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612. 
На основу члана 119 Закона о органима уну-

трашњих послова („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
30/56), савезни Државни секретари јат за унутрашње 
послове прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ВОЗАЧИМА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
х 

Члан 1 
Моторним возилима у саобраћају на јавним пу-

тевима могу управљати лица која имају возачку 
дозволу која је издата или чија је важност призната 
по одредбама овог правилника (у даљем тексту: 
возачи). 

Под условима прописаним овим правилником, 
одређеним категоријама моторних возила меру у -
прављати и лица која немају возачку дозволу. 

Члан 2 
Возач има право да управља моторним возилима 

у саобраћају на јавним путевима на целој територији 
Ју гос лави је. 

Члан 3 
Возач има право да у саобраћају на јавним пу-

тевима управља само оним моторним возилима на 
која му гласи возачка дозвола. 

Члан 4 
Возач мора при себи имати возачку дозволу 

кад управља моторним возилом и показати је на 
захтев службеника унутрашњих послова који врши 
надзор над безоедношћу саобраћаја на јавним пу-
тевима. 

Члан 5 
Одредбе овог правилника не односе се на војна 

лица кад управљају моторним возилима која носе 
-регистарску ознаку возила Југословенске народне 
армије. 

II. ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА 

1. Врсте возачких дозвола 

Члан 6 
За управљање моторним возилима могу се изда-

вати Следеће возачке дозволе: 
1) дозвола за професионалног возача; 
2) дозвола за возача аматера; 
3) дозвола за возача трактора. 
Дозвола за професионалног возача издаје се 

лицу коме је управљање моторним возилима редовно 

занимање, као и лицу чије редовно занимање изи-
скује да повремено управља моторним возилима 
оне категорије којима, по одредбама овог правила 
ника, не може управљати возач аматер. 

Дозвола за возача аматера издаје се лицу коме 
управљање моторним возилима није редовно зани-
мање. 

Дозвола за возача трактора издаје се лицу које 
се, повремено или стално, бави управљањем трак-
тора. 

Члан 7 
Возачка дозвола може се издати за управљање 

моторним возилима ^оја спадају у једну од следећих 
шест категорија возила: 

А ^ 
категорија А — мотоцикли са приколицом или 

без ње, возила за инвалиде и аутомобили на три 
точка чија тежина без терета не прелази 400 кг; 

категорија Б — аутомобили за превоз лица који, 
поред седишта за возача, и м а ј у ' на јвише осам се-
дишта, и моторна возила за превоз терета чија н а ј -
већа дозвољена тежина не прелази 3.500 кг. У ову 
категорију спадају и радне машине које се покрећу 
снагом властитог мотора. Овим возилима може бити 
придодата лака приколица; ^ 

категорија Ц — моторна возила за превоз те-
рета чија највећа дозвољена тежина прелази 3.500 
кг. Овим возилима може бити придодата лака при-
колица; 

. категорија Д — моторна возила за превоз лица 
која, г^ред седишта за возача, имају више од осам 
седишта. У ову категорију спадају и тролејбуси, 
Овим возилима може бити придодата лака прико-
лица; 

категорија Е — моторна возила из категорије 
Б, Ц или Д са приколицом, кад највећа дозвољена 
тежина приколице прелази 750 кг; 

категорија Ф — пољопривредни трактори (трак-
тори намењени за употребу у пољопривреди), са 
приколицом или без ње. 

Под највећом дозвољеном тежином из става 1 
овог члана подразумева се тежина возила са на ј -
већим дозвољеним оптерећењем. 

Као лака приколица сматра се приколица чија 
највећа дозвољена тежина не прелази 750 кг. 

Као мотоцикли сматрају се и све врсте скутера. 
Моторна возила за вучу полуприколица (трук- ' 

трактори) и трактори за превоз терета (индустриски 
трактори) спадају у ону категорију моторних возила 
из става 1 овог члана, која одговара највећој дозво-
љеној тежини Бучног возила и полуприколице за-
једно, односно највећој дозвољеној тежини трактора 
и приколице заједно. 

Одређивање моторних возила категорије Б и Д 
по одредбама става 1 овог члана, врши се према 
бооју седишта уписаном у саобраћај ној дозволи за 
моторно возило. 
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Члан 8 
Возачка дозвола за ирофесионалног возача може 

се издати за управљање моторним возилима кате-
горије А, Б, Ц, Д и Е, дозвола за возача аматера — 
за управљање моторним возилима категорије А и Б, 
а дозвола за возача трактора — само за управљање 
моторним возилима категорије Ф. 

2. Услови за добивање возачке дозволе 

Члан 9 
Возачка дозвола може се издати лицу које је 

навршило 18 година живота, које је телесно и ду-
шевно способно за управљање моторним возилима 
у саобраћају на јавним путевима, које испуњава 
посебне услове предвиђене овим правилником за 
поједине категорије возила и које је положило 
испит за управљање моторним возилом. 

Возачка дозвола за моторна возила категорије 
А са ограниченим важењем за управљање мото-
циклима са мотором чија запремина не прелази 
125 ост или возилима за инвалиде, може се издати 
и лицу које је навршило 16 година живота. 

Возачка дозвола неће се издати лицу против 
кога је изречена казна забране бављења занимањем 
возача или заштитна мера одузимања возачке до-
зволе док та казна односно мера траје, као ни лицу 
које својим владањем даје повода за сумњу да ће 
угрожавати саобраћај на јавним путевима или зло-
употребити моторно возило за недозвол^ене сврхе. 

- Члан 10 
Дозвола за професионалног возача може се из-

дати лицу које, поред услова из претходног члана, 
има и одговарајућу стручну спрему прописану за 
самостално вршење занимања возача моторних во-
зила у саобраћају на јавним путевима, и то: ч 

1) дозвола за управљање моторним возилима 
категорије А — лицу коме је призната стручна 
спрема полуквалификованог радника у занимању 
возача; 

2) дозвола за управљање моторним возилима 
категорије Б — лицу коме је призната стручна 
спрема квалификованог радника у занимању возача; 

3) дозвола за управљање моторним возилима 
категорије Ц — лицу коме је призната стручна 
спрема квалификованог радника у занимању во-
зача и које је навршило 21 годину живота; 

4) дозвола за управљање моторним возилима 
категорије Д — лицу коме је призната стручна спре-
ма висококвалификованог радника у занимању во-
зача, као и лицу коме је призната стручна спрема 
квалификованог радника у занимању возача, а које 
је провело најмање четири године на практичном 
управљању моторним возилима категорије Ц или 
тро леј бу сима; 

5) дозвола за управљање моторним возилима 
категорије Е — лицу коме је издата возачка дозвола 
за професионалног возача за управљање моторним 
возилима категорије Б, Ц или Д, ако је такво лице 
провело на практичном" управљању моторним во-
зилима одговарајуће категорије најмање једну 
годину. 

