
„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ'* излегува 
по потреба, во српско, хрватско, сло-
венечко и македонско издание. — Огла-
си по тарифата. — Текушта сметка при 
Народната банка на ФНРЈ за прет-
плата и одделни изданија бр. 1032-Т-220, 

за огласи 1032-Т-221. 

Сред! 

БРОЈ 9 

108. 

Врз основа таа чл. 53 ст. 2 од Уредбата^ за уго-
стителските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 6/54) Сојузниот извршен совет до-
несува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ОБВРСКИТЕ СПРЕМА 

ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА НА УГОСТИТЕЛ-
СКИТЕ ЕДИНИЦИ НА ПЛАНИНАРСКИТЕ ОРГА-

НИЗАЦИИ 

1. Домовите, куќите, прифатилиштата и засол-
ништата на планинарските организации, додека 
имаат планинарски карактер, се ослободуваат од 
обврските спрема општествената заедница. 

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1954 година. 

Р. п. бр. 87 
22 јануари 1964 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

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

109. 
Врз основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уредба 

за звањата и платите на службениците на држав-
ните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/54) 
пропишувам 

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

ТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 
I. СТРУЧНА СПРЕМА ПОТРЕБНА ЗА ПРИЕМ ВО 

СЛУЖБА 
Член 1 

Лицата што се примаат првпат во служба мо-
раат да имаат следна школска спрема, и тоа: 

1) за звањето писар, архивар II класа, помошен 
канцелариски референт, економ и дактилограф — 
непотполна средна школа; 

2) за звањето матичар — непотполна средна 
школа и курс за матичари со завршен испит; 

3) за прирачникот за звањето канцелариски 
референт — шест клас« гимназија или непотполна 
средна школа и Виши административен курс (осно-
ван со Решението од Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ од 2 ноември 1951 година бр. 2766); 

4) за приправникот за звањето администратор — 
потполна средна школа за општо образование или 
најмалу шест класа гимназија и Виши администра-
тивен курс. 

Во поглед на стручната спрема и регулирањето 
до службеничкиот однос на службениците со зва-

њето стенографи, дебатни (Стенографи и преводачи 

I и II класа, важи одредбата од чл. 10 на Правил-
никот за звањата и платите на канцелариските слу-; 
жбенипи („Службен лист на Ф Н Р Ј ' \ бр. 16/52). 

Член 2 
За помошни службеници можат да се примаат 

липа што имаат на ј ма лу основна школа. 

II. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ 
Член 3 

Во канцелариската служба приправничкиот стази 
постои за звањето канцелариски референт и адмиу 
инстр атор. 

Приправничкиот стаж трае три години. 

Член 4 
Приправникот во текот на стажот -гроба да ги 

запознае сите работи ка звањето за кое се пригот-
вува. За таа цел приправникот треба да работи на 
сите работни места на кои ќе му се овозможи успе-
шио приготвување на испитот. 

Член 5 
Непосредниот старешина на организационата 

единица во која е приправникот на стаж се грижи, 
за неговата работа и го следи текот на неговото за-
познавање со работите како и приготвувањето за 
стручниот испит. 

III. СТРУЧНИ ИСПИТИ 
1. Стручни испити на приправниците 

Член 6 
Приправникот може да се пријави за полагање 

на стручниот испит по наполнетата втера година 
стаж. 

Член 7 
Приправникот ја поднесува пријавата за пола-

гање на стручниот испит до испитната к о ж е н ја 
преку старешината на установата во каја е запо-
слен. Старешината е должен веднаш да де испрати 
до комисијата при^авлта о потребни податоци и 
мислења за работата и постигнатиот успех иа при-
правникот во текот на стажот. 

Испитната комисија го известува кандидатот за 
денот на полагањето на испитот во срокот кој не 
може да биде покус од еден месец, сметајќи од де-
нот кота е одобрено полагањето на испитот. 

Член 8 > 
Стручниот испит сз полага пред испитна коми-

сија што се формира при сојузниот односно репу-
бличкиот државен секретаријат за работи на оп-
штата управа и за буџет односно при ^осдЕгтичте 
органи на Автономната Покраина Војводина и Ав-
тономната Косовско-метохија Област. 

За приправниците во ресорот на в па те. ^тклте 
работи, како и за приправниците на народните од-
бори, можат да се формираат испитни комисии при 
државните секрета риј ати за внатрешни работи од-
носно при народните одбори на градовите или око-
лиите. 
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Пред испитните комисии што се формираат при 
народните одбори ќе полагаат испит како приправ-
ниците запослени во администрацијата на народни-
те одбори на градовите и околиите, така и приправ-
ниците запослени кај други органи и установи на 
определено (подрачје. 

Поблиски упатства за испитните комисии од 
претходниот став дава државниот секретар за ра-
боти на општата управа и за буџет. 

Член 9 
Испитната комисија е составена од претседател 

и два члена.. На претседателот и на членовите им се 
определуваат заменици. По потреба испитните ко-
м и т и можат да се дополнуваат со испитувачи за 
поодделни предмети. 

Претседателот и членовите на испитната коми-
сија ги именува сојузниот односно републичкиот др-
жавен секретар за работи на општата управа и за 
буџет односно соодветниот орган на Автономната 
'Покраина Војводина и Автономната Коссшско-ме-
тохжзка Област — за приправниците од ст. 1 на чл. 
18 од овој правилник, а сојузниот односно репу-
бличкиот државен секретар за (внатрешни работи 
односно претседателот на народниот одбор на гра-
дот (околината) — еа приправниците од »ст. 2 иа чл. 
8 од овој правилник. 

Члан 10 
Административните работи на испитната коми-

сија ги врши записничар. 
Записничарот вода записник за испитот, во кој 

особено внесува: име и презиме на членовите на 
испитната комисија и на службениците што го по-
лагаат испитот, денот на полагањето на испитот, те-
к и на писмените задачи, поставени прашања и 
Оценки. 

Член 11 
Стручниот испит се состои од писмен испит и 

од усно испитување. 
На писмениот испит му се дава на приправни-

кот да изработи практична задача од областа на 
канцелариската служба. 

Испитната комисија го определува времето за 
кое треба да се изработи писмената задача, и тоа 
не може да биде подолго од 4 часа. 

Усното испитување се врши од целиот пропи-
шан материјал, како и во врска со писмената за-
дача. 

Член 12 
Приправникот што не ќе го положи испитот 

првиот пат, има право да го повтори упите двапати. 
Срокот за- последно полагање го определува испит-
ната комшија, но така што да не може тој да биде 
покус од три месеци ни подолг од една година. 

Приправникот може да се упати на повторно 
полагање на испитниот материјал на извесен дел 
(еден до два предмети) само ако се здобие комиси-
јата со уверение дека такво решение е целесоо-
бразно. 

Член 13 
Ако приправникот не го положи стручниот 

испит до наполнетата четврта година на приправ-
ничкиот стаж, ќе се распореди, ако се согласи со 
тоа, во пониско звање, или службата може да му 
се откаже. 

Член 14 
Звањето што ќе го покаже кандидатот на пи-

смениот и усниот испит се оценува со: „положил" 
ќгли „не положил". 

Комисијата одлучува за оценката со мнозин-
ство гласови. Во случај на делба иа гласовите од-
лучува страната на која е гласот од претседателот. 

Кога ќе се внесе оценката во записникот и за* 
{шоникот потпише, претседателот на комисијата им 
ги соопштува на кандидатите резултатите на испи-
тот. 

Член 15 
На прицр авторите што го положиле стручниот 

испит испитната комисија им издава свидетелство! 
за положениот испит. Свидетелството го потпишу-
ваат сиге членови на испитната комисија и запи-
сничарот. 

Член 16 
Резултатот на испитот се забележува во персо-

налниот лист на службеникот. 

Член 17 
Ако се полага стручниот испит вон местото на 

службување^, на приправникот му припаѓа надо-
кнада за патните трошоци според прописите за пат-
ните и селидбените трошоци што важат за службе-* 
ниците на државните органи и установи. Оваа на* 
докнада припаѓа само за првото полагање на испи-
тот. 

Ако пријавениот кандидат што допатувал за-« 
ради полагање на испитот во друго место, без оправ-
дание се откаже од полагањето на испитот, го губи 
правото на надокнада на патните трошоци. 

8* Стручен испит на другите канцелариски 
службеници 

Член 18 
Во канцелариската служба постојат стручни 

испити уште и за звањата: писар П класа, помо-
шен канцелариски референт, канцелариски рефе-
рент, матичар, економ и дактилограф Ш класа. 

Испитните комисии за* овие испити се форми-' 
раат при надлештвата и установите, односио при: 
народните одбори на околиите или градските оп-
штини. Народниот одбор на околината може да од-
лучи испитната комисија да се формира и при на-
родните одбори на поголемите општини. 

Член 19 
Стручните испити за звањата од претходниот 

член може да се полагаат по две години служба 
проведена во почетниот платен разред. 

Ако службеникот при приемот во служба добие 
повисок платен разред од почетниот, а нема поло-
жен стручен испит, ќе му се определи со решени-
ето за назначување срокот за полагање на испитот,, 
кој не може да биде подолг од една година. 

Член 20 
Одредбите за стручните испити на приправни-: 

циге, а особено оние за пријавување на испитот, 
начинот на полагањето на испитот и оценувањето, 
ќе се применуваат и на стручните испити за зва*-
њата од чл. 18 ст. 1 од овој правилник. 

3. Програма на стручните испити , 
| | Член 21 ( 
Службениците во звањето писар, помошен: кан-

целариски референт, архивар П класа, економ н 
матичар и приправниците за звањето канцелари-
ски референт го полагаат стручниот испит според 
следната програма: 

1) О с н о в н о п о з н а в а њ е н а д р ж а в н о т о ! 
у с т р о ј с т в о 

— форма на државата: федерација, народни 
републики, автономни единици; I 

— органи на власта: сојузни, на народните 
пуб лики, на автономните единици и локални; . 

— Претседател ка Републиката; 
извршни совети; Г 

— органи иа управата: сојузни, републички', ни! 
автономните единици и на народните одбори; • 

— адшшистративно-територијална поделба ва! 
Федеративна Народна Република Југославија; 
^ ^ ^ ^ т т т ^ ш т ј р ^ д ^ ^ши вш 
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— народни судови, јавно обвинителство, др-
жавно правобранителство и државна арбитража; 

— општествени служби и нивно самоуправу-
вање; 

— стопански организации и органи на самоу-
правувањето во стопанството. 

