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125. 

Врз основа на членот 31 ор, Уредбата за книго-
водството на стопанските организации („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/56) и членот 2 оддел I под а) 
точка 39 алинеја 1 на Уредбата за пренесување ра-
ботите во надлежност на сојузните и републичките 
органи на управата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/56, 18/59 и 9/61), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЕДИНСТВЕНИОТ КОНТЕН ПЛАН НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

Во Правилникот за единствениот контен план 
на стопанските организации („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 20/61 и 2/63) во членот 18 се вршат след-
ните измени и дополненија: 

1) во класата 1 и 2: Финансиски и пресметковни 
конта, синтетичкото конто 168 се менува и гласи: 

„168 — Работничко-службенички ресторани и 
мензи": 

Синтетичките конта: 
,190 — Курсни разлики 
254 — Средства за лични доходи од измина-

тата година 
290 — Пресметани курсни разлики" 

се бришат; 
2) во класата 4: Трошоци на работењето и укал-

кулирани лични доходи, синтетичкото конто: 
„434 — Надоместок за 'деновите на болување" 

се брише. 
Член 2 

' Во членот 24 ставот 4 се менува и гласи: 
„На контата 111 — Чекови, 112 — Валути, и 113 

— Девизи, се води прометот и состојбата на стран-
ските средства за плаќање според единствениот пре-
сметковен курс." 

Член 3 
Во членот 36 во ставот 13 точката 2 се брише. 
Досегашните точ. 3 до 8 стануваат точ. 2 до 7. 

Член 4 
Во членот 37 ставот 3 се брише. 
Досегашните ст. 4 до 6 стануваат ет. 3 до 5. 

Член 5 
Во членот 39 ставот 2 се менува и гласи: 
„На контото 270 — Ануитети по кредитите за 

трајни потреби, се водат обврските за стасаните 
ануитети по тие кредити. Ова конто се расчленува 
на аналитички конта заради искажување на обвр-
ската за ануитетите по изворите од кои се покри-
ваат тие." 

По ставот 5 се додава нов став 6, кој гласи: 
„На контото 276 — Социјални давања (детски 

додаток и слично), стопанските организации ги ис-
кажуваат износите примени од комуналните заед-
ници на име детски додаток, на име надоместок за 
првите 30 дена болување и друго." 

Досегашните ст. 6 и 7 стануваат ст. 7 и fr 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 1-4226/1 

1 март 1963 година 
Белград 

Државен секретар 
за работите на финансиите, 

Киро Глигоров, с. р. 

126. 
Врз основа на точката 5 став 2 од Одлуката за 

средствата за давање надоместок на сообраќајните 
стопански организации за повластиците во патнич-
киот сообракај во 19Ш година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 53/02), сојузниот Државен секретаријат 
за работите на финансиите пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕД-
СТВАТА ЗА ДАВАЊЕ НАДОМЕСТОК НА СОО-
БРАЌАЈНИТЕ СТОПАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 
ПОВЛАСТИЦИТЕ ВО ПАТНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

ВО 1963 ГОДИНА 
1. Стопанските организации, установите, држав-

ните органи, општествените организации и другите 
општествени правни лица, исплатителите на пен-
зии и инвалидски принадлежности и приватните 
работодавци (во понатомошниот текст: исплатите-
лите на лични доходи), ги пресметуваат и уплату-
ваат според одредбите од ова упатство средствата 
за давање надоместок на сообраќајните стопански 
организации'за повластиците во патничкиот сообра-
ќ а ј во 1963 година (во понатамошниот текст: надо-
местокот). 

2. Надоместокот се пресметува и плаќа на лич-
ните доходи на кои се пресметува и плаќа придонес 
за буџетите од личниот доход, на износот на пензи-
ите и на износот на инвалидските принадлежности. 

По исклучок од одредбата на ставот 1 од оваа 
точка, надоместок не се пресметува и не се плаќа 
на примањата остварени во привремен работен однос 
на земјоделски дејности во земјоделски органи-
за.ции. 