Дозвола за професионалног возача може се 
издати и лицу које не поседује стручну спрему 
прописану у тач. 1 — 5 претходног става, ако ње-
гово редовно занимање изискује да повремено у-
правља моторним возилима оних категорија којима, 
по одредбама овог правилника, не може управљати 
возач аматер. 

Члан 11 
Дозвола за професионалног возача може се из-

дати и лицу које нема стручну спрему из члана 10 
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став 1 овог правилника, под условом да има ВОЈНУ 
возачку дозволу, да му је престала стална служба у 
Југословенској народној армији и да је захтев за 
добивање возачке дозволе поднело у року ед Једне 
године од дана престанку сталне службе у Југосло-
венској народно! армији. , 

Лицу из пгетходног става може се издати до-
звола за професионалног возача за управљање мо-
торним возилима категорије Ф, као и дозвола за 
управљање моторним возилима категорије А, Б и 
Д и приколицама уз та возила (БЕ и ЦЕ), ако има 
војну возачку дозволу .којом Је овлашћено да управ-
ља одговарајућим војним моторним возилима. 

Лице коме се изда возачка дозвола по одредба-
ма ст. 1 и 2 овог члана дужно Је у року од три го-
дине од дана кад му је дозвола издата стећи стручну 
спрему квалификованог радника у занимању возача 
и надлежно-м секретару ату за унутрашње послове 
среског народног одбора поднети уверење о поло-
женом стручном испиту у овереном препису. 

Лице из става 1 овог члана може добити дозволу 
за управљање моторним возилима категорије Д под 
условима прописаним овим правилником за доби-
вање возачке дозволе за управда ње моторним во-
зилима те категорије. 

Члан 12 
Дозвола за професионалног возача за управ-

љање у саобраћају на јавним путевима само тро-
лејбусима, може се издати и лицу које нема стручну 
спрему из члана 10 став 1 овог правилникса, ако 
то лице: 

1) проведе на раду у својству возача трамваја 
пет година и са успехом заврши посебан курс за 
возаче тролејбуса, 

2) има дозволу за -управљање моторним вози-
лима категорије Ц, проведе на практичном управ-
љању возилима те категорије једну годину и са 
успехом заврши посебан курс за возаче тролејбуса. 

Као курс за возаре тролејбуса из претходног 
става сматра се курс који организују предузећа 
градског јавног саобраћаја која у СВОЈОЈ експлоата-
цији имају тролејбусе. 

Члан 13 
Дозвола за професион ал ног возача може се из-

дати и лицу без стручне спреме предвиђене у члану 
10 став 1 овог правилника које је дошло из ино-
странетва и стално се настанило на територији Ј у -
гославије, а у - иностранству је било запослено у 
својству професионалног возача и поседује иностра-
ну возачку дозволу. 

Лицу из претходног става може се издати дозво-
ла само за управљање оном категоријом моторних 
возила за чије је управљање било овлашћено ино-
страном возачком дозволом, ако захтев за издавање 
возачке дозволе поднесе у року од једне године од 
дана уласка у земљу. 

Лице коме се изда дозвола за професионалног 
возача по одредбама ст. 1 и 2 овог члана дужно је 
у року од три године од дана кад му је издата во-
зачка дозвола поднети надлежном секретаријату за 
унутрашње послове среског народног одбора увере-
ње о стеченој стручној спреми која се, по одредбама 
члана 10 став 1 овог правилника, тражи као услов 
за добивање возачке дозволе за професионалног 
возача. 

Члан 14 
Дозвола за професионалне? возача за управља-

ње у саобраћају на јавним путевима само радним 
машинама које се покрећу снагом властитог мотора, 
може се издати лицу без стручне спреме из члана 10 
став 1 овог правилника, ако тетово редовно зани-
мање изискује да повремено или стално управља 
радном машином. 
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Члан 15 
Дозвола за возача аматера може се издати лицу 

које поднесе захтев за добивање такве возачке 
дозволе. 

Члан 16 
Дозвола за управљање моторним возилима ка -

тегорије Ф (за возаче трактора), може се издати лицу 
које је завршило школу или курс за возаче трак-
тора. , 

3. Поступак за издавање возачке дозволе 

Члан 17 
возачку дозволу издаје секретари јат за уну-

трашње послове среског народног одбора на чијем 
подручју има пребивалиште лице које дозволу 
тражи. 

Возачка дозвола издаје се на обрасцу који про-
писује и штампа савезни Државни секретару ат 
за унутрашње послове. 

Возачка дозвола носи редни број под којим је 
лице коме је издата дозвола уписано у регистар 
возача из члана 72 овог правилника. -

Подаци о возачу уписују се у возачку дозволу 
латиницом, а породично и рођено име возача штам-
паним словима. 

Члан 18 
Поступак за издавање возачке дозволе проводи 

се по захтеву странке. У захтеву мора бити наве-
дено: породично и рођено име подносиоца захтева, 
датум и место рођења, занимање, држављанство, 
пребивалиште (адреса), врста возачке дозволе и ка-
тегорија моторних возила за коју се дозвола тражи. 

Уз захтев за издавање возачке дозволе под-
носи се: 

1) лекарско уверење у оригиналу којим се утвр-
ђује да је кандидат за возача телесно и душевно 
способан да управља моторним возилима; 

2) пријава за полагање возачког испита, од-
носно оригинално уверење о положеном возачком 
испиту; 

3) две фотографије подносиоца захтева величине 
3,5 4,5 см. , 

Лекарско уверење из тачке 1 претходног става 
не сме бити старије од шест месеци и мора бити 
издато од лекара овлашћеног да врши лекарске 
прегледе кандидатач за возаче у месту у коме има 
пребивалиште лице коме је уверење издато. 

Подносилац је дужан у пријави за полагање 
возачког испита навести категорију моторног возила 
за коју жели полагати возачки испит (за коју тра-
жи возачку дозволу) и да ли је испит, кад и где ра-
није полагао. 

Уверење о положеном возачком испиту подноси 
се уз захтев кад је подносилац захтева већ поло-
жио возачки испит пред испитном комисијом дру-
гог органа унутрашњих послова. Уверење не сме 
бити старије од шест месеци. 

На фотографи јама које се подносе уз захтев, 
подносилац мора бити снимљен са лица, без капе 
и оа наочарима, ако их редовно носи или ако је 
лекарским прегледом установљен да су му нарчари 
потребне кад управља моторним возилом. 

Орган унутрашњих послова коме се подноси 
захтев за издавање возачке дозволе, затражиће, кад 
је то потребно, да се поднесе и исправа којом се 
утврђује да је кандидат навршио године живота 
потребне за добивање одговарајуће возачке дозволе. 