2) П р о п и с и з а с л у ж б е н и ц и т е н а 
д р ж а в н а т а а д м и н и с т р а ц и ј а : 

— прием во служба и престанокот на службата; 
— права и должности; 
— систем еа платите; 
— напредување во службата; 
— дисциплинска и материјална одговорност. 

3) С о ц и ј а л н о о с и г у р у в а њ е 
(основно познавање); 

1— здравствена заштита; 
— материјално обезбедување за време на при-

времената неспособност за работа и за време на 
труди огата и пораѓањето; 

— прописи за детскиот додаток; 
— инвалиднина; 
— определување на друга работа и преквали-

фикација; / 

— инвалидска, старосна и фамили јарка пен-
зија; 

— закосенава. 

4) К р и в и ч н и д е л а п р о т и в с л у ж б е н а т а 
д о л ж н о с т : 

— злоупотреба на службената положба или 
овластеше; 

— нес свесна работа во службата; 
— протиззаконита наплата и исплата; 
— фалсификати и уништување службена ис-

права, книга или спис; 
— одавање службена тајна; 
— проневера; 
— послуга; 
— противзаконито посредување; 
— примање и давање поткуп. 

б) О п ш т о а д м и н и с т р а т и в н о 
и с е л у в а њ е : 

— примање и расподелба на поднесците и слу-
жбените списи, работа на деловодник, на именичен 
и предметен регистар и на регистар на броевите на 
стасаните службени списи, експедиција на службе-
ни списи, архивирање; 

— означување односно обележување службени 
списи: молби, жалби, решенија, пресуди и др.; 

— таксирани поднесци, решенија, жалби и др.; 
— техника на работата на помошни машини; 
— чукање на машина за пишување, најмалу 

по нормата пропишана за дактилограф Ш класа; 
— примање странки и обноска со странки. 
Службениците што го полагаат овој испит тре-

ба да ги знаат уште и основните начела на општа-
та управна постапка во врска со утврдување факти 
и донесување формални решенија. 

Член 22 
Службеникот што го полага испитот за звањето 

матичар треба да ги знае уште и прописите за гра-
ѓанските состојби (матичните книги на родените, 
венчаните и умрените и одделните матични книги), 
основните одредби од Законот за државјанството, 
прописите за личните имиња и прописите за за-
верка на ракописи и потписи. 

Службеникот што го полага испитот за звањето 
економ треба да го познава уште и иселувањето на 
економ атот (инвентар, потрошен материјал, набаву-
вање и чување канцелариски материјал, евиден-
ција за ^трошокот иа материјалот иш.Јц 

Член 23 
Службениците на народниот одбор на окшгијатаг 

(градот, градската општина), освен службениците со 
звањето економ и дактилограф треба да ја знаат? 
уште и организацијата и работата на народниот од-
бор, а особено: делокруг на одборот, свикување сед-
ници на одборот, состав и работа на одборнички те 
комисии и на советите на народниот одбор, рабо-
тата на одделните комисии, како и другите подрач-
ни организациони единици. 

Службениците на народниот одбор на општи-
ната со звањето помошен канцелариски референт, 
матичар и приправниците за звањето канцелариски 
референт, покрај материјалот од точ. 1—5 чл. 21 
од овој правилник, полагаат уште и следен мате-
ријал од работите на народните одбори на општи-
ните: 

— организација на администрацијата и начин 
на нејзината работа; 

— материјално-финансиско поканување; 
— административни такси од тарифата на За-

конот за таксите што се применуваат најчесто к а ј 
народните одбори на општините; 

— општи правила на управната постапка; 
— решенија, жалби, извршување; 
— водење на админислративно-казнегаата гаон 

стапка во народните одбори на општините; 
— водење на матичните книги; 
— воена евиденција и вршење други воени ра-

боти. 
Член 24 

Приправниците за звањето администратор го 
полагаат стручниот испит според следната про-
грама: 

— А — 
1) организација и делокруг на државните ор -

гани со особен осврт на народните одбори; 
2) организација на судовите, државната арби-

тража, на јавното правобранителство и на јавното 
обвинителство; 

3) начело на општата управна постапка и на 
Законот за управните спорови; 

4) основни принципи на управувањето со сто-
панските претпријатија и со општествените служби 
и однос на државните органи спрема тие органи-
зации; 

5) прогони за службениците ва државната ад-
министрација ; 

6) прописи за социјалното осигурување; 
7) кривични дела против службената должност« 

— В — 
Општо административно поодување: 
— подробно познавање на сите канцелариски 

работи, а особено мерките со кои се обезбедува 
правилно и ефикасно функционирање на канцела-
риската служба (организирање дактилографска слу-
жба и работа на помошниот канцелариски и тех-
нички; персонал: курири, чи отачки, шофери и др.), 
рационална расподелба и употреба на телефоните, 
разни помошни машини и др.); 

— примена на прописите за заверка ва пот-
писи, ракописи и преписи; 

— примена на одредбите од Законот за таксите 
и таксе:? ата тарифа на поднесете, решенијата, 
жалбите и др.; 

— познавање на прописите за патните и селид-
бените трошоци; 

— чукање на машина за пишување најмалу по 
нормата пропишана за дактилографот Ш класа; 

— познавање на начелата на општата управна 
постапка: законитост, материјална вистина, сослу-
шување странки, срокови, надлежност, водење на 
постапката; утврдување факта, доказни средства; 
решавање: двостепеност, жалба, извршност и пра-
восилност на решенија; обновување на постапката. 
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уништување и укинување на решенијата по цра-
№10 на надзор; извршување: »ага може да се из-
врши решението, орати ва извршуваното. 

Член 25 
Службеникот со звањето дактилограф Ш класа 

го полага .стручниот испит според следната про-
грама: 

— А — 
— основано познавање ка сојузните, републич-

ките и локалните државни органи: и установи (на-
родни собранија, извршни совети, народни одбори, 
државни секретаријат и други установи); 

— начин на заснивање!*) и престанокот на слу-
жбешгчкиот однос, звањето и платата и другите 
права на државните службеници; одредби за дис-
цишшнсасата и материјалната одговорност. 

— В — ' 
— прием и раотоделба наподнесците и службе-

ните списи, работа на деловодник, имшичен и 
предметен регистар и на регистарот на броевите на 
стасаните службени списи; експедиција на службе-
ните списи, архивирање. 

— В — 
— препишување од ракопис и од наоечатен од-

носно чукш текст со ефект од 50—150 пресметани 
отчукувања во минута'; 

— знаење и правилно употребување ва интер-
пункција, на големите и мали букет!, раставуѕање 
зборови на слогови, сѕцратеници и термини, особено 
од гранката во која работи службеникот; 

— познавање формите на писмата и употребат^, 
на разни ознаки на писмата; 

— рационално користење хартија и друг мате-
ријал при препишувањето; 

— препишување и сравнување решенија, од-
луки, документи и ел.; 

— работа на воштена хартија (матрици); 
— познавање делови на машината за пишува-

ње и ола машините за умножување; 
— чување и одржување на машините за пишу-

вање. 
Член 26 

Во поодделни служби програмите на стручните 
Испити можат да се дополнуваат за сите канцела-
риски: службеници со нов материјал според специ-
фичностите на работите во тие служби. 

IV. ОДДЕЛНИ СТРУЧНИ ИСПИТИ 
Член 27 

Одделниот стручен испит за унапредување во 
XI платен разред по одредбата на чл. 18 од Пра-
вилникот за звањата и платите на канцелариските 
службеници имаат право да го полагаат службе-
ниците со звањето администратор кога ќе проведат 
2 години во ХИ платен разред. 

По исклучок, полагањето на одделниот испит 
може да се одобри и порано, без обѕир на платниот 
разред, ако се истакнува службеникот со стручна 
способност и ако има најмалу 8 години служба. 

Полагање на одделниот испит од ст. 1 може да 
им се одобри по исклучок на службениците со зва-
њето канцелариски референт и матичар кои имаат 
три години ефективна служба во XII платен раз-
ред, ако во вршењето на службата се истакнуваат 
со особени стручни квалитети. 

Член 28 
Предлогот да се одобри полагањето на оддел-

ниот испит по ст. 2 и 3 од претходниот член, треба 
подробно да се образложи и да му се приложат 
податоци од кои ќз може да се оцени фактичната 
способност на службеникот (работни места на кои 
Службеникот бил и во кои организациони единици, 
какви задачи добивал и со каков успех ги извр-
шувал и ел.). За службениците од ст. 8 чл. 27 од овој 
правилник треба уште да се цитираат и податоците 
за шкотската спрема, завршените курсеви рс ед < 

Одобрението оа полагање на одделниот испит 
го дава комисијата пред која се полага тој испит. 

Член 29 
Испитот за унапредување во XI платен разред 

се полага пред комисиите на сојузниот односно ре-
публичкиот државен секретаријат за работи на оп-
штата управа џ за буџет што ги определува држав-
ниот секретар за работи на општата управа и за 
буџет. 

Член 30 
На испитот за унапредување во XI платен ра-

зред се проверува дали службеникот е стручно 
оспособен самостојно да ги води и организира кан-
целариските работи. 

На испитот на кандидатот му се дава за писме-
на задача да реши еден или повеќе практични слу-
чаи од канцелариската служба. 

На усниот испит се проверува дали кандидатот 
е доволно запознаен со принципите на организаци-
јата на канцелариската служба во целост (органи-
зирање поодделни работи на канцелариската слу-
жба, како што се: општа канцелариска администра-
ција, архивско посинување, дактилографско биро и 
др.). Исто така, комисијата го испитува кандидатот 
од прописите што ги применува во службата, а 
особено од управната постапка. 

Службениците со звањето канцелариски рефе-
рент и матичар ќе бидат при полагањето на оддел-
ниот испит за администратор испитувани и од ис-
питниот материјал предвиден за приправникот за 
звањето администратор. 

Член 31 
Кандидатот што не ќе го положи овој испит 

мшго да го повтори уште двапати, во паузи од на ј -
малу 2 години. 

Член 32 
По положениот испит службеникот се унапре-

дува во XI платен разред односно во звањето адми-
нистратор на XI платен разред. 

Член 33 
Одделниот стручен испит се полага и за уна-

предување во звањето дактилограф Ха класа. 
Овој испит се полага пред испитната комисија 

што се формира кај бирото за организација на 
управата и стопанството при секретаријатот за за-
конодавство и организација ва извршниот совет; 
или ка ј друг орган што ќе го определи државниот 
секретар за работи на општата управа и за буџет. 