Како примања од ставот 2 на оваа точка се 
сметаат приманата на лицата на кои работата во 
привремен работен однос не им е редовно и главно 
занимање, ^ко тие примања ги остварат вршејќи 
работи кои, според одредбите од Упатството за 
спроведување на одредбите за привремениот 'рабо-
тен однос од Законот за работните односи („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/59), се сметаат како 
привремени работи или работи на работни места 
на кои нема потреба од полно работно време. 

Како земјоделски организации, во смисла на 
ставот 2 од оваа точка, се Подразбираат стопанските 
организации наведени во гранката 211-00 од Номен-
клатурата за распоредување на стопанските и дру-
ги организации и државните органи според дејно-
стите, што е составен дел од Правилникот за распо-
редување на корисниците на општествен имот спо-
ред нивните дејности („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 10/-62). 

Како земјоделски дејности, во смисла на ставот 
2 од оваа точка се подразбираат сите дејности со 
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кои се занимаваат земјоделските организации, освен 
дејностите наведени во точката 2 став 2 од Наред-
бата за стопанските организации и стопанските де ј -
ности што се сметаат како селскостопански („Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 19/59). 

3. К а к о личен доход, во смисла на ова упатство, 
се подразбираат сиге примања на кои се пресме-
тува и плаќа придонес за буџетите од личниот до-
ход според одредбите од Законот за придонесот за 
буџетите од личниот доход на рабо-тниците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр, 17/61, 44/61, 52/61 и 30/62) 
И Правилникот за пресметување и п л а ќ а њ е на при-
донесите од личниот доход од работен однос („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр 25/61, 5/62 и 16/62). 

Како пензии и инвалидски принадлежности, во 
смисла на ова упатство, до донесувањето на про-
писите од членот 4 став 2 на Законот за придонесот 
за буџетите од личниот доход на работниците, се 
подразбираат нето износите на исплатените пензии 
односно исплатените инвалидски принадлежности, 

4. Основицата за пресметување на надоместо-
кот ја сочинуваат вкупно исплатените бруто износи 
на личните доходи по еден исплатен документ одч 
кои се пресметува и плаќа придонесот за буџетите 
од личниот доход, како и износите на исплатените 
пензии односно износите на исплатените инвалид-
ски принадлежности. 

Ако исплатителите на личните доходи, освен 
оние што придонесот за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигурување 
ги пресметуваат во паушален износи или според 
паушалните односно минималните основици, ги пре-
сметуваат личните доходи во нето износ, односно 
ако придонесот за буџетите од личниот доход и 
основните придонеси за социјално осигурување ги 
пресметуваат со примена на нормите определени за 
нето примања, надоместокот се пресметува од осно-
вицата што ја сочинува вкупниот нето износ на 
исплатените лични доходи (нето примања) по еден 
исплатен документ наголемен за вкупниот износ на 
придонесот за буџетите од личниот доход и на осно-
вните придонеси за социјално осигурување, освен 
делот на основните придонеси за социјално оси-
гурување според дополнителната норма од 2,5%. 

Ако придонесот за буџетите од личниот доход 
и основните придонеси за социјално осигурување, 
освен делот на основните придонеси за социјално 
осигурување според дополнителната норма од 2,5% 
и тоа сите или само еден од нив се пресметуваат и 
плаќаат според паушалните односно минималните 
основици, како основица за пресметување на надо-
местокот служат тие паушални односно минимални 
основици. 

Ако придонесите од ставот 3 на оваа точка се 
плаќаат во паушални износи, основицата за пре-
сметување на надоместокот ја сочинува вкупниот 
износ на исплатените нето примања (нето износот 
на лмчнше доходи) по еден. исплатен документ, на-
гол ем ен за паушалните износи на придонесите од 
тој став. 

5. Надоместокот се пресметува со примена на 
нормата од врз основицата од точката 4 на ова 
упатство. 

в. Надоместокот се плаќа од истите средства од 
Кои се исплатуваат личните доходи, пензиите и и н -
валидските принадлежности. 

Приватните работодавци го плаќаат надоместо-
кот од своите средства. 

7. Надоместокот се уплатува на посебна сметка 
к а ј Службата на општественото книговодство или 
к а ј банката истиот ден кога од Службата на опште-
ственото книговодство или од банката се подигаат 
средства за исплата на личните доходи, пензиите и 
инвалидските призна д нежности. 