Члан 19 
Сем исправа из претходног члана, лице које 

тражи издавање возачке дозволе уз захтев подноси 
к следеће исправе, и то; 

1) за издавање дозволе зет ттрофесибналног во-
зача — исправе, којима се утврђује да има стручну; 
спрему прописану у члану 10 став 1 овог правил-
ника, односно потврду установе или привредне или 
друштвене организације у којој је запослен да по-ч 
слови његовог редовног занимања изискују да по-
времено управља моторним возилима оних катего-
рија којима, по одредбама овог правилника, не 
може управљати возач аматер; 

2) за издавање дозволе за управљање моторним 
возилима категорије Ф (за возача трактора) — све-
дочанство (уверење) о завршеној школи за х трак^ 
тористе или о положеном тракторском курсу; 

3) за издавање дозволе лицима којима је пре-
стала служба у Југословенској народној армији у 
смислу члана 11 овог правилника4— војну возачку 
дозволу и потврду војне јединице или установе 
којом се потврђује да је кандидату за возача пре-
стала служба у Југословенској народној армији и 
кад му је та служба престала; 

4) за издавање возачке дозволе за управљање у 
саобраћају на јавним путевима само тролејбусима 
— потврду предузећа да испуњава услове из члана 
12 став 1 Њчка 1 односно тачка 2 овог правилника; 

5) за издавање возачке дозволе за професио-
налног возача по повратку из иностранства, у сми-
слу члана 13 овог правилника — инострану возачку 
дозволу, исправу из које се види да је у иностран-
ству био запослен у својству професионалног возача 
р исправу из које се види кад је ушао у земљу. 

Исправе из претходног става подносе се у ори-
гиналу или у овереном препису. 

Члан 20 
По пријему захтева за издавање возачке до-

зволе, надлежни секретари јат за унутрашње послове 
среског народног одбора утврђује да ли кандидат 
испуњава услове потребне за добивање дозволе коју 
тражи и, према резултату овог утврђивања, одо-
брава кандидату полагање возачког испита или до-
носи решење којим се одбија захтев за издавање 
возачке дозволе. 

Кандидату коме се одобри полагање возачког 
испита саопштава се то усмено приликом пријема 
захтева, а на захтеву и на пријави за полагање во-
зачког испита ставља се о томе забелешка. 

Пријаве за полагање возачког испита кандидата4 
којима се одобрава полагање испита, секретари јат 
за унутрашње послове доставља п р е т с е д н и к испит-
не комисије. 

4. Важење возачке дозволе 

Члан 21 
Подносиоцу захтева за издавање возачке дозво-

ле који положи одговарајући возачки испит по од-
редбама овог правилника и поднесе уверење о по^ 
ложеном возачком испиту издаје се возачка до-
звола. 

Исто лице не може истовремено имати возачку 
дозволу за профес)ионалног возача и за возача 
аматера. 

Члан 22 
Возачка дозвола важи за време од пет година, 

од дана њеног издања или продужења важења^ 
Важење дозволе продужује секрета ри јат за уну-
трашње послове среског народног одбора на чијем 
подручју возач има пребивалиште. 

Продужење важења возачке дозволе убележава 
се у дозволу и у , картон возача. 

Члан 23 
Возач моторних возила дужан је пре истека 

рока важења возачке дозволе тражити продужење 
њеног важења за следећих пет година. 
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Ако возач не затражи продужење важења своје 
дозволе у року од једне године од дана истека 
њеног важења, дозвола се може поништити, а возач 
избрисати из евиденције возача. 

Лице коме возачка дозвола буде поништена по 
одредби претходног става, може поново добити до-
зволу под општим условима прописаним овим пра-
вилником за добивање возачке дозволе. 

Члан 24 
Важење дозволе за управљање моторним вози-

лима категорије Д продужиће се ако лице коме је 
та дозвола издата поднесе надлежном секретаријату 
за унутрашње послове среског народног одбора ле-
карско уверење којим се утврђује да испуњава по-
требне здравствено услове. 

Лекарско уверење на основу кога је продужено 
важење возачке дозволе из^ претходног става не 
сме бити старије од шест месеци и има се чувати 
у досијеу возача. 

Члан 25 
Возачка дозвола може бити издата и са важе-

њем краћим од пет година, ако је на лекарском 
прегледу утврђено да лице коме се дозвола издаје 
има извесне психичке или физичке недостатке, који 
још не представљају запреку за издавање возачке 
дозволе, али постоје изгледи да ће се његово здрав-
ствено стање у догледном времену погоршати. 

Возачима из претходног става продужиће се 
важење возачке дозволе, ако поднесу лекарско у-
верење којим се утврђује да је њихово здравствено 
стање такво да и надаље могу управљати моторним 
возилима. 

На дозволи из става 1 овог члана ставља се на 
видан начин натпис „важење ограничено" и наводи 
се време важења дозволе. 

5. ,Овлашћење за управљање моторним возилима 

Члан 26 
Возачка дозвола даје право лицу коме је издата 

да управља било којим моторним возилом оне кате-
горије на коју возачка дозвола гласи. 

Члан 27 
Возач коме је издата дозвола за управљање мо-

торним возилима категорије Ц овлашћен је и на 
управљање моторним возилима категорије Б, а во-
зач коме је издата возачка дозвола за управљање 
моторним возилима категорије Д овлашћен' је и на 
управљање моторгим возилима категорије Б и Ц. 

Возач доме је издата дозвола за управљање 
моторним возилима категорије Б, Ц или Д, овла-
шћен је и на управљање пољопривредним тракто-
рима, са одговарајућом приколицом или без ње 
(категорија Ф), као и радним машинама које се 
покрећу снагом властитог мотора. 

Возач коме је издата дозвола за управљање 
моторним возилом категорије Ф, може у саобраћају 
на јавним путевима управљати само пољопривред-
ним тракторима, са приколицом или без ње. 

Возач коме је издата возачка дозвола категорије 
Д, са ограниченим важењем, на основу возачког 
испита положеног по одредби члана 12 овог пра-
вилника, може у саобраћају на јавним путевима 
управљати само тролејбусима. 

Возач коме је, на основу положеног возачког 
испита по одредби члана 14 овог правилника, изда-
та дозвола за професионалног возача категорије Б, 
са ограниченим важењем, само за управљање рад-
ним машинама, може у саобраћају на јавним пу-
тевима управљати само оном врстом радне машине, 
која му је означена у возачкој дозволи. 

Члан 28 
Службеник унутрашњих послова снабдевен во^ 

зачком дозволом за управљање моторним возилима 
категорије Б може, из разлога безбедности саобра-
ћаја, као и ради рашчишћавања јавног пута, управ-
љати и моторним возилима за која нема возачку 
дозволу, ако их треба са јавног пута уклонити или 
преместити. 