Програмата на испитот и начинот на испиту-
вањето ги определува Бирото за организација на 
управата и стопанството при Секретаријатот за за-
конодавство и организација на Сојузниот извршеше 
совет, во согласност со сојузниот Државен секре-
таријат за работи еа општата управа и за буџет. 

V. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ , 
Член 34 I 

Канцелариските службеници што не го поло-
жиле стручниот испит по Уредбата за задолжител-
но полагање на стручниот испит на државните слу-
жбеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 68/50), кек 
го полагаат испитот по програмата предвидена ве 
ОВОЈ {правилник. , 

Член 35 Ч 
Овој правилник влегува во сила со денот на! 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 3033 

9 февруари 1&54 година 
Белград 

Државен секретар за работи 
еа општата управа и за буџе*/ 

Неда д, & ^ 
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110. 
Вдро основа на чл. 7, 32 и 64 од Основната уред-

ба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи („Службен лист на ФНРЈ", број 
4/54) пропишувам 

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

ОД ГЕОДЕТСКАТА СТРУКА 

I. Приправнички стаж 
Член 1 

Лицата што стапуваат првпат во државна слу-
жба, а имаат школска спрема за звањата: ката-
старски референт, геометар и геодетски инженер, 
се примаат во служба како приправници. 

Исто така, и лицата што стапуваат првпат во 
државна служба, а имаат школска спрема за зва-
њата геодетски и катастарски цртач, се примаат во 
служба како приправници ако немаат завршен ис-
пит на курсот за овие звања. 

Приправничкиот стаж за звањата од ст. 1 и 2 
трае три години. 

Член 2 
Со цел да се запознаат што подобро со работите 

на звањата за кои се приготвуваат, приправниците 
го проведуваат стажот на определени работи од 
геодетската струка, и тоа: 

— приправниците за звањето геодетски и ката-
старски цртач — на работи на цртање геодетски 
планови, односно на работи на цртање карти; 

— приправниците за звањето геометар — во 
една од следните групи работа: 

а) геодетско-тооогра фека, 
б) фоточраметриска, 
в) картографа^. 
Припр авкицитв за звањето геодетски инженер 

уо проведуваат стажот во една од следните групи 
Ј>аботи: 

а) геодетско- а етрономска, 
б) фонограм етриска, 
в) картографска, 
г) гравиметриска. 
Во ташт на приправничката служба приправ-

ниците за звањата геометар и геодетски инженер 
што работат на работи од геодетско -топографска, 
односно геодетско-астропомена, фотограметриска и 
уравиметриска група, треба да проведат најмалку 
12 месеци на теренски, геодетски работи, а остана-
тотоивреме на канцелариски геодетски работи. 

Приправниците за звањата геодетски и карто-
графски цртач, катастарски референт, геометар и 
геодетски инженер што работат на работи од кар-
тографе*^ група, го проведуваат целиот стаж на 
канцелариски геодетски работи. 

Член 3 
Лриправниковиот непосреден старешина го кон-

тролира начинот на проведувањето на приправнич-
киот стаж. 

Контролата се состои од преглед на теренските 
и канцелариските работи што ги врши приправ-
никот. 

Заради полесно спроведување на контролата, 
за секој приправник се води контролен лист на 
приправничкиот стаж. Во овој лист се внесуваат 
податоци за стручните работи што ги вршел при-
правникот, под чие раководство и во кое време, и 
со каков успех ги извршувал. 

Податоците ги внесува во контролниот лист и 
ги потврдува со потпис приправниковиот непосре-
ден старешина 

II. Стручни испити за приправниците 
Член 4 

Приправниците за звањето геодетски и карто-
графски цртач, картографски референт и геометар 
и геодетски инженер (во натамошниот текст: при-
правници) се здобиваат со правото за полагање 
стручен испит по исполнувањето на приправнич-
киот стаж. 

Полагањето на стручниот испит може да се 
определи и по истекот на две години приправнички 
стаж ако се истакнува приправникот особено во 
својата стручна работа, што го потврдува приправе 
никовиот непосреден старешина. 

Член 5 
Приправниците ги полагаат стручните испити 

пред испитните комисии што при Сојузната гео-
детска управа, односно при републичката геодетска 
управа, ги именува директорот на управата со свое 
решение. 

Пред испитната комисија при Сојузната геодет-
ска управа го полагаат стручниот испит приправ-
ниците што работат во организационите единици 
на сојузната државна управа, а пред испитната ко-
мисија при републичката геодетска управа — при-
правниците што работат во организационите еди-
ници на републичката државна управа, како и во 
организационите единици на околиските, градските 
и општинските народни одбори од територијата на 
односната народна република. 

Член 6 
Приправниците можат да го повторат стручниот 

испит двапати. 
Член 7 

Пријавата за полагање на стручниот испит 
приправникот ја поднесува до организационата еди-
ница во која работи, а оваа ја испраќа до Соју-
зната геодетска управа, односно до републичката 
геодетска управа. Со пријавата организационата 
единица ќе испрати своја потврда за начинот на 
кој приправникот го провел стажот, односно на 
која група работи од чл. 2 на овој правилник ра-
ботел приправникот, како и приправниковиот кон-
тролен лист. 

Приправниците за звањето геометар и геодет-
ски инженер ќе назначат во својата пријава за по-
лагање на стручниот испит една од програмите на 
испитот од чл. 13 и 14 од овој правилник по која 
сакаат да го полагаат испитот. 

Кога во смисла на ст. 2 чл. 4 од овој правлинмк 
се полага стручниот испит пред да истече приправ-
ничкиот стаж, со пријавата треба да се поднесе и 
потврда од непосредниот старешина дека приправ-
никот се истакнува особено во својата стручна ра-
бота и дека може да го полата стручниот испит по-
рано. 

Во пријавата ќе се назначи еден од годишните 
испитни срокови од чл. 42 на овој правилник во кој 
сака приправникот да го полага стручниот испит. 
Пријавите се поднесуваат најдоцна до 1 февруари 
односно до 1 септември секоја година. 

Член 8 
Сојузната геодетска управа односно републич-

ката геодетска управа оценува дали се исполнети 
условите за полагање на стручниот испит и за тоа 
донесува решение, кое се исхфаќа до организацио-
ната единица во која работо приправникот најдоц-
на до 15 февруари односно до 15 септември. 

Член 0 
Програмата на стручниот испит за звањето гео-

детски цртач ги опфаќа следните предмета! 
а) основни поими на нижа геодезија, 
б) изработка на геодетски планови, 
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в) техничко, слободорачно и топографска цр-
тање, 

г) пишување букви и цифри. 

Член 10 
Програмата на стручниот испит за звањето кар-

тографски цртач ги опфаќа следните предмети: 
а) основни поими на картографи ја, 
б) основни поими на технологија на издавање 

планови и карти, 
в) техничко, слобедорачно и топографско цр-

тање, 
г) пишување букви и цифри. 

Член 11 
Програмата на стручниот испит за звањето ка-

тастарски референт со непотполна средна, школа 
ги опфаќа следните предмети: 

а) основни поими на нижа геодезија. 
б) одржување катастарски операт, 
в) пишување букви и цифри. 

Член 12 
Програмата на стручниот испит за звањето ка-

тастарски референт со потполна средна школа ги 
опфаќа следните предмети: 

а) основни поими ва нижа геодезија, 
б) одржување премер, 
в) одржување катастарски операт, 
г) аграрни операции, 
д) шинување букви и цифри. 

Член 13 
Стручниот испит за звањето геометар се полага 

по една од испитните програми. 
Геодетско-топографската програма на испитот 

ги опфаќа следните предмети: 
а) нижа геодезија со елементи на три а п е л а -

ција од виши редови и прецизен нивелман, 
б) изработка на планови и карти, 
в) одржување премер, 
г) применета геодезија. 
Фотограметриската програма на испитот ги оп-

фаќа следните предмети: 
а) нижа геодезија, 
б) изработка на планови и карти, 
в) фотограметрија, 
г) одржување премер. 
Картографската програма на испитот ги опфаќа 

следните предмети: 
а) нижа геодезија, 
б) изработка на планови, 
в) картограф^ а (теориска и практична), 
г) технологија за издавање планови и карти. 

Член 14 
Стручниот испит за звањето геодетски инженер 

се полага, исто така, по една од испитните про-
грами. 

ГЕОДЕТСКО-астрономската програма на испитот 
ги опфаќа следните предмети: 

а) нижа геодезија, 
б) виша геодезија, 
в) изработка па планови и карти, 
г) одржување премер. 
д) применета геодезија, 
ѓ) практична астрономија. 
Фотограметриската програма на испитот ги об-

фаќа следните предмети: 
а) нижа геодезија, 
б) виша геодезита, 
в) фотг^т/лм^-г^јо. 

г) изработка на планови и карти, 
д) одржување премер. 
Картографијата програма на испитот ги опфа-

ќа следните предмети: 
а) нижа геодезија, 
б) виша геодезија, 
в) картографи ја (математичка и практична), 
г) технологија на издавање планови и карти, 
д) изработка на планови. 
Гравиметриската програма на испитот ги опфа-

ќа следните предмети: 
а) нижа геодезија, 
б) виша геодезија, 
в) геофизика. 

Член 15 
Покрај програмата предвидена во чл. 9—14 од 

овој правилник, службениците полагаат уште и 
следно градиво: државното устројство ка ФБРЈ , 
основни принципи на управувањето со стопанските 
претпријатија, организација на геодетската служба,, 
познавање прописи за службениците иа државните 
органи и установи и прописите за основните права, 
од социјалното осигурување. 

Член 16 
Стручниот испит за звањето катастарски рефе-

рент, геометар и геодетски инженер е практичен, 
писмен и устен. 

Член 17 
Практичниот дел на испитот за звањето ката-

старски референт, геометар и геодетски инженер 
се состои од самостојно извршување на практич-
ната задача од стручните предмети опфатени со 
програмите на испитот од чл. 11—14 на свој пра-
вилник. 

Практичниот дел на испитот се состои во ре-
шавање определени задачи на терен, освен за при-
правниците за звањата катастарски референт, гео-
метар и геодетски инженер, кои полагаат КСШЃР по 
картогр афеката програма. 

Срокот во кој терба да се заврши практичниот 
дел на испитот не може да биде подолг ед 30 дена. 

Практичниот испит на приправникот сз смета 
како одделен предмет и се оценува ед испитната 
комисија со оценката од чл. 39 на спој правилник. 

Врз основа на оценката на практичниот д&л на 
испитот, испитните комисии ценат дали п р е д а в -
никот ќе се̂  пушти на натамошно полагање на ис-
питот или ќе се смета дека не го положил струч-
ниот испит. 