Приватен работодавец кој не го води своето 
финансиско работење преку Службата на опште-
ственото книговодство или банката, е должен да 
го пресмета и уплати надоместокот на определена 
сметка к а ј Службата -на општественото книговод-
ство или банката во рок од 7 дена од денот н а и с -
платата н а личниот доход (платата). 

8. Надоместокот на примањата од точката 2 на 
ова упатство остварени до кра јот на 1962 година, ќ е 
се плаќа според прописите што в а ж е л е во годината 
во ко ја се остварени, иако тие примања се исплату-
ваат во 1963 година. 

9. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во , Службен лист на Ф Н Р Ј " , а ќ е се 
применува од 1 ј ануари 1263 година. 

Бр . 1-24)50/1 
31 јануари 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Киро Глигоров, с. р. 

127 . 
\ 

Врз основа на членот 159 став 2 во врст а со 
членот 79 став 2 од Законот за рударството Слу-
жбен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 28/59), С е к р е т а р и ј а т и на 
Сојузниот извршен совет за индустрија пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА И З М Е Н И И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПPАВИЛНИ-
К О Т ЗА К Л А С И Ф И К А Ц И Ј А И КАТЕГОРИЗАЦИЈА 
НА РЕЗЕРВИТЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ 

Ч л е н 1 
Но членот 5 став 1 од Правилникот за класи-

ф и к а ц и ј а и категоризација на резервите н а мине-
рални суровини („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
40f62) зборовите: ,,,Стопанската организација што 
врши експлоатација на л е ж и ш т а т а на минерални 
суровини" се заменуваат со зборовите: „Стопанска-
та организација односно установата о-д членот 4 
на овој правилник" , а зборовите: „од евиденцијата" 
се бришат, 

Во ставот 2 зборовите: „што врши иcтpaжvвaњe 
на лежишта на минерални суровини" се заменуваат 
со зборовите: „од членот 4 н а овој правилник", а по 
зборовите: „за истражувањата" се додаваат зборо-
вите: „и "резервите на минерални суровини". 

Член 2 
Во членот 9 по зборот: „тодова" се додаваат 

зборовите: „и Упатството за водеше книга за резер-
вите на минерални суровини, ш т о го има' издадено 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за ин-
дустрија под бр. 4692 од 16 декември 1959 година, 
доколку не се во спротивност со овој правилник,". 

Член 3 
Во членот 10 зборовите: „од евиденцијата1 ' 

се бришат. 
Во петтиот ред по зборот: „правилник" се дода-

ваат зборовите: „односно во р о к од 3 години од до-
бивањето на последната потврда за количината, 
квалитетот и расторедувањето на резервите на ми-
нерални суровини (член 6), ако од издавањето на 
таа потврда не изминало повеќе од 3 го-дини,". 

Се додава нов став 2, ко ј гласи: 
„Стопанската организација односно установата 

што врши истр аж у вање н а л е ж и ш т а на минерални 
суровини е д о л ж е а да постапи според одредбата од 
ставот 1 на овој член со тоа што на таа стопанска 
организација односно установа рокот од 6 месеци и 
се продолжува д о 1 октомври 1363 година." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила гго истекот на 

16 дена од денот н а објавувањето во „Службен лист 
н а Ф Н Р Ј " . 

Бр . 1119 
28 ф е в р у а р и 1963 година 

Белград 
С е к р е т а р за индустрија, 

Данило Кекиќ, с. џ. 
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128. 
Врз основа на членот 175 став 2 од Законот за 

јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ"% бр. 
53/57, 44/5-8, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31 62), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
јузен буџет и општа управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧ-
НАТА СПРЕМА НА УПРАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Во Правилникот за стручната спрема на управ-

ните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
25/59 и 7/60) во членот 3 ставот 2 се менува и гласи: 

„Приправничкиот стаж за звањето пристав трае 
шест месеци, а за звањето референт од втора група 
л референт од прва група — една година." 

Член 2 
Членот 5 се менува и гласи: 
„За приправник за звањето пристав може да 

биде назначено лице што има завршена управна 
школа или гимназија, односно економско училиште 
или административно училиште ако овие училишта 
имаат ранг на гимназија. 