Возилима јединица добровољних ватрогасних 
друштава која су намењена искључиво гашењу по-? 
жара, могу управљати возачи — чланови тих дру Ј 

штава, ако имају дозволу за управљање моторним 
возилима категорије Б, без обзира на врсту тих 
возила и број места за превоз лица на њима. 

6. Возачка дозвола за дица са телесним 
недостацима 

Члан 29 
Инвалидима и лицима са телесним недостацима 

који не претстављају запреку за управљање мо-
торним возилом, али га знатно отежавају, издаће 
се возачка дозвола која важи само под условом 
да је возач у време кад управља моторним вози-
лом снабдевен потребним помагалима (наочари, 
протеза и сл.), односно која важи само за одређе-
на возила која су специјално подешена за возаче 
са одређеним телесним недостатком или за једно 
одређено моторно возило прилагођено индивиду-
алним недостацима одређеног возача. Оваква во-
зачка дозвола мора носити видан натпис „важност 
ограничена" и назнаку у чему се састоји ограниче-
ње њеног важења. 

7. Издавање аматерске возачке дозволе војним' 
возачима 

Члан 30 
Лицу коме је издата војна возачка дозвола по 

прописима о возачима моторних возила Југосло-
венске народне армије издаће се, на његов захтев, 
возачка дозвола за возача аматера, без полагања 
возачког Испита. 

Лицу из ^претходног става издаће се возачка 
дозвола за возача аматера за управљање оним мо-
торним возилима на чије је упр-ављање овлашћен 
војном возачком дозволом. 

Члан 31 
Лице из члана 30 овог правилника подноси 

захтев за издавање возачке дозволе секретаријату 
за унутрашње послове среског- народног одбора на 
чијем подручју има пребивалиште. 

Уз захтев из претходног става подноси се: 
1) оригинално лекарско уверење којим се утвр-

ђује да је подносилац захтева телесно и душевно 
способан за управљање моторним возилом; 

2) оверен препис војне возачке дозволе; 
3) две фотографије величине 3,5 х 4,5 сЈл. 

8. Замена возачких дозвола издатих у иностранству 

Члан 32 
Лицу које има пребивалиште на територији 

Југославије, а поседује возачку дозволу издату од 
надлежног органа стране земље, издаће се, на 
његов захтев а без полагања возачког испита, 
дозвола за возача аматера за управљање оном ка-
тегоријом моторних возила на коју је то лице 
овлашћено иностраном возачком дозволом. 

Лице из претходног става подноси надлежном 
секретару ату унутрашњих послова среског народ-
ног одбора захтев за издавање возачке дозволе. 
Уз захтев подноси: 
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1) оригинално лекарско уверење о телесној и 
душевној способности за управљање моторним во-
зилима ; 

2) две фотографије ^величине 3,5x4,5 см. 
Орган из претходног става одузеће приликом 

замене инострану возачку дозволу и уложити је 
у досије возача. 

9. Одузимање возачке дозволе 

Члан 33 
Возачу моторног возила одузеће се возачка до-

звола-
1) ако је против њега правоснажно изречена 

казна забране бављења занимањем возача мотор-
них возила; 

2) ако је против њега у административно-ка-
зненом поступку изречена заштитна мера одузима-
ња возачке дозволе; 

3) ако је постао телесно.или душевно неспосо-
бан за управљање моторним возилом; 

4) ако му возачки испит буде поништен; 
5) ако је возачку дозволу добио по одредбама 

члана 11 или члана 13 овог правилника, па у 
одређеном року не поднесе надлежном секретари-
јату за унутрашње послове уверење о положеном 
стручном испиту; 

6) ако је возачку дозволу добио по одредби 
члана 10 став 2 овог правилника, па се престане 
бавити занимањем које изискује повремено управ-
љање моторним возилима оних категорија којима 
пр одредбама овог правилника не може управљати 
возач аматер. 

Возачка дозвола одузима се по одредбама тач. 
1—3 претходног става за време док траје казна 
или мера одузимања возачке дозволе, односно те-
лесна или душевна неспособност за управљање 
моторним возилом. 

Возачка дозвола одузета по одредбама става 1 
тач. 4, 5 и 6 овог члана, после одузимања пони-
штава се. 

Телесна или душевна неспдсобност због које се 
одузима возачка дозвола мора бити утврђена од 
стране лекарске комисије коју образује надлежни 
секретаријат за унутрашње послове среског на-
родног одбора у споразуму са органом управе 
среског народног одбора надлежним за послове на-
родног здравља 

Решење о одузимању возачке дозволе по од-
редби става 1 овог члана доноси секретари јат за 
унутрашње послове среског народног одбора на 
чијем подручју има пребивалиште возач коме се 
одузима возачка дозвола. 

Решење о одузимању возачке дозволе по ставу 
1 тач. 1 и 2 овог члана објављује се у Гласнику 
савезног Државног секретаријата за унутрашње по-
слове. 

Члан 34 
Одузимање возачке дозволе повлачи и одузи-

мање дозволе за обучавање у прак,тичном управ-
љању моторним возилима кандидата за возача 
моторних возила из члана 66 овог правилника, као 
и одузимање међународно возачке дозволе из чла-
на 38 овог правилника, 

10. Признавање важења страних возачких дозвола 

Члан 35 
Лице чије је стално пребивалиште изван Ј у -

гославије може, за време боравка у Југославији, 
управљати - моторним возилом у саобраћају на јав- ^ 
ним путевима на основу националне возачке до-

зволе, која в а ж и за ту категорију возила и ко ју 
је издао надлежни орган у земљи у којој возач 
стално пребива, и то: 

1) ако управља моторним возилима категорије 
А или Б; 

2) ако управља другим моторним возилом, а 
снабдевен је националном возачком дозволом изда-
том на обрасцу п р е в и ђ е н о м у Анексу 9 Конвенције 
о друмском саобраћају из 1949 године. 

Лице из претходног става мора бити снабде-
вено међу народ ном возачком дозволом: 

1) ако прописи земље у којој оно има преби-
ва л иште не предвиђају издавање возачке дозволе 
за здгрављање моторним возилом којим то лице 
управља; 

2) ако земља у којој оно има пребивалиште не 
признаде важност југословенске возачке дозволе^ 
издате по одредбама овог правилника. 

Члан 36 
Лице из претходног члана овог правилника 

дужно је, уз своју националну возачку дозволу; 
имати и њен превод односно извод из возачке до-
зволе сачињен на енглеском, француском или ру^ 
ском језику, ако дозвола није састављена на једи 
ном од поменутих језика. 

Превод односно извод из претходног става није 
потребан за возачке дозволе издате у земљама 
које се граниче са Југославијом или на језицима 
тих земаља, као ни за дозволе других земаља 
ако су издате на обрасцу из Анекса 9 Конвенције 
о друмском саобраћају из 1949 године. 