Член 18 
Писмениот дел на испитот за звањето геодет-

ски и картографски цртач се состои ед пишување 
букви и цифри, како и од техничко, слебодсрачно 
и телеграфско цртање, со тоа што картел^аферите 
цртачи полагаат и картографе^ цртање. 

Писмениот дел на испитот за звањето карто-
графски референт се состои од спроведување на 
настанатите измени низ катастарскиот операт и пи-
шување букви и цифри. 

Писмениот дел на испитот за звањето геометар, 
и геодетски инженер се состои ед една задача од 
предметот по кој е специфицирана програмата на ис-
питот и повеќе задачи од нижа геодезија. 

Писмениот дел на испитот за звањата геодет-
ски и картографски цртач, катастарски референт 
и геометар трае најмногу 12 часа, а за звањето "гео-
детски инженер трае најмногу 16 часа. 

Писмениот дел на испитот од предметите: Б и т а 
геодезија, ни;ка геодезија фотограметг.ија, карто-
графи ја и геофизику е сос газ еи дел од полагањето 
на тие предмети, и затоа и писмениот и усшгс* дел 
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на испитот се оценува со заедничката оценка од 
чл. 39 на овој правилник. 

Врз основа на резултатот од писмениот дел на 
испитот, испитните комисии одлучуваат дали ќе му 
се позволи на приправникот да го полага усниот 
дел на испитот, или ќе се смета дека стручниот 
испит не го положил. 

Член 19 
На усниот дел на испитот се испитуваат пред-

метите содржани во програмата на испитот од чл. 
9—15 на овој правилник. 

Ако приправникот не положи на усниот испит 
еден или два предмети, испитната комисија може 
да одлучи да ги полага дополнително во наредниот 
испитен срок. 

Ако приправникот не положи ни тогаш еден од 
предметите, се смета дека не го положил стручниот 
испит. 

Ш. Одделниот испит за унапредување во XI 
платен разред 

Член 20 
Во геодетската струка одделниот испит за уна-

предување во XI платен разред по чл. 32 од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи имаат право да го полагаат 
геометрите и катастарските референти со завршена 
средна школа, откога ќе проведат две години во XII 
платен разред. 

По исклучок, може да се одобри одделниот ис-
пит од претходниот став да го полагаат и геоме-
трите и катастарските референти со завршена сред-
на школа што се во понизок платен разред од XII, 
под услов да се истакнуваат со стручната способ-
ност и да имаат најмалку осум години служба при-
знаена за напредување. 

Предлогот за одобрување да се полага испитот 
по претходниот став, треба да биде подробно обра-
зложен и поткрепен со податоци од кои може да 
се оцени стручната способност на кандидатот (ра-
ботни места на кои работел кандидатот, кои задачи 
ги извршувал во текот на својата служба и со ка-
ков успех, и др.). 

Пријавите за полагање на испитот по ст. 1 и 2 
како и предлозите од претходниот став се поднесу-
ваат на одобрение до испитната комисија од чл. 21 
на овој правилник. 

Член 21 
Одделниот стручен испит се полага пред испит-

ната комисија што ја формира директорот на гео-
детската управа во согласност со државниот секре-
тар за работи на општата управа и за буџет. 

Член 22 
Програмата на одделниот испит за унапреду-

вања катастарските референти во XI платен разред 
го опфаќа поширокото познавање изработката на 
катастарскиот операт и одржувањето премерот во 
Југославија, а особено начинот на одржување пре-
мерот во народната република во која работи кан-
дидатот, како и познаваното на аграрните операции. 

Член 23 
Програмата на одделниот испит за унапреду-

вање геометрите во XI платен разред опфаќа: 
а) за кандидатите што вршат геодетско-топо-

графски работи: пошироко познавање организаци-
јата и начинот на вршење работите на триангула-
ција, нив ел ман премер, одржување премер и во 
применетата геодезија; 

б) за кандидатите што вршат фотограметриски 
работи: пошироко познавање фогограметрија (ре-
ституција и регресирање) и организација и начинот 
за вршење работи на снимање и картиран^; 

в) за кандидатите што вршат картографски ра* 
боти: пошироко познавање картографијата, со изра* 
ботка на карти од мали и големи сразмери, со ре-
продукција на планови и со технологија на даден 
вање карти. 

Член 24 
На одделниот стручен испит за унапредување! 

катастарски референт односно геометар ово XI план 
тен разред се проверува стручната способност на! 
кандвдатот и се оценува дали тој го заслужува ова! 
унапредување. 

Одделниот испит од претходниот став се состои 
од практична обработка на една задача и нејзин 
ната усна одбрана. 

При предавањето на задачите на кандидатите^ 
испитната комисија го опредеделува срокот за нив-< 
ното извршување, кој не може да биде подолг од 
30 дена. 

По извршената задача кандидатот Ја предава 
својата работа на испитната комисија, која врз • 
основа на гвостигнатмот резултат цени дали тој ќе!, 
се пушти да го полага усниот дел на испитот, т. е̂  • 
да ја брани задачата, или ќе се смета дека испитон*4 

не го положил. 
Во рамките на одбраната на начинот на извр-

шутвањето и резултатот на извршената задача кан«*] 
додатог дава објаснение и одговори на прашањата!; 
што во врска со задачата му ги поставуваат чле-:1 

новите на испитната комисија. 

Член 25 
По положениот одделен испит кандидатот се 

унапредува во XI платен разред. 

Член 26 
Кандидатот што не ќе го положи одделниот 

испит може да го повтори уште двапати, во паузи 
од најмалку две години. 

IV. Признавање средна стручна спрема на ката-
старските референти со нижа стручна спрема 

Член 27 
Во геодетската струка може да. им се признае 

во смисла на чл. 7 од Основната уредба за звањата/ 
и платите на службениците на државните органи 
средна стручна спрема само на {катастарските ре-
ференти што ја немаат оваа спрема, под условите 
определени со овој правилник. 

Член 28 
Средна стручна спрема може да им се признае 

по одредбите од овој правилник само на ание ката-
старски референти со нижа стручна спрема што: 

а) имаат најмалку 18 години катастарска слу-
жба признаена за напредување; 

б) со својта работа и постигнатите резултати 
докажуваат дека можат да вршат работи на ката-
старски референти за кои се бара средна стручна 
спрема; 

в) ќе го положат испитот за признавање средна 
стручна спрема. 

Член 29 
Предлогот за признавање средна стручна едрел 

ма во смисла на чл. 7 од Основната уредба, го под-
несува до стручната комисија од чл. 30 на овој 
правилник старешината на организационата еди-
ница во која работи кандидатот, во согласност со 
директорот на геодетската управа. 

Предлогот за признавање средна стручна спре-
ма треба да се образложи подробно и задолжител-
но да содржи и следни податоци: 

а) за школскигге квалификации на катастарски 
референт (школа, курсеви, испити); 
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б) за организационите единици (работните ме-
ста) бо кои работел во текот на својата катастарска 
служба; 

в) кои звања имал од 1947 година; 
г) кои позначителни задачи добивал и како ги 

извршувал; 
д) кои катастарски работи врши сега. 
Со предлогот се приложува и персоналното 

досие на службеникот (персоналниот лист со сите 
пр:: лози). 

Член 30 
За предлогот за признавање средна стручна 

спрега одлучува одделна стручна комисија имену-
вана од директорот на геодетската управа во согла-
сност со државниот секретар за работи на општата 
у г с на и за буџет. 

Кога одделната стручна комисија ќе утврди 
дека предлогот за признавање средна стручна 
спрема е оправдан, ќе го одобри полагањето на 
испитот и ќе го определи срокот за полагање, кој 
не може да биде покус од три месеци. 

Члес! 31 
Испитот за признавање средна стручна спрема 

катастарските референти го полагаат пред испит-
ната комисија од претходниот член. 

Член 32 
Испитот за признавање средна стручна спрема 

катастарските референти го полагаат во сето по 
програмата и на начинот од чл. 22 и 24 од овој 
правилник. 

Член 33 
По положениот испит испитната комисија му 

издава на катастарскиот референт свидетелство за 
признавање средна стручна спрема и тој се уна-
предува во XI платен разред. 

Член 34 
Стручната спрема признаена по одредбите од 

свој правилник може да служи како стручна ква-
лификација само за звањето катастарски референт, 
за кое е потребна средна стручна спрема. 

Член 35 
Ако катастарскиот референт не го положи ис-

питот за признавање средна стручна спрема, испит-
ната комисија одлучува дали може испитот да се 
повтори и го кој срок, со тоа што овој срок не може 
да биде покус од две години. 

V. Испитна комисија и заеднички одредби за пола-
гање испити во геодетската струка 

Член 36 
Испиената комисија од чл. 5 на овој правилник 

«е состои од претседател и 4 члена. Директорот на 
Сојузната геодетска управа односно директорот на 
републичка геодетска управа може да ја дополнува 
пспмтнзга комисија со петр е 5 ен број неви членови 

(л^учли кеплтувачи за поодделни предмети. 

Член 37 
Член ЗБИ на комисијата се по правило, службе-

ииците на Сојузната геодетска управа односно на 
републичката геодетска управа, а можат да бидат 
и стручњаци запослени во други установи. 

Член 38 
Целокупната администрација на испитната ко-

мисија ја врши нејзиниот секретар, определен од 
директорот на Сојузната геодетска управа односно 
од директорот на републичка геодетска- управа. 

Член 39 
По завршениот испит од чл. 9—15 на ш о ј пра-

вилник испитната комисија го оценува кандидатот 
од секој предмет одделно со оценки: одличен (5), 
многу добар (4), добар (3) и слаб <2), а на одделниот 
стручен испит и на испитот за признавање средна 
стручна спрема кандидатите се оценуваат со: ^по-
ложил" или „не положил". 

Конечната оценка на испитот се дава врз осно-
ва на постигнатиот резултат на практичниот, пи-
смениот и усниот дел на испитот, односно врз осно-
ва на резултатот на практичната обработка на За-
дачата и нејзината одбрана. 

За положениот испит испитната комисија му 
издава на кандидатот свидетелство. 

Член 40 
Кандидатот што ќе се пријави за полагање ис-

пит, или биде повикан за полагање испит во сми-
сла на чл. 30 од овој правилник, па не пристапи 
на испитот или во текот на испитот ќе одустане од 
полагањето од неоправдани разлози, се смета дека 
не го положил испитот. 

Ако до одустанувањето од испитот дојде од 
оправдани разлози, што оценува испитната коми-
сија, се смета дека кандидатот не го ни пријавил 
испитот. 