За приправник за звањето референт од втора 
група може да биде назначено лице што има завр-
шена виша управна школа, прв степен на настава 
на правен факултет, виша школа што дава економ-
ска спрема или прв степен на настава на економски 
факултет. 

За приправник за звањето референт од прва 
група може да биде назначено лице што има завр-
шен втор степен на настава на правен или еко-
номски факултет." 

Член 3 
Членот 10 се менува и гласи: 
„Приправниците со завршена виша управна 

школа или виша школа што дава економска спре-
ма, и приправниците со завршен прв или втор сте-
пен на настава на правен или економски факултет 
поминуваат на стручна обука шест месеци во ор-
гани на државната управа, судови или други др-
жавни органи, стопански и други организации или 
установи, според распоредот кој, со оглед на по-
требите од стручно оспособување на приправникот 
за работите на звањето за кое Се приготвува, го 
определува со програмата. за стручната обука ста-
решината на органот во кој е запослен приправ-
никот. 

Другиот дел на стручната обука приправниците 
од ставот 1 на овој член го ^ м и н у в а а т во органот 
во кој се запослени. 

Приправниците со завршена управна школа или 
гимназија, односно економско училиште или адми-
нистративно училиште ако овие училишта имаат 
ранг на- гимназија, стручната обука ја поминуваат 
во органот во кој се запослени. 

Аха нема можност приправниците од ставот 
3 на овој член да се запознаат во органот ео кој се 
запослени со сите работи на звањето за кое се 
приготвуваат и да се здобијат со потребна пракса 
за полагање на стручниот испит, старешината на 
органот е должен да му го овозможи тоа на при-
правникот на друг го ден начин (со повремено упа-
тување во други органи, установи односно органи-
зации, или со упатување на соодветни кратки кур-
севи, семинари и слично). 

Стручната обука на приправниците од членот 6 
на овој правилник се врши во службата на органот 
во кој се запослени тие. Со програмата на струч-
ната обука за овие приправници може да се пред-
види упатување во соодветна служба на народен 
одбор или на установа или во стопанска организа-
ција, ако е тоа неопходно за здобивање со пракса 
потребна за полагање на стручниот испит." 

Член 4 
Во членот 26 ставот 1 се менува и гласи: 
„Испитната комисија што ја формира органот 

од членот 23 на овој правилник за полагање испит 

за звањето при став се состои од претседател и два 
члена, а за полагање испит за звањето референт од 
втора или референт од прва група — од претседа-
тел и два до четири члена, кои во исто време се и 
испитувачи. Ако е потребно, комисијата може да се 
дополни со потребен број испитувачи за определен 
дел на испитното градиво." 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 
Бр. 02-3150/1 

28 февруари 1963 година 
Белград 

Секретар 
за сојузен буџет 
и општа управа, 

Зоран Полич, с. р. 

129. 
Врз основа на членот 175 став 2.од Законот за 

јавните службеници?'(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57. 44/58, 1/59, 52/59, 27/60, 53/60, 52/61 и 31/32), 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
јузен буџет и општа управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА СТРУЧ-
НАТА СПРЕМА НА КАНЦЕЛАРИСКИТЕ СЛУ-

ЖБЕНИЦИ 
Член 1 

Во Правилникот за стручната опрема на канце-
лариските службеници („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 25/59 и 7/60) во членот 2 ставот 2 се менува и 
гласи: 

„Приправничкиот стаж за звањето помошен 
канцелариски референт и канцелариски референт 
трае шест месеци, а за звањето дактилограф од III 
класа — три месеци." 

Член 2 
Членот 4 се менува и гласи: 
„За приправник за звањето канцелариски ре-

ферент може да биде назначено лице што има завр-
шено управна школа, гимназија (чл. 3'5 и 39 од Оп-
штиот закон за школството), односно економско 
училиште или административно училиште ако овие 
училишта имаат ранг на гимназија." 

Член 3 
Членот 22 се менува и гласи: 
„Приправникот може да поднесе пријава за по-

лагање на стручниот испит пред истекот на при-
правничкиот стаж, но стручниот испит може да го 
полага најрано во месецот во кој наполнува шест 
месеци стаж. 