Превод односно извод из возачке дозволе из 
става 1 овог члана мора бити издат и оверен од 
стране органа или организације који су у односној 
страној земљи овлашћени на његово издавање. Он 
мора садржавати назнаку земље у којој је издата 
возачка дозвола, регистарски број возачке дозволе 
за коју је превод односно извод издат, породично 
и рођено име лица коме је издата дозвола и назнаку 
категорије возила за чије је управљање то лице 
возачком дозволом овлашћено. 

11. Возачке дозволе особља страних 
претставништава 

Члан 37 
Страни држављани на служби у страним дипло-

матским и конзуларним претставништвима у Југо-
с л а в е н могу управљати моторним возилима на те-ч 
риторији Југославије, ако су снабдевени одгова-
рајућом возачком дозволом издатом по одредбама 
овог правилника. ' 

Лицима из претходног ст^ва која ужива ју ди-
п л о м а т е ^ или конзуларни статус, возачка дозвола 
се издаје без возачког испита, ако органу надле-
жном за издавање возачке дозволе поднесу на увид 
важећу инострану возачку дозволу издату од над-
лежног органа њихове земље, или ако за њих ш е ф 
страног претставништва достави писмену изјаву 
оверену од стране Државног секретаријата за ино-^ 
стране послове да су та лица оспособљена за управ-
љање моторним возилима у саобраћају на јавним 
путевима. 

Орган који издаје возачку дозволу по прет-
ходном ставу дужан је да у досије возача уложи 
писмену изјаву о возачкој способности лица коме се 
дозвола издаје, односно да на поднеску за добивање 
возачке дозволе констатује број и датум издавања 
иностране возачке дозволе која му је поднета на 
увид, назив органа који је ту дозволу издао и за 
коју категорију моторних возила та возачка до-
звола важи. 

Инострана возачка дозвола на основу које је 
издата возачка дозвола по одредбама овог правил-
ника не одузима се лицима из става 1 овог чланак 
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12. Издавање међународа возачке дозволе и пре-
вода домаће возачке дозволе 

Члан 38 
Међународна возачка дозвола може се издати 

возачу коме је издата возачка дозвола за управ-
љање моторним возилима категорије А, Б, Ц, Д 
или Е по одредбама овог правилника. 

Неђународном возачком дозволом морају бити 
снабдевени возачи моторних возила који моторним 
возилом одлазе у страну земљу која није потпи-
сник Конвенције о друмском саобраћају из 1949 
године, ако та земља не признаје важност наци-
оналне возачке дозволе издате по одредбама овог 
правилника. 

Органи унутрашњих послова који врше кон-
тролу преласка државне границе Југославије кон-
тре лиеаће да ли су возачи који одлазе у стране 
земље снабдевени потребном возачком дозволом. 

Члан 39 
Међународну возачку дозволу, на основу изда-

те националне возачке дозволе, возачима издаје 
Ауто-мото савез Југославије, на обрасцу предвиђе-
ном у Анексу 10 Конвенције о друмском саобра-
ћају из 1949 године. 

Организација Ауто-мото савеза Југославије ко-
ја издаје међународне возачке дозволе дужна је 
водити регистар међународних возачких дозвола, 
кот мора садржавати следеће податке: породично, 
рођено и очево име возача коме се издаје међуна-
родну возачка дозвола, место и адресу његовог 
пребивалишта, занимање, за коју категорију возила 
је издата међународа возачка дозвола, регистар-
ски број и датум издавања националне возачке 
дозволе коју поседује и назив органа који је издао 
ту дозволу. Регистар мора бити пагиниран и ове-
рен од секретаријата за унутрашње послове среског 
народног одбора надлежног за место у коме има 
седиште организација Ауто-мото савеза Југославије 
која води регистар. 

Члан 40 / 
Превод односно преведени извод возачке до-

зволе, возачима који одлазе моторним возилом у 
стране земље, у којима се такав превод односно 

-извод тражи, издају организације Ауто-мото саве-
за Југославије. 

13. Издавање нове возачке дозволе наместо изгу-
бљене или дотрајале 

" Члан 41 
. Ако возач изгуби возачку дозволу, издаће му 

се на његов захтев нова дозвола. 
Возач који је изгубио возачку дозволу дужан 

је у „Службеном листу ФНРЈ" огласити изгубљену 
дозволу неважећом, наводећи у огласу број из-
губљене дозволе и назив органа унутрашњих по-
слова који је дозволу издао. 

За нову дозволу која се издаје наместо изгу-
бљене, плаћа се накнада чији износ одређује са-
везни Државни секретари јат за унутрашње послове. 

/ 

Члан 42 
Захтев за издавање нове возачке дозволе на-

место изгубљене, возач подноси секретару ату за 
унутрашње послове среског народног одбора на 
чијем подручју има пребивалиште. 

У захтеву се мора навести број „Службеног 
листа ФНРЈ" у коме је објављен ,оглас којим је 
изгубљена дозвола оглашена неважећом, као и по-
даци о томе кад је, где и под каквим околностима 
дозвола изгубљена. 

Уз захтев се морају приложити две фотогра-
фије возача величине 3,5 х 4,5 см и потврда поште 
кс јој је уплаћен износ накнаде за ову дозволу. 

Захтев за издавање нове дозволе наместо из-
губљене, возач је дужан поднети лично. Службеник 
у секретари јату за унутрашње послове среског на-
родног одбора који је примио захтев, дужан је 
утврдити лични идентитет подносиоца захтева. 

Члан 43 
По захтеву за издавање нове возачке дозволе 

наместо изгубљене, решење доноси секретари јат за 
унутрашње послове среског народног одбора коме 
је захтев, поднет. 

Нова дозвола може се издати тек пошто прође 
један месец од дана објављивања у „Службеном 
листу ФНРЈ" огласа којим је изгубљена дозвола 
оглашена неважећом. 

Возачу који пријави губитак дозволе, надлежни 
секретар иј ат за унутрашње послове среског народ-
ног одбора издаје о томе потврду у којој ће се. на 
основу података из картона возача, навести кате-
горија моторних возила на чије је управљање возач 
био овлашћен изгубљеном возачком дозволом. 

Потврда из претходног ,става издаје се са ва-
жењем од месец дана и мора бити снабдевена фо-
тографи јом возача. Она замењује возачку дозволу 
зе. време док не буде издата нова дозвола наместо 
изгубљене. 

Члан 44 
Ако је возачка дозвола дотрајала или су се из-

мениле извесне чињенице о којима су подаци упи-
сани у дозволи, возач мора тражити да му се во-
зачка дозвола замени новом. 

За замену дозволе из претходног става возач 
подноси надлежном секретари јату за унутрашње 
послове среског народног одбора писмени захтев, 
уз који прилаже две фотографије величине 
3 5x4,5 См. 