Член 41 
Ако треба, приправниците за звањето геодет-

ски инженер што работат во организационите еди-
ници на републичката или локалната државна у -
права можат по предлог од директорот на репу-
бличката геодетска управа и одобрение ед дирек« 
тор от на Сојузната геодетска управа да го пола-
гаат стручниот испит пред испитната комисија ири 
Сојузната геодетска управа,. 

Член 42 
Испитите определени со овој правилник се одр-

жуваат секоја година во пролетниот (март рт април) 
и есенскиот (октомври и ноември) срок. 

Член 43 
Заради приготвување за испит на приправни-

ците може да им се одобри отсуство, кое не може 
да биде подолго од 15 дена. 

Ако приправникот неоправдано одустане од 
полагањето на стручниот испит, во случај на пов-
торно пријавување на испитот не може да се одо-
бри отсуство за подготвување на испитот. 

Член 44 
Кандидатите Што ќе го положат испитот вон 

местото на своето слулсбување имаат право на1 

дневници за службено патување на државните слу-
жбеници и право на надокнада на патните трошоци 
од местото на службување^ односно од местото во 
кое се наоѓаат на работа до седиштето на испит-
ната комисија и назад. Оваа надокнада се дава 
само за првото полагање на испитот. 

Дневниците и патните трошоци паѓаат на товар 
на организационата единица во која работи канди-
датот. Ако кандидатот без оправдан разлог не ќе 
пристапи кон полагање на испитот или одустане 
од веќе започнатото полагање, нема право од. днев-
ници и надокнади на цатгогтѕ трошоци / ^ * 
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VI. Преодни одредби 
Член 45 

Службениците на геодетската струка што не го 
положиле стручниот испит по Уредбата за задол-
жително полагање на стручните испити на држав-
ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр, 
68/50), ќе ги полагаат испитите по програмата пред-
видена со овој правилник. 

Член 46 
Поблиски прописи за спроведување на овој 

правилник донесува Сојузната геодетска управа. 

Член 47 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник се става вон сила Правилникот за при-
правничката служба, стручните испити и курсеви 
на службениците од геодетската струка („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 16/51). 

Член 48 
Во 1954 година стручните испити предвидени 

со овој правилник ќе се полагаат во есенскиот срок 
од чл. 42. 

Приправниците за звањата геометар и геодет-
ски инженер што се пријавиле за полагање стру-
чен испит за пролетниот срок во 1954 година пред 
да влезе Во сила овој правилник, ќе го полагаат 
испитот по досегашните прописи.. За таа цел, Соју-
зната геодетска управа односно републичката гео-
детска управа може да определи еден вонреден 
срок за полагање на сите или поодделни испити 
пропишани со свој правилник и пред есенскиот 
срок од 1954 година. 

Член 49 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 3032 

3 февруари 1954 година 
Белград 

Државен секретар за работи 
на општата управа и за буџет, 

Неда Божиновиќ, е. р. 

111. 
Врз основа на чл. 10 ст. 2 и чл. 20 ст. 2 од Уред-

бата за занаетчиските дуќани и занаетчиските прет-
пријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 5/54), из-
давам 

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

ВРШЕЊЕ 

I. Како занаетчиски дејности се сметаат след-
ните стопански дејности: 

А. Металопреработувачка дејност: 
1) ковачка 
2) казанџиска 
3) браварска 
4) уметничко-браварска 
5) изработка на ваги 
6) машинобраварска 
7) алатничарска 
8) метал омсделарска, металокал аварска 
9) металостругарска 

10) леачка 
11) уметничко-леачка 
12) металопојасарска 

13) израбока на метална галантерија 
14) металовезачка (металодрукерска, металопе-

чатарска) 
15) цизелерска 
16) механичарска 
17) прецизно-механичарска 
18) прецизно-механичарска за оптички инстру-

менти (кино и фото-апарати, геодетски и други 
инструменти) 

19) прецизно - механичаре^ за канцелариски 
машини (за пишување, сметање и др.) 

20) авто-механичарска 
21) луткарска 
22) изработка на медицински инструменти 
23) тенеќеџиска, лимарска 
24) инсталатер*:ка (за парио, водно и воздушна 

греење) 
25) инеталатерска за водоводна канализација и 

гасни постројки 
26) инсталатерска за плински уреди 
27) саатчиска 
28) златарско-јувелирска 
П9) кујунџиска 
:30) филиграна а 
П1) потковачка 
о2) изработка на звонци за добиток 
?Ѕ) изработка на рачни воденици оа кафе 
34) изработка на ролетни 
35) изработка на метален намештај 
36) певај серска (електрично и автогено завару-

вање) 
37) металоострачка 
38) ножарска 
39) ©страчка 
40) турпиорезачка 
41) ситар ска, жицоплетарска 
42) острење жилети 

Б. Електротехничка дејност: 
43) електроинсталатерска 
44) монтерска за електрични дигалки 
45) изработка на светлосни реклами и уреди за 

неонска, флуоресцентка светлост и сигнален уред 
46) радио-мехакичарска 
47) електро-механичарска 
48) премотување и поправка електрични маши-

ни и апарати 
49) електро-механичарска за телеграфски и те-

лефонски уреди 
50) електро-механичарска за кино-апарати 
51) електро-механичарска за рентгенски уреди 
52) авто-електричарска 
53) механичаре^ за ладилнички уреда 
54) поправка и полнења акумулатори 
55) галванизерска, галванопластичарска 

В. Хемиска дејност: 
56) производство на козметика и мирисни сред-

ства 
57) бојаџиска за текстил и хемиско чистење 
58) бојаџиска за кожа, крзно и пердув 
59) бојаџиска за преѓа 
60) печатење текстил 
61) сапунџисха 
62) изработка на етерични масла 
63) изработка на сиришта ЕО прав и течност 
64) изработка на вештачки црева 
65) изработка на креди, моливи, восок за печат, 

мастила, тушеви, карбсн-папир и маси за модели-
рање 

66) изработка на хемиски средства за одржу-
вање чистота и уништување инсекти (прашоци, па-
сти, течности и ел.) 

-ч 
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67) изработка на технички мазива, масла, пра-
т е ћ и и други хемиски средства што служат за 
стопански цели 

68) изработка на предмети од органски мате-
рин, пластични маси и вештачки смоли 

69) чешларока 
70) доработка на шнолици, игли, вкосиици и 

ситни украсни предмети 
71) изработка на налив-пера и патент-моливи 
72) вулканизерска, изработка на предмети од 

гума 
73) изработка на земјани бои 

Г. Преработка на земја, камен и стакло; 
74) керамичка и печкарска 
75) уметничко-керамичарска 
76) сликарска на порцелан, стакло, фајанс и 

моза-ик-работи (плочички) 
77) каменорезачка (месарска) 
78) изработка иа вештачки камен и предмети 

од цемент и вештачки камен 
79) изработка на вештачки мермер (штуко-мер-

мер) 
30) стаклобрусачка, стаклограверска 
81) грнчарска 
82) изработка на огноотпорен материјал (ка-

леви, плочички, печенки и др.) 
83) поставање печки и плочички 
84) изработка на КСИЛОЛИЈТ И дермаст-подови 
85) стаклорезачка, изработка на огледала 
86) стаклодувачка 

Д. Градежна дејност: 
87) ѕидарска 
88) фасадерска 
89) ѕидање индустриски оџаци 
90) тесарски 
91) штукатерека, гипсарска 
92) фарбарска 
93) молерска 
94) бунарџиска 
95) покривоставачка 
96) паркетарска (ставање паркет) 
97) поплочарска (калдрмџиска) 
98) асф ал турска и изолатерски 
99) изолатерска за топлински уреди 

Ѓ. Дрвопреработу ванка дејност: 
100) столарска (за градежен намештај и умет-

ничка столарија) 
101) изработка на мели ички уреди 
102) дрворезачка, длаборезачка 
103) бочварско-качарска 
104) изработка на чамци и помали пловни об* 

јек ти 
105) изработка на кошници и инкубатори 
106) изработка на селско-стопански веалки 
107) везење во дрво (инкрустации), интарзија-

тура 
108) дрвостругарска, изработка на дрвна галан-

терија 
109) дрвомоделарска, дрвокалапарска 
НО) коларска 
111) канарска 
112) изработка на предмети од прачки (кошни-

чарска) 
ИЗ) изработка на длабан и корита, лажици, шти-

палки, лули и цигарлаци 

Е. Преработка на хартија: 
114) книгавезачка 
115) картонажерска 
116) изработка на книжна конфекција 
117) изработка на цртежи за рачни работи 
118) изработка на еобссликарски шаблони 

Ж. Текстилна дејност; 
119) шивачка за машки облека 
120) шивачка за униформи 
121) шивачка за женски облека 
122) кроење и шиење женски фу стани 
123) ќилимарска 
124) шивачка за народни облека 
125) шивачка за долни алишта и за посте лина 
126) шивачка за машки долни алишта 
127) шивачка за женски долни алишта 
128) изработка на појаси и мид ери 
129) изработка на машки шешири 
130) изработка на женски шешири 
131) капаџиска 
132) везилска 
133) јоргакџиека 
134) изработка на чадори 
135) мутавџиска 
136) ткајачка, предачка 
137) вол ноел ачарска 
138) по з ам ант ериск а 
139) плетачка (изработка на плетена стока од 

предиво) 
140) машинско-плетачка 
141) рачно-плетачка 
142) јажарска 
143) едро-јажарска 
144) плетење трска 
145) пречистување и преработка на пердув 
146) изработка на обувки од текстил и изработ-

ка на еспадрили 
147) изработка на платнени полир-плочи 
148) изработка на черги од текстилни отпадоци: 
149) вештачко крпење тканини и чорапи 
150) изработка на мрежи од конец и коноп 
151) изработка на знојници 

3. Преработка на кожа: 
152) чевлар ска 
153) сарачко-седларска 
154) изработка на кожна галантерија 
155) изработка на горни делови на обувки 
156) опанчарска 
157) папуџиска, сандалџиска 
158) крзнарека, кур ниска 
159) кожарска (штавење кожи и преработка на 

кожи) 
160) ракавичарска 
161) изработка на камшици 
162) изработка на предмети од ситни кожни от-

падоци 
Ѕ. Прехранбена дејност: 

163) пекарска (изработка на леб и печиво) 
164) слаткарска 
165) изработка на леб 
166) бурекџиска 
167) ориентално-слаткарска 
168) изработка на бонбони, кекси и кандити 
169) изработка на тестенини, обланда и корнети 
170) месарска 
171) колбасичарска 
172) цреварска % 
173) изработка на тетива и жици од црева 
174) преработка на овошје и зарзават и изработ-