Приправникот за звањето дактилограф од ТП 
класа го полага стручниот испит, по правило, по 
назначувањето во звањето дактило-граф од ТИ кла-
са. Полагањето на стручниот испит може да му се 
дозволи на приправникот и пред назначувањето' 
во звањето дактилограф од ЈП класа, но не пред да 
наполни два месеца приправнички стаж. 

Службениците во звањето стенограф, дебатен 
стенограф, преведувач од П класа, преведувач од 
16 класа или преведувач од 1а класа можат да се 
пријават за полагање на стручниот испит ко^а ќе 
наполнат пет месеци служба. 

Службениците во звањето дактилограф од ПТ 
класа, дактилограф од II класа, дактилограф од 16 
класа или дактилограф од 1а класа можат да се 
пријават за полагање на стручниот испуст независно 
од роковите од ст. 2 и 3 на овој член." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ' ' 
Бр. 02-3151/1 

28 февруари 1963 година 
Белград 

Секретао 
за сојузен буџет 
и општа управа, 

Зоран Полич, с. р. 
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130. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 95 
точка 4 од Законот за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 50/60),. Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД НА СВЕТСКАТА БОРБА 

ПРОТИВ ГЛАДТА с 

На 21 март 1963 година ќе се пушти во оптек 
пригодна поштенска марка од 50 динари по повод 
светската борба против гладта што се спроведува 
на иницијатива (од Организацијата на Обединетите 
нации за исхрана и земјоделство (FAO). 

Сликата на марката, на светлоокерестоцрвено 
тонирана хартија, е во кафеава боја и ја прикажува 
земјината поврвнина испукана од суша, а над неа 
клас жито и вкомпонуван амблем на Организаци-
јата на Обединетите нации. Под сликата, а над нат-
писот: „Југославија", се вцртани зборовите на паро-
лата: „Против глади". Во десниот долни агол е озна-
ката на вредноста: „50". 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми 
пошти до потрошувањето, а за ф р а н к и р а њ е поштен-
ски пратки ќе важи до 20 март 1964 година. 

Бр. 01-2989/1 
2 март 1963 година 

Белград 

Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 
и телефони 

Генерален директор, 
. Првослав Васиљевиќ, с. р. 

131. 

Врз основа на членот 82 точка 7 и членот 96 
точка 4 од Законот' за организацијата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 50/60), Заедницата на Југосло-
венските пошти, телеграфи и телефони донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК ПРИГОДНА ПОШТЕН-
СКА МАРКА ПО ПОВОД НА СВЕТСКИОТ МЕТЕ-

ОРОЛОШКИ ДЕН 
На 23 март 1963 година ќе се пушти во оптек 

пригодна поштенска марка од 50 динари по повод 
на Светскиот метеоролошки ден. 

Сликата на марката на окерестосиво тонирана 
хартија во црносина боја, го прикажува портретот 
на научникот др Андрија Мохоровичиќ и амблемот 
на Организацијата на Обедитетите нации. Под пор-
третот а над натписот „Југославија" се вцртани 
зборовите: „Светски метеоролошки дан". Над пор-
третот и амблемот се вцртани зборовите: „Др Андри-
ја Мохоровичиќ 1857—1936". Во десниот долни агол 
е ознаката на вредноста: „50". 

Оваа марка ќе се продава во сите поголеми по-
шти до потрошувањето, а за франкирање поштен-
ски пратки ќе в а ж и до 22 март 19,Ѕ4 година. 

Бр. 01-2988/1 
2 март 1963 година 

Белград 
Заедница на Југословенските пошти, телеграфи 

и телефони 
Генерален директор, 

Првослав Васиљевиќ, с. р, 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Наредбата за допол-
нение на Наредбата за о к о в у в а њ е т о , орган,изаци-
јата и работењето на пазариштата на големо, обја-
вена во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/63, се пот-
краднала грешка та се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕД-
БАТА ЗА ОСПОРУВАЊЕТО, ОРГАНИЗАЦИЈАТА 

И Р А Б О Т Е Њ Е Т О НА ПАЗАРИШНАТА НА 
ГОЛЕМО 

Во точката 1 во цитираната нова точка 7а став 
1 наместо зборовите: „оваа своја дејност" треба да 
стои: „својата основна дејност". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трговија и туризам, Белград, 4 март 1Ѕ'63 година. 
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