Нова возачка дозвола "која се издаје, по захтеву 
из претходног става носи исти регистарски број 
као и раније издата дозвола. 

Секретар иј ат за унутрашње послове среског 
народног одбора који је заменио возачку дозволу 
због тога што је дотрајала или што су се измениле 
чињенице о којима су подаци уписани у дозволи, 
уништава раније издату дозволу и о томе ставља 
службену забелешку на захтеву за замену из става 

-2 овог члана. 

ТИ. ВОЗАЧКИ ИСПИТ 

1. Полагање возачког испита 

Члан „45 
Подносилац захтева за издавање возачке до-

зволе мора бити позван на полагање возачког испи-
та најдоцније у року од 20 дана од дана кад је 
предао захтев за издавање возачке дозволе. 

Кандидат полаже возачки испит за управљање 
оном категоријом моторних возила за ноју тражи 
возачку дозволу. 

2. Испитна комисија 

Члан 46 
Возачки испит полаже се пред испитном коми-

сијом или пред испитивачем појединцем. 
Пред исоитивачем појединцем полаже се испит 

за управљање моторним возилима категорије А, као 
и испит из члана 14 овог правилника за управља-
ше у саобраћају на јавним путевима радним 
машинама које се покрећу снагом властитог мотора. 
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Члан 47 
Испитна комисија образује ое при секретари-

јату за унутрашње послове среског народног одбо-
р у за подручје једног иди нише срезова. 

При којем ће се секретари јату за унутрашње 
послове среског народног одбора образовати испит-
на комисија одређује решењем републички држав-
ни секрет ари јат за унутрашње послове односно се-
кретар иј ат за унутрашње послове аутономне једи-
нице. 

Члан 48 
Испитна комисија састоји се од п р е т с е д н и к и 

два члана н њихових заменика. Чланове испитне 
комисије и њихове заменике именује републички 
државни секретаријата за унутрашње послове одно-
сно секретари јат за унутрашње послове аутономне 
јединице, на предлог секретаријата за унутрашње 
послове среског народног одбора при коме се обра-
зује испитна комисија. 

Претседник комисије може бити именован само 
из реда стручних службеника органа за унутрашње 
послове при коме је испитна комисија образована. 
Остала два члана испитне комисије могу се имено-
вати из реда п о з н а в а л а ц моторне и саобраћајне те-
хнике и из реда активних чланова друштвених ор-
ганизација које раде на унапређивању друмског 
саоооаћаја. 

Један од чланова испитне комисије мора бити 
возач са возачком дозволом за управљање свим ка-
тегоријама моторних возила за које се пред коми-
сијом полаже возачки испит. 

Испитивач појединац из члана 46 став 2 овог 
правилника може бити само један од чланова 
испитне комисије који је возач са возачком дозво-
лом з.а управљање моторним возилима категорије 
А и Б . 

Члан 49 
Старешина органа унутрашњих послова при 

коме ј е образована испитна комисија може, по по-
треби, за вршење административних послова коми-
сије одредити једног службеника тог органа, који 
ће уједно вршити и дужност секретара испитне 
комисије. 

Члан 50 
Члановима и секретару испитне комисије при-

пада награда за рад на возачким испитима према 
важећим прописима. 

Члан 51 
На возачком испиту мора се утврдити да ли 

кандидат за возача моторних возила располаже 
потребним теориским и практичним знањем за 
успешно управљање моторним возилима на јавним 
путевима. 

Члан 52 
возачки испит је практични и теориски. 
Практични део испита обухвата практично 

управљање моторним возилом, а твори ски део по-
знавање саобраћајних прописа, прописа о возачима 
и о возилима у саобраћају на јавним путевима, као 
и познавање технике моторних возила. 

Испит се полаже по програму за полагање во-
з а ч к о г испита за управљање одговарајућом кате-

горијом моторних возила, који је саставни део овог 
правилника. 

Члан 53 
За добивање возачке дозволе за управљање 

моторним возилима категорије више од оне за коју 
је возачу већ издата возачка дозвола, полаже се 
возачки испит по одредбама овог правилника. 

Лице које полаже испит за управљање мо-
торним возилима категорије А, а раније је полоч 
жило испит за управљање моторним возилима ка-
тегорије Б, Ц или Д, полаже само практични део 
испита. 

Члан 54 
Пре п о ч е т а полагања возачког испита, горети 

седник испитне комисије утврђује лични идентитет 
кандидата. 

Испит почиње полагањем практичног дела вон 
зачетог нолита. 

Члан 55 
Сваки део испита посебно се оцењује оценом 

„положио" или „није положио". 
Ако кандидат не положи практични део испита 

добива општу оцену „није положио" и губи право 
на полагање теоретског дела испита. 

Кандидат који положи практични део испите 
приступа полагању теоријског дела испита. Ако и 
овај део испита полажи, добива општу оцену „ио^ 
ложио" за цео испит. Ако овај део испита не ши 
ложи, добива општу оцену „није положио" за цео 
испит. 

О успеху кандидата на сваком делу испита^ 
испитна комисија одлучује већином гласова и ре-а 
зултат саопштава кандидату. 

Члан 56 
Практични део испита кандидат полаже на МО-Ј 

тор ном возилу оне категорије за коју полаже воч 
зачки испит. 

Практични део испита за управљање моторним 
возилима категорије А, кандидат полаже на мото-
циклу без приколице односно на возилу за инван 
лиде, а за возила категорије Ф — на трактору оа при^ 
колицом. 

Лице које полаже практични део испуста дужно 
је да у ту сврху приведе одговарајуће возило. 

Члан 57 
За време полагања практичног дела возачког 

испита, на моторном возилу на коме се полаже 
испит могу се налазити само кандидат и чланови 
испитне комисије. 

Члан 58 
Практични део испита започиње на за то одре-

ђеним јавним путевима са слабијим саобраћај ем, 
на којима кандидат треба да покаже да је способан 
за сигурно управљање возилом и за вршење посеб-
них радњи са возилом, као што су: стављање во-
зила у покрет и заустављање возила, кретање во-
зила, вожња уназад, паркирање возила на слобод-
ном простору и између других Паркираних возила 
и сл. 

После тога, испит се наставља дужом вожњом 
кроз насеље и изван њега са циљем да се види 
степен опрезности са којом возач управља мотор-
ним возилом и начин на који савладава сметње и 
препреке на које наилази у саобраћају на јавним 
путевима. 

Републички државни секретари јат за унутра-
шње послове може одредити да сви или само неки 
кандидати за возаче моторних возила полажу 
практични део возачког испита ноћу. 

Члан 59 
По положеном испиту кандидату се издаје уве-

рење о положеном возачком испиту, на обрасцу 
који је саставни део овог правилника. 