ка на овошни сокови, сирупи и жестоки пијалоци: 
175) изработка на сода-вода и други безалко-

холни пијалоци 
176) производство на оцетна киселина 
177) преработка на лековити растенија 

И* Лични услуги: 
178) берберско-фризерска 
179) фризерска 
180) власуљарска 
181) берберска 
182) козметичка (масажефека) за нега на лице и 

тело 
183) педикирска 
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Ј. Други дејности: 
184) ортопедско-бандажерска 
185) тапетарство-декоратерска 
186) тапетарски за возила 
187) лакирерска за возила 
188) пишување фирми 
189) фотографска 
190) фотографска на керамика и порцелан 
1*91) изработка на макети и школски учила за 

очигледна настава (доколку не е опфатена со дру-
ги занаетчиски дејности) 

192) изработка на музички инструменти 
193) изработка на дувачки инструменти • 
194) изработка на гудачки инструменти 
195) изработка на инструменти со клавијатура 
196) оптичарска 
197) изработка на каросерии за возила 
198) изработка на каросерии од лим 
199) изработка на каросерии од дрво 
200) граверско-печаторезачка 
201) заботехничарска 
202) позлатарска 
203) изработка на детски колички 
204) оџачарски 
205) цвеќарка, изработка на предмети од при-

родно и вештачко цвеќе 
206) свеќарско-воскарска и медичарска 
207) препарирање и полнење птици и животни 
208) изработка на детски играчки (од метал, др-

во, хартија, текстил, кожа и вештачки маси) 
209) изработка на народни инструменти и гитари 
210) четкарсха 
211) изработка на вештачки бисер 
212) самарџиека 
213) изработка на воденични камења и острила 
214) изработка на тули и ќерамиди 
215) стругари (пилани) 
216) дезинсекција, дезинфекција, дератизација 
217) изработка на рамови и лајсни за рамови 
218) изработка на брда, брдари 
219) леење фигури од гипс 
220) изработка на предмети од каолин 
221) изработка на метли 
222) изработка на предмети од лико, рогузина, 

рафија и од слама 
223) изработка на налани, наланџии 
224) изработка на вратоврска (кравати) 

„ 225) изработка на шамил и подврзници 
226) изработка на сантиметри 
227) брикетирање на отпадоци од јаглен и дрво 
228) лепење парце латоски и стаклени предмети: 
229) чистење и преработка на сунѓер и 
230) изработка на предмети од миди (школки) 
231) изработка на ситни и украсни предмети од 

разни отпадоци од стакло и жица (бижутерија, 
освен огледала) 

232) изработка на решиш 
233) украсување гробови 
234) штимување клавири 
235) производство на зачини, миродии и еуро-

- тати од кафе 
236) мелничарска за просто мелење 

, 237) услужно печење ракија 
238) производство на мраз, мразарници 
II. За вршење занаетчиски дејности во вид на 

самостојно занимање, односно за раководење со 
стручните работи на занаетчиските дејности озна-
чени под бр. 1—30, 43—53, 56—53, 74—80, 87—93. 
100—110, 114, 119—121, 152—154, 163—164, 173—180 и 
184—201 точ. I од оваа наредба, потребна е сирома 
на висок ОКЕ алиф ипуа ан занаетчиски работник (за-
наетчиски мајстор). 

III. За вршење занаетчиски дејности во вид на 
самостојно занимање, односно за раководење со 
(Стручните работи на занаетчиските дејности озна-

чени под бр. 31—41, 54—55, 59—72, а1—бб, 94т-90, 
111—112; 115—116, 122—143, 155—160, 165—176, 181— 
183 и 202—217 точ. I од оваа наредба, потребна е 
спрема на квалификуван занаетчиски работник и 
работен стаж во занаетчиството од на јмању три 
години. 

IV. За вршење занаетчиски дејности во вид на 
самостојно занимање, односно за раководење со 
стручните работи на занаетчиските дејности озна* 
чени под бр. 42, 73, 113, 117—118, 144—151, 161—162, 
177 и 218—238 точ. I од оваа наредба, потребен е ра-
ботен стаж проведен на работи на односната зана-
етчиска дејност од најмалку две години и положен 
испит за приучен занаетчиски работник. 

V. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Бр. 1400 
10 февруари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

112. 
Врз основа на точ. IV од Времената одлука за* 

регресите во стопанството^,Службен лист на ФНРЈ"* 
бр. 52/53), издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ РЕГРЕСОТ! 
ПРИ КУПУВАЊЕТО ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗ-
ВОДИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАН^ 

СТВО 

1) Корисниците на попустот од одделот 1/1—% 
од Времената одлука за регресите во стопанството*, 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 52/53} ќе купуваа^ 
производи, и тоа: 

а) селско-стопански машини, направи и резер-
вни делови од домашното производство наведени 
во точ. 1. под а), 1. под б), 2. под а) и 2, под б)* како1 

и производите од тон. 3 (челични јажиња и рибар-
ски фекери од 1.000 до 4.000 свеќи) од Времената* 
одлука за регресите во стопанството — ка ј произ-
водните претпријатија, како и ка ј трговските прет-, 
пријатнија кои до 31 март 1954 година ќе прибават 
од републичкиот државен секретар за работи на/ 
стопанството овластение дека можат да го оства-
руваат регресот при продажбата на машини и на-
прави односно определени артикли за потребите на 
селско-стооанекото производство. Трговските прет-
пријатија се должни да воведат евиденција на про-
метот на артиклите цитирани во оваа точка. Редно-
ста на оваа евиденција претставува основ за доби-
вање овластени ја за продажба со попуст. На тргов-
ските претпријатија кои до определениот срок не ќе 
прибават овластеше, Народната банка на ФНРЈ од 
1 април 1954 година ќе им ја запре исплатата на 
надокнадите по оваа наредба; 

б) рибарски конец, рибарски мрежи и рибарска 
каделна зажари ја — врз основа на требовање то за-
верено од народниот одбор на околината (градот), 
кај трговските претпријатија. Во требувањсто на-
родниот одбор на околијата (градот), должен е да 
го назначи името односно називот на корисникот, 
видот и количината на производите. Ако кг»римени-
кот е околискиот сојуз на земјоделските задруги 
или земјоделската задруга, народниот одбор на 
околијата (градот) става на требувањето потврда 
де1"} требуваните производи се наменети за соп-
стсона употреба на корисникот; 

в) вештачки ѓубриња, средства за ваштита на 
растенијата, наведени во точ. 2 и 3 од Времената 
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одлука за измените и дополненијата на Бремената 
одлука за регресите во стопанството („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 4/54), како и сисал-везивото и 
ка деликте влакна цитирани во тач. 2 под ѓ) од Вре-
мената одлука за регресите во стопанството — кај 
производителните, увозните и трговските претпри-
јатија. 

Трговските претпријатија ги набавуваат произ-
водите од претходниот став кај производителните 
претпријатија, со попустот предвиден со оваа на-
редба и не можат да остваруваат регрес. Регресот 
за износот на попустот кај продажбата на произ-
водите од претходниот став го остваруваат исклу-
чително производителните или увозните претпри-
јатија; 

г) горива (бензин, петрол и нафта) — кај про-
изводителните и трговските претпријатија со одо-
брение од народниот одбор на околијата (градот), 
а под условите и на начинот пропишан со Реше-
нието за боење и употреба на обоениот петрол и 
бензин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 31/53) и по 
одредбите од Техничкото упатство за примена на 
Решението за боење и употреба на обоениот петрол 
и бензин („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/53). 

За набавката на моторно уље со попуст потре-
бно е одобрение од народниот одбор на ©ќелијата 
(градот). 

2) Како продавна цена на производителот се 
смета продавната цена на цроизводителното прет-
пријатие, а кај производите од увозот — набавната 
цена на увозното претпријатие без трошоците на 
подвозот од утоварната станица на продавачот (про-
изводителното односно увозното претпријатие) до 
истоварната станица на купувачот. 

3) Регресното барање по основот на дадениот 
попуст при продажбата на индустриските произ-
води за потребите на селското стопанство го подне-
суваат продавачите на производите наведени во 
точ. 1) под а) до г) од оваа наредба до филијалата 
на Народната банка на ФНРЈ при која имаат те-
кушта сметка. Тие кон барањето приложуваат пре-
пис на фактурата во која се должни да ја внесат 
продавната цена на производителот, износот на по-
пустот пресметан врз основа на процентот на попу-
стот предвиден во Бремената одлука за регресите 
во стопанството и во Времената одлука за измени 
и дополненија на Времената одлука за регресите 
во стопанството и износот на фактурната цена што 
е наплатена од купувачот — корисникот на попу-
стот — за испорачаните количини. 

Кај продажбата на горива и мазива на кори-
сниците на попустот по оваа наредба, продавачите 
се должни кон барањето за регрес да го приложат 
и одобрението односно дознаките од народниот од-
бор на околијата (градот) а кај продажбата на ри-
барски конец, мрежи и каделна зажари ја — требу-
вањето заверено од народниот одбор на ©ќелијата 
(градот). 

4) Продавачите на трактори и големи селско-
стопански машини од тон. 1 под а) од оваа наредба 
должни се на народниот одбор на околината (гра-
дот) на чие подрачје купувачот има седиште да 
испраќаат месечен извештај за продадените трак-
тори и големи селско-стопански машини со пода-
тоците за видот (марката) фабричкиот број на мо-
торот односно машината и ел., и точниот назив на 
купувачот — сел е хо-стопанската производители 
организација — и тоа за секој поодделен трактор 
и голема селско-стопанска машина, заради водење 
евиденција за свие машини. 

5) Ако се намали процентот на попустот за 
производите наведени во точ. 2 под ѓ) од Времената 
одлука за регресите во стопанството и точ. 2 и 3 
од Времената одлука за измените и дополненијата 
на Времената одлука за регресите во стопанството, 
трговските претпријатија што имаат запаси на овие 

производи должни се веднаш да извршат нивни 
попис и да ги уплатат утврдените разлики во це-
ната во корист на соодветната сметка на регресот. 

