа Мијушко Шиба лик, досегашен помошник 
секретар за социјална политика и комунални пра-
шања во Сојузниот извршен совет. 

Б. бр. 39 
14 јуни 1960 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, ^ Потпретседател, 

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

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

355. Уредба за Институтот за истражување на 
нуклеарни суровини — — — — — 533 

356. Уредба за Сојузниот геолошки завод — 534 
357. Уредба за измени на Уредбата за проме-

тот на жито и на преработки од жито на 
големо — — — — — — — — — 536 

358. Уредба за дополнение на Уредбата за 
надворешнотрговското работење — — — 536 

Страна 
359. Одлука за определување платата според 

ефектот на работата на службениците во 
одделни служби на државните органи и 
установи — — — — — — — — 536 

360. Одлука за начинот и условите за троше-
ње на средствата на резервните фондови 
на политичкотериторијалните единици — 537 

361. Одлука за продолжување важењето на 
Одлуката за привремено отстранување 
дејството од зголемување на платите, пен-
зиите и приходите од згради врз здоби-
вањето со одделни права — — — — 538 

362. Одлука за вршењето на определени деј-
ности на домашните стопански организа-
ции во странство — — — — — — 5Зв 

363. Одлука за определување на највисоките 
продажни цени за сурова кожа — — — 5Ф9 

364. Одлука за доделување посебен додаток 
на службениците на сојузните органи на 
управата — — — — — — — — 540 

365. Одлука за укинување на Одборот на Со-
јужниот извршен совет за организациони 
и управни прашања — — — — — — 540 

366. Одлука за именување и разрешување на 
член на Одборот за буџет и службенички 
прашања на Сојузниот извршен совет — 541 

367. Правилник за извршување на Законот за 
данокот на личниот приход на граѓаните 541 

368. Правилник за измена на Правилникот за 
извршување на Законот за регулирање 
платниот промет со странство (Девизен 
правилник) — — — — — — — — 545 

369. Наредба за дополнение на Наредбата за 
утврдување височината на процентот од 
износите на штедните влогови и на ма-
тематичките премиски резерви за осигу-
рување на животот кој може да се упо-
требува за давање определени заеми — 545 

370. Наредба за престанок на важењето на Ре-
шението за начинот на издавање одобре-
нието од чл. 20 на Правилникот за извр-
шување на Законот за регулирање плат-
ниот промет со странство (Девизен пра-
вилник) — — — — — — — — 546 

371. Решение за определување на хемиските 
средства и препарати кои се сметаат за 
отрови — — — — — — — — — 54в 

372. Правилник за стручната спрема на извр-
шните службеници на царинската служба 546 

Потврда на Измените на Статутот на Со-
јузниот завод за социјално осигурување 551 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Тарифата за данокот на промет 561 

Исправка на Упатството за примена на чл. 8 
и 8а од Уредбата за извршување на За-
конот за уредување на имотните односи 
настанати поради ликвидација на праг-
вата и обврските на југословенските др-
жавјани врз основа на меѓународни до-
говори — — — — — — — — — 551 

Исправка на Упатството за пресметување на 
надоместокот за зголемувањето на стана-
рината на уживателите на правата од пен-
зиското и инвалидското осигурување — 551 
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