Уверење потписује претседник испитне коми-
сије односно испитивач појединац и секретар 
испитне комисије. 
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У- уверењу о положеном возачком испиту мора 
ое назначити редни број регистра полагања возач-
ких испита (члан 65), категорија моторних возила 
за коју је испит положен и да ли је испит положен 
за професиоеалног возача или за возача аматера. 

Члан 60 
Кандидат који не положи возачки испит, може 

испит поновити по истеку месец дана од дана неу-
спелог полагања. 

За поновно полагање испита кандидат подноси 
испитној комисији само пријаву за полагање во-
зачког испита. 

Ако кандидат не положи возачки испит у року 
од шест месеци од дана кад му је одобрено прво 
полагање испита (члан 20), за поновно полагање 
испита дужан је обновити захтев „за издавање во-
зачке дозволе по одредбама чл. 18 и-19 овог пра-
вилника. 

3. Одустанак и одлагање испита 

Члан 61 
Сматра се да није положио испит кандидат који 

без оправданих разлога не приступи полагању 
испита или гаре почетка полагања изјави да оду-
стаје од испита, као и кандидат који одустане од 
већ започетог полагања испита. 

Члан 62 
Возачки испит може се одложити ако је кан-

дидат због болести или других оправданих разлога 
био спречен да приступи полагању испита или је 
био принуђен да започети испит прекине. 

- О одлагању испита одлуку доноси испитна ко-
мисија односно испитивач појединац. ' 

4. Понмштаван,е испита 

Члан 63 
Поништиће се возачки ,испит чије је полагање 

било одобрено на основу неистинитих навода у за-
хтеву за издавање возачке дозволе, у пријави за 
полагање возачког копита, или на подлози лажне 
исправе, услед чега је орган унутрашњих послова 
који је одобрио полагање испита био доведен у 
'заблуду. 

Поништиће се и возачки испит положен пред 
комисијом основаном при секретари јату за уну-
трашње послове среског народног одбора на чијем 
подручју кандидат у време полагања испита није 
имао пребивалиште. 

Решење којим се возачки испит поништава до-
носи секретари јат за унутрашње послове среског 
народног одбора који је одобрио полагање возачког 
и-спита^ или непосредно виши орган унутрашњих 
послова. 

5. Евиденција о полагању возачких испита 

Члан 64 
О сваком полагању возачких испита саставља 

се записник у који се уносе следећи подаци: састав 
комисије, датум, место и време полагања испита, 
породично и рођено име кандидата који полаже 
испит, питања постављена кандидату на теориском 
делу испита и успех показан на испиту. 

Записник потписују сви чланови испитне коми-
сије и секретар. 

Члан 65 
Испитна комисија води регистар полагања во-

зачких испита и, има свој печат и штамбиљ. 

Регистар из претходног става садржи следеће 
податке: редни број, породично, очево и рођено име 
кандидата, датум и место рођења, врста испита и 
категорија возила за коју испит полаже, датум 
полагања испита, успех постигнут на испиту и при-
медбе. 

Записници о полагању возачких испита и оста-
ла евиденција чува се код секретаријата за унутра-
шње послове при коме је образована испитна ко-
мисија. 

IV. ОБУЧАВАЊЕ ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Члан 66 
Лице које се припрема за возачки испит може, 

пре положеног испита, у циљу увежбавања, управ-
љати у саобраћају на јавним путевима моторним 
возилом оне категорије за коју припрема испит, ако 
то ради у присуству и под надзором возача коме 
је надлежни секретаријат за унутрашње послове 
среског народног одбора издао дозволу за обучавање 
кандидата за возача у практичном управљању мо-
торним возилом. 

Члан 67 
Дозвола за обучавање кандидата за возача 

у практичном управљању моторним возилом може 
се издати возачу: 

1) који је навршио 25 година живота; 
2) који најмање три године има дозволу за у-

прављање моторним возилом оне категорије за 
коју намерава да врши обучавање; 

3) који стално или без дужих прекида и сам 
управља у саобраћају на јавним путевима моторним 
возилом оне категорије за коју намерава да врши 
обучавање. 

Секретаријат за унутрашње послове среског на-
родног одбора надлежан за издавање дозволе за 
обучавање, дужан је пре издавања дозволе, на 
одговарајући начин, проверити кандидатову општу 
и стручну наобразбу, његово познавање саобраћај-
них прописа и способност да на одговарајући при-
кладан начин изводи обуку практичног управљања 
моторним возилима. 

Члан 68 
Дозвола за обучавање у практичном управља-

њу моторним возилима издаје се: 
1) са ограниченим временским важењем, а на ј -

дуже за једну ^годину — за обучавање једног или 
више одређених лица наведених у дозволи; 

2) са неограниченим временск,им важењем — за 
стално обучавање кандидата за возаче у школа-
ма и на курсевима за возаче моторних возила. 

Дозвола из тачке 2 претходног става издаје се 
на основу потврде школе односно друштвене или 
привредне организације, или установе при којој је 
основан курс за возаче моторних возила, да лице 
које такву дозволу тражи, стално-врши обучавање 
у практичном управљању моторним возилима слу-
шалаца у школи односно на курсу. 

Дозвола за обучавање у практичном управља-
њу моторним возилима важи само за подручје сре-
ског народног одбора који је издао дозволу и вамо 
ув истовремено поседовање возачке дозволе. ^ 

Члан 69 
Возач коме је издата дозвола за обучавање у 

практичном управљању моторним возилима, дужан 
је дозволу имати при себи кад изводи обучавање 
кандидата за возача и показати је на захтев слу-
жбеника унутрашњих послова који врши надзор 
над безбедношћу саобраћаја на јавним путевима^ 

4 
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Члан 70 
Док обучава кандидата за возача у практич-

ном управљању моторним возилом, возач зе 
дужан надзирати га и старати ое да кандидат 
управља возилом тако да буде осигурана безбед-
ност саобраћаја и правилна примена саобраћајних 
прописа. Овај надзор возач врши седећи поред 
кандидата кога обучава, а код обучавања возача 
мотоцикла, надзор може вршити управљај ући и дру-
гим мотоциклом, на мањем отстојашу од мотоцикла 
којим управља кандидат. 

Не може ое вршити обучавање кандидата за 
возача у практичном управљању на моторном во-
зилу на коме се истовремено врши јавни превоз 
путника или робе. 

У. ЕВИДЕНЦИЈА ВОЗАЧА МОТОРНИХ ВОЗИЛА 

Члан 71 
Секретари!јат за унутрашње послове среског 

народног одбора води евиденцију возача моторних 
возила који имају пребивалиште на подручју среза. 

Евиденција из претходног става састоји се из 
регистра и картотеке возача моторних возила. 

Регистар и картотека воде ое одвојено за про-
фесионалне возаче, заГ возаче аматере и за возаче 
трактора. 