6) Народната банка на ФНРЈ, откога ќе ја извр-
ши контролата на исправноста на применото ба-
рање за регрес, ќе го одобри износот на регресот на 
текуштата сметка на подносителот на барањето на 
товар на сметката бр. 336496 „Регрес за попустот ка ј 
индустриските производи за потребите на селското 
стопанство". Народната банка на ФНРЈ ќе отвори 
потсметки на оваа регресни сметка за регресот на 
попустот ка ј производите цитирани во точ. 1, 2 под 
а), б), д), и), ѓ) и точ. 3 од Времената одлука за ре-
гресите во стопанството и во точ. 2 и 3 од Време-
ната одлука за измени и дополненија на Времената 
одлука за регресите во стопанството. 

7) Корисниците на попустот што ги купиле про-
изводите наведени во точ. 1 под а) и б) од оваа на-
редба должни се, во случај на продажба на тие про-
изводи на други претпријатија и лица, претходно да 
го уплатат кај Народната банка на ФНРЈ износот на 
попустот во корист на соодветната регресна сметка. 

Кај продажбата на машините од точ. 1 под а) 
од оваа наредба, (продавачот — корисникот на по-" 
пустог — должен е да го ив ести за тоа народниот 
одбор на околината (градот) и да приложи доказ за 
извршената уплата по претходниот став. 

0) Корисниците на попустот што не ќе постапат 
по одредбата од претходната точка, ќе се казнат за 
прекршокот со парична казна до 10.000 динари. Со 
истата казна ќе се казни и раководителот на таквата 
стопанска организација. 

Корисниците на попустот — купувачите на про-
изводите од точ. 2 под а) и б), како и точ. 3, од Вре-« 
меката одлука за регресите во стопанството што но 
ќе постапат по одредбата од ст. 1 од претходната 
точка, ќе се казнат за прекршокот со парична ка -
зна до 10.000 динари, а раководителот на таква ор-
ганизација со парична казна до 5.000 динари. 

Примениот износ на попустот ќе се наплати од 
корисникот на попустот присилно на товар на делот, 
на добивката што и' припаѓа на стопанската органи-
зација, а ако овој не е доволен: — на товар на сред* 
страта на фондовите со кои стопанската организам 
ција самостојно располага. Наплатата од индиви-
дуалните селско-стопанските производители-кѕори-
сници на попустот — ќе се врши охо одредбите од 
Уредбата за присилната наплата на данокот и дру-
гите буџетски приходи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 33/53). Ако наплатата по претходниот став не би 
можела да се изврши 1Ќе се поднесе против одго-
ворните лица пријава до јавниот обвинител. 

9) Оваа наредба влегува во сила со денот ка обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1501 
9 февруари 1954 година 

Белград Г ' ! ": 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Хасан Бркиќ, е. р. 

113. 
Врз основа на чл. 24 ст. 2 од .Уредбата за расло-« 

делба на добивката и ра данокот на добивката Од' 
стопанските организации („Службен лист на .ФНРЈ", 
бр. 51/53) пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ ЗА НАПЛАТА АКОНТАЦИИТЕ НА 
ДАНОКОТ НА ДОБИВКАТА НА СТОПАНСКИТЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ | 
1) На стчтанските организации за кои1, според 

одредбата од члЛб ст. 2 и 3 од Уредбата за расподела 
ба на добивката и за даноков уго-
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ланските о рганизации е определен пресметковен 
(период за пресметување и уплата на данокот на до-
бивката подлог од еден месец, народниот одбор на 
око ли јата, градот односно градската општина со од-
делни права 'ќе им ја определува аконтацијата на 
данокот на добивката во висина на данокот што е 
пресметан за претходниот пресметковен период. 

Ако реализацијата на стопанската организација 
е нерамкомерна поради сезонскиот карактер на по-
сл ување то или од други разлози народниот одбор 
може да ја определи аконтацијата во повисок од-
носно понизок износ од данокот што е пресметан 
за претходниот пресметковен период. 

2) Стопанските организации што по истекот на 
пресметковниот период навремено не ќе ја поднесат 
времената периодична пресметка плаќаат аконта-
ција на данокот на добивката во висина на пресме-
таниот данок на добивката по последната поднесена 
времена периодична пресметка, ако од страна на 
народниот одбор, спрема точ. 1 ст. 2 од ова упатство 
не е определена аконтација во повисок износ. 

3) Аконтациите на данокот на добивката се упла-
туваат најдоцна до 25-иот во месецот за минатиот 
месец. 

4) Разликата помеѓу пресметаниот данок на до-
бивката по времената периодична пресметка и упла-
тените аконтации се плаќа при поднесувањето на 
времената периодична пресметка. 

Износите на данокот на добивката што се пове-
ќе уплатени во вид на аконтации, ако не се бара 
нивно враќање, ќе се смета како аконтација за на-
редниот времен пресметковен период. 

5) Стопанските организации што не ќе ја упла-
тат аконтацијата на данокот на добивката во пропи-
шаниот срок, плаќаат казнена камата според одред-
бата на чл. 20 од Уредбата за расподелбата на до-
бивката и за данокот на добивката на стопанските 
организации. 

6) Народниот одбор на ©колијата, градот односно 
градската општина со одделни права ќе им определи 
на стопанските организации месечни аконтации на 
данокот на добивката за првиот времен пресметковен 
период најдоцна до 28 февруари 1954 година. 

Народниот одбор на околијата, градот односио 
градската општина со одделни права ќе ги определи 
аконтациите на данокот на добивката и на оние сто-
пански организации чиишто пресметковен период 
е еден месец, а кои што од кој и да е разлог во про-
пишаниот срок не ќе-поднесат времена периодична 
пресметка. 

7) Против решението на народниот одбор на 
околината градот односно градската општина со 
одделни трава стопанската организација може во 
срок од 15 дена од денот на приемот на решението 
за определување висината на аконтацијата да по-
даде жалба до републичкиот државен секретар за 
работи! на стопанството односно до секретарот за 
работи на стопанството на автономната единица. 

Жалбата не ја задржува наплатата на аконта-
цијата на данокот на добивката. 

8) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 1500 
11 февруари 1954 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Хасан Бркиќ, е. р. 

114. 
Брз основа на чл. 13 тон. д) од Заморот зд 

здруженијата, соборите и другите јавни собранија, 
а по исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 16 
од истиот закон, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ ОСНИВАЊЕТО И РАБОТАТА 

НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО СТАТИСТИЧКО 
ДРУШТВО 

Се одобрува според поднесениот статут основа-
њето и работата на Југословенското статистичко 
друштво со седиште во Белград а со дејност на 
целата територија на Југославија, 

И/3 бр. 237 
9 јануари 1954 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

115. 
С О О П Ш Т Е Н И Е 

ЗА БРОЈОТ НА ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ ПРИМЕ-
РОЦИ НА ЗВАНИЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ ШТО 
ТРЕБА ДА СЕ ИСПРАЌААТ ДО БИБЛИОГРАФ-
СКИОТ ИНСТИТУТ НА ФНРЈ ВО 1954 ГОДИНА! 

Врз основа на чл. 6 ст. 1 од Уредбата за задол-
жителното испраќање печатени ствари („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/53), Библиографскиот ИНСТИ-

ТУТ на ФНРЈ 
е о о п ш т у в а 

дека издавачите на зваиичните публикации во 
1954 година треба да испраќаат до Библиографскиот 
институт на ФНРЈ по 10 (десет) примероци од се-
која званична публикација. 

Бр. 3764 
29 декември 1953 година 

Белград 

Директор 
на Библиографскиот институт на ФНРЈ* 

Милутин Иванушиќ, е. р. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното сра-
внување текстот на Уредбата за каматите на не-

. навремено уплатените приходи на буџетите и оп-
штествените фондови, објавен во „Службениот лист 
на ФНРЈ", бр. 53 од 23 декември 1953 год ина, со 
изворниот текст, утврди дена во објавениот текст 
се поткрала долу наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА КАМАТИТЕ НА НЕНАВРЕ-
МЕНО УПЛАТЕНИТЕ ПРИХОДИ НА БУЏЕТИТЕ 

И ОПШТЕСТВЕНИТЕ ФОНДОВИ 
Во првиот став на членот 9 во третиот и четвр-

тиот ред треба да се изостават зборовите: „а упла-
тата се изврши по нејзиното влегување во сила",. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 2 февру-
ари 1954 година. 
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Сојузниот извршен совет по извршеното срав-
нување со текстот на Уредбата за поморските кни-
шки објавен во „Службениот лист на ФНРЈ", бр. 
5/54, со изворниот текст, установи дека во објаве-
ниот текст се поткрале долу наведените грешки, и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПОМОРСКИТЕ КНИШКИ 

1) Во членот 1 на крајот на ст. 1 по зборот „укр-
евањето" треба да се додадат зборовите „на бро-
дот". 

2) Во членот 6 ст. 2 во точ. 2 во четвртиот ред 
по зборот „југословенската" треба да се додаде 

зборот „поморска", а во точ. 6 во вториот ред по 
©борот „отсек на" треба да се додаде зборот „средна", 

3) Во членот 8 треба да се додаде втор став: 
„Лицата на кои поморската книшка им е из-

дадена по претходниот став можат првите три го-
дини по нејзиното издавање да бидат укрцани са-
мо на технички пловни објекти односно рибарски 
бродови". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 11 фе-
вруари 1954 година. 

Секретаријатот за законодавство и организаци-
ја на Сојузниот извршен совет, по извршеното сра-
внување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Уредбата за измени и дополненија на Уред-
бата за патните и селидбените трошоци („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 53/53), се поткрала долу наве-
дената грешка, и дава следна 

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

ТРОШОЦИ 
На крајот на ставот 3 од членот 1 место зборо-

вите: „претходниот став" треба да стои: „ставот 1". 
Од Секретаријатот за законодавство и организа-

ција на Сојузниот извршен совет, 30 јануари 1954 
година. 

Сојузниот извршен совет по извршеното срав-
нување со изворниот текст, утврди дека во текстот 
на Уредбата за измени и дополненија на Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
4/54), се поткрале долу наведените грешки, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛА-
ТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИТЕ 

ОРГАНИ 

1. Во членот 31, последниот став, место зборо-
вите „претходниот став" треба да стои „претходни-
те ставови". 

2 Во членот 43 ст. 2 место „чл. 41" треба да 
стои „чл. 40". 

3. Во членот 47 ст. 1, по зборот „службеникот" 
треба да се додадат зборовите: „што се донесуваат 
по оваа уредба и по другите посебни прописи". 

4. Над членот 58, место број VII треба да 
стои VIII. 

5. Во членот 60 ст. 1, во четвртиот ред, по зборот 
„служби" треба да се додадат зборовите: »како и со 
другите посебни прописи". 