Члан 72 
Регистар возача садржи следеће рубрике: ред-

ни број, породично, рођено и очево име возача, 
датум и место рођења и примедбе. 

Упис возача у регистар врши се по реду којим 
еу возачима издате возачке дозволе, односно по 
реду по коме се возачи пријављују ради уписа у 
регистар возача. 

Члан 73 
По издавању возачке дозволе, на захтеву за до-^ 

би ва ње возачке дозволе убележава се редни број . 
под којим је возач уписан у регистар возача. 

Захтеви по којима су издате возачке дозволе 
чувају се заједно са исправама поднесеним уз те 
захтеве и оа пријавом за полагање возачког испи-
та, посебно сложене по редном броју регистра во-
зача. 

Члан 74 
Картотека возача састоји се из "картона возача. 
За сваког возача моторних возила води се по-

себан картон. 

Члан 75 
Картон возача садржи следеће податке: поро-

дично, очево и рођено име возача, датум и место 
рођења, држављанство, занимање, број издате во-
зачке дозволе, датум издавања и назив органа, који 
је дозволу издао, ознаку категорије моторних во-
зила којом возач има право да управља и рок ва-
жења издате возачке дозволе. 

'На картону возача мора бити налепљена фото-
графија возача и означен редни број под којим, 
је возач уписан у регистар возача. 

Члан 76 
Возач који промени пребивалиште из једног 

среза у други, дужан је пријавити се секрет арија -
ту за унутрашње послове, среског народног одбора 
на чије се подручје доселио, ради уписа у евиден-
цију возача моторних возила. 

Пријављивање из претходног става има се из-
вршити у року од осам дана од дана доласка у 
ново место пребио али шта. 

Секретари јат за унутрашње послове среског 
народног одбора на чије подручје се возач досе-
лио, затражиће од органа за унутрашње послове 
код кога је возач раније био регистрован да га 
брише из евиденције возача и достави његов кар-
тон и досије са свим документима. -

Пријава промене пребивалишта из отава 1 овог 
члана уписује ое у возачку дозволу. 

Члан 77 
Секретаријат за унутрашње послове среског 

народног одбора води евиденцију возача којима је 
издата дозвола за практично обучавање кандидата 
за возача у управљању моторним возилима из чла-
на 67 овог правилника, као и евиденцију возача 
којима је одузета возачка дозвола по одредби чла-
на 33 тач. 1—3 овог правилника. 

VI. УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА БЕЗ 
ВОЗАЧКЕ ДОЗВОЛЕ 

Члан 78 
Возачка дозвола није потребна за управл^ње у 

саобраћају на јавним путевима бициклима са по-
моћним мотором (мобедима), као и радним маши-
нама које се покрећу снагом властитог мотора, чија 
тежина не прелази 400 кг. 

Као бицикли са помоћним мотором (мопеди) 
сматрају се возила на два точка снабдевена по-
моћним мотором чија запремина не прелази 50 ост , 
која се могу покретати и физичком снагом воза-
ча помоћу педала, како за време док је мотор 
у покрету тако и кад мотор не ради. 

Возилима из. става 1 овог члана не могу у сао-
браћају на јавним путевима управљати лица која 
нису 4 навршила 16 година живота. 

Члан 79 
Лица која управљају у саобраћају на јавним 

путевима возилима из претходног члана морају 
при себи имати потврду сг познавању прописа о 
саобраћају на јавним путевима. Ову потврду из-
дају организације Ауто-мото савеза Југославије по 
упутству савезног Државног секретаријата за 
унутрашње послове, а на основу извршеног прове-
раван^ да ли лице које тражи такву потврду по-
знаје основне прописе о саобраћају на јавним пу-
тевима. 

Организације које издају потврде о познавању 
саобраћајних прописа дужне су водити регистар 
издатих потврда. 

VII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 80 
Казниће се за прекршај новчаном казном до 

50.000 динара организација Ауто-мото савеза Ј у -
гославије која не води или неуредно води реги-
стар издатих међународних возачких дозвола из 
члана 39 став 2 овог правилника, или регистар 
издатих потврда о познавању прописа о саобра-
ћају на јавним путевима из члана 79 овог правил-
ника. 

Члан 81 
Казниће се за прекршај новчаном казном до 

20.000 динара: 
1) лице коме није издата возачка дозвола, ако 

у саобраћају на јавним путевима управља мотор-
ним возилом без надзора возача коме је издата 
дозвола за обучавање кандидата за возача из члан 
на 66 овог правилника; 

2) лице које управља моторним возилом у сао-
браћају на јавним путевима са возачком дозволом 
којој је истекао рок важења; 
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лице које Обучава кандидата за возача у 
практичном управљању моторним возилима, а за 
обучавање нема дозволу из члана 66 овог пра-
вилника; 

4) лице под чдфш се надзором .кандидат за 
возача обучава у практичном управљању на мо-
торном возилу на коме се истовремено врши јавни 
превоз путника или робе (-члан 7Ф); 

5) лице које у саобраћају на јавним путевима 
управља моторним возилима из члана 78 овог пра^-
кашшвка, а, шије му подата гампврда т ашзгаавању 
саобраћај ших лпршшса.; 

возач жјојш у саобразну иа јавише шутевима 
улшражља аавдпоршдо возилом жапжГРОрије н а 'коју шж 
ме гласи' вша^ака дозвшка; 

Ђ ливије шале шазачу да шта управљаше шфзшш 
категорије за козу м з а ч миде овлашћен стојиш 
возачком дозволом; 

возач: таме је шжззгажа дашт издата са 
ограничењима мз чивава Ш тетг ^правилника, ако 

' управља моторним возилом без помагала предви-
ђених у возачкој дозвола^ шоти ако управља мотор-
ним возилом за ,које му возачка дозвола не важи; 

И) возач ао ји проживиш одруби члаша Тб и м т 
драшадшака, не три јави надлежном ^органу уну-
арапнауих послуша хшромвиу јвесина шребмавалвишта^ 

10) одговорно лице у. СЈрганшзашрфи Ауто-ташшв 
савеза Ју1\аславмје ло је те води м ш даеуд^едгао води 
регистар ,издатих ме^узаародаих возачких дешша 
мз члана став 2 овог лдрааилнлжа, мли реги-
стар издатих п о п а д а о моташвнву д р а ш к а о сао-
4зраћају на јавним лу гев има мз адама 75 ш@ег пра-
вилника. 

Члан 82 
Казниће се за шрокршај ша леи цу шеста пешча-

ном казном од 500 динара: 
1) ,возач моторног вшзижа који је затечен при 

уларашБаљу моторним взшлш^, а прм себи нема 
возачку дозволу; 

2ј) дивиле во је ј е затечена пири управљању аиошр-
атм шшшшм мз