6. Во членот бб ст. 1, место „и 62" треФа стои 
„21 и 61. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград* ^ Фе-
вруари 1954 година. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување текстот на Одлуката за даночните стопи на 
данокот на доход за 1954 година, објавен во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ", бр. 6/54, со изворниот 
текст, установи дека во објавениот текст се поткра-
ле долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ДАНОЧНИТЕ СТОПИ НА 

ДАНОКОТ НА ДОХОД ЗА 1954 ГОДИНА 

Во точ. V место текстот: 
,,ж) преку 1,000.000 динари, по стоката од 70% 

треба да стои: 
ж) до 1,000.000 динари по стотата од 65% 
з) преку 1,000.000 динари по стопата од 7Ќ%. 
Од Сојузниот извршен совет, Белград 29 јану-

ари 1954 година. 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување текстовите и тоа на Времената одлука ва 
регресите во стопанството, објавен во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 52/53 и Времената одлука за 
измени и дополненија на Времената одлука за ре-
гресите во стопанството, објавен во „Службениот1 

лист на ФНРЈ", бр. 4/54, со изворните текстови, 
утврди дека во објавените текстови се поткрале 
долу наведените грешки, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО 
СТОПАНСТВОТО И ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА 
ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА ОД-

ЛУКА ЗА РЕГРЕСИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 
1) Во точ. 1 на крај на точ. 2 од Времената од-

лука за регресите во стопанството е изоставен ста-
вот кој гласи: 

„Регресот за селско-стопанските машини и на-
прави наведени во точ. 1 под) а) и б). и во точ. 2 
под а) се однесува само до машините ц направите 
од домашно производство." 

2) Во точ. 2 под в) во третиот ред Од Временава 
одлука за измени и дополненија на Времената од-
лука за регресите во стопанството по зборот „кал-
циум цијанамид" изоставена е запирка и зборот? 
„каса". . ! 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 1 фе«* 
вруари 1954 година 
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Сојузниот извршен совет, ПЈО извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Одлуката за надокнада на трошоците за 
'Лекарски преглед на возачите на моторните возила 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/54) се поткрала 
долу наведената грешка, и дава следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОКНАДА НА ТРОШОЦИ-
ТЕ ЗА ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ВОЗАЧИТЕ НА 

МОТОРНИТЕ ВОЗИЛА 
Во тон. 1 ст. 1 во шестиот4 ред од горе по збо-

рот „сноси", треба да се додадат зборовите „стопан-
ската организација, општествената организација", 
кои се испуштени. 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 22 фе-
вруари 1954 година. 

У К А З И 
Претседателот на Републиката врз основа на 

чл. 71 тон. 4 од Уставниот закон, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, до-
несвуа 

У К А З 
ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ДОСЕГА-
ШНИОТ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМО-
ШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО БОЛИВИЈА И ЗА 
НАЗНАЧУВАЊЕ НОВ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО 
БОЛИВИЈА 

I 
Се отповикува 
Лазар Лилиќ, од должноста вонреден пратеник 

и ооолномошен министер на Федеративна Народна 
Република Југославија во Боливија. 

II 
Се назначува* 
Драгутин Ѓурчев досегашен ополномошен мини-* 

етер во Државниот секретаријат за надворешни ра-
боти за вонреден пратеник и ополномошен мини-
стер на Федеративна Народна Република Југослав 
вија во Боливија. 

III 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 

IV 
Овој указ влегува во сила Веднаш. 

У. бр. 3 
23 јануари 1064 година 

Белград 
Претседател ва Републиката^ 

јосип Броз-Тито, е* р. 

Претседателот на Републиката врз основа на 
чл. 71 точ. 4 од Уставниот заман, а по предлог од 
Државниот секретар за надворешни работи, до-
несвуа 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМО-

ШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО АВСТРИЈА 
I 

Се назначува 
Драгомир Вучиниќ, досегашен вонреден прате-

ник и онолномошен министер на ФНРЈ во Австри ја, 
за вонреден и опал помош ен амбасадор на Федера-
тивна Народна Република Југославија во Австрија. 

II 
Државниот секретар за надворешни работи ќе 

го изврши овој указ. 
III 

Овој указ влегува во сила веднаш. 

У. бр. 4 
23 јануари 1954 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

РЕШЕНИЈА. 
Врз основа на чл. 04 од Уставниот закон и 

Уредбата за Државниот секретаријат за работи на 
општата управа и за буџет („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/53), Сојузниот извршен совет донесе 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОЈУЗЕН ДРЖАВЕН СЕ-
КРЕТАР ЗА РАБОТИ НА ОПШТАТА УПРАВА И 

ЗА БУЏЕТ 
Се назначува за сојузен Државен секретар за 

работи на општата управа и за буџет Божиновиќ 
Неда, досегашен судија на Сојузниот врховен суд. 

Сојузен извршен совет 
В. бр. 494 

30 јануари 1954 година 
Белград 

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

Врз основа на чл. 15 од Законот за спроведу-
вање на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА 

УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНА ИЗГРАБДА 
1) Се става вон сила Решението на Сојузниот 

извршен совет А. бр. 705 од 20 јуни 1953 година со 
кое Дајч инж. Ернест е назначен за директор на 
Сојузната управа за инвестициона изградба. 

2) Валентинчич Јоже потсекретар во Држав-
ниот секретаријат за работи на народното стопан-
ство, се разрешува од должноста потсекретар и се 
назначува за директор на Сојузната управа за ин-
вестициона изградба. 

В. бр. 4Ѕ6 
30 јануари 1954 година 

Белград 
П отггр етсед ател 

на Сојузниот извршен совет, 
Александар Ранковиќ, е. р. 
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О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЕБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 43 сд 5 декември 1953 година објавува: 

Решение на Претседателот на Народната скуп-
штина на НР Србија за свикување новоизбраните 
народни пратеници на Републичкиот собор и на 
Соборот на производителите; 

Наредбе за одделните додатоци на работниците 
на работа во комуналните установи што работат под 
условите штетни по здравјето и опасни по животот; 

Наредба за измени и дополненија на Наредбата 
за определување подрачја на кои не можат да се 
држат кози; 

Упатство за водење евиденција за регистрација 
на спрежните возила. 

Во бројот 44 од 12 декември 1953 година обја-
вува: 

Решение за измени и дополненија на Решението 
ва најголемите цени за услугите во здравствените 
установи со самостојно финансирање во НР Србија; 

Наредба за задолжителна пријава на заразното 
сболение на црн џигер. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 52 од 19 ноември 1953 
година објавуваат: 

Исправка на Објавата на Републичката изборна 
комисија за потврдените кандидатури за избирање 
народни пратеници за Републичкиот собор на Са-
ва Саборот на НР Хрватска. 

Исправка на Објавата на Републичката изборна 
комисија за потврдените кандидатски за избирање 
народни пратеници за Соборот на производителите 
на Саборе? на НР Хрватска. 

Во бројот 53 од 26 ноември 1953 година обја-
вуваат: 

Решение за распишување дополнителни избори 
на: Народниот одбор на општината Виводина, око-
лија Карловац, Народниот одбор на општината Хра-
стић околија Осијек, Народниот одбор на околината 
Осијек и на Соборот на производителите на Народ-
ниот одбор на град Загреб во 24-та изборна единица. 

Во бројот 54 од 3 декември 1953 година обја-
вуваат: 

Одлука за измена на стопата на акумулацијата 
и општествените фондови на фабриката за тутун, 
Ровињ; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на народните одбори: на околијата Врбовец, град-
ската општина Самобор, градот Загреб и околијата 
Бели Манастир. 

Во бројот 55 од 7 декември 1953 година обја-
вуваат: 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите за народни пратеници за 
Републичкиот собор на Саборот на НР Хрватска 
одржани на 22 ноември 1953 година; 

Извештај на Републичката изборна комисија за 
резултатот на изборите за народни пратеници за 
Соборот на производителите на Саборот на НР Хр-
ватска одржани на 24 — 26 ноември 1953 година; 

Решение за распишување дополнителни избори 
на Соборот на производителите на Народниот одбор 
на град Загреб во четвртата изборна единица. 

Во бројот 56 од 10 декември 1953 година об ја-, 
вуваат: 

Свикување на Саборот на НР Хрватска за 16 
декември! 1953 година; 

Одлука за измена на стопите на акумулацијата 
и општествените фондови на Железарата Сисак 
на фабриката за цемент Пула и др.; 

Правилник за организацијата и работата на 
Вишата стручна школа за социјални работници; 

Решение за определување народните одбори што 
осниваат комисии за полагање испитот за квали-
фикувани и висококвалификувани работници од 
угостителската струка; 

Решение за распишување дополнителни избори: 
на народните одбори: градската општина Сисак, 
градската општина Славонски Брод, околија Доњи 
Лапац и за Соборот на производителите иа Народ-
ниот одбор на околината Доњи Лапац. 

С О Д Р Ж И Н А 
Страна 

108. Одлука за ослободување од обврските 
спрема општествената заедница на уго-
стителските единици на планинарските 
организации 225 

109. Правилник за стручната спрема на кан-
целариските службеници • 225 

НО. Правилник за стручната спрема на слу-
жбениците од геодетската струка 229 

111. Наредба за стопанските дејности што се 
сметаат како занаетчиски дејности и зџ 
стручната спрема потребна за ндонотб 
вршење 233 

112. Наредба за постапката за остварување 
регресот при купувањето индустриските 
производи за потребите на селското сто-
панство 235 

113. Упатство за начинот за наплата аконта-
циите на данокот на добивката на сто-
панските организации 236 ј 

114. Решение за одобрување основањето и ра-
ботата на Југословенското статистичко 
друштво 237 

1)5. Соопштение за бројот на задолжителни-
те примероци на званичните публикации 
што треба да се испраќаат до Библио-
графскиот институт на ФНРЈ во 
година 237 

Исправка на Уредбата за каматите на нена-
времено уплатените приходи на буџетите 
и општествените фондови 237, 

Исправка на Уредбата за поморските книшки 237 
Исправка на Уредбата за измени и дополнеа 

нија на Уредбата за патните и селидбе* 
пите трошоци 238 

Исправка на Уредбата за измени и дополне-
нија на Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните 
органи 238 

Исправка на Одлуката за даночните стопи 
на данокот на доход за 1954 година 238 

Исправка на Времената одлука за регресите 
во стопанството и на Времената одлука 
за измени и дополненија на Времената 
одлука за регресите во стопанството — 238 

Исправка на Одлуката за надокнада на тро-* 
шоците за лекарски преглед на возачите 
на моторните возила — — 230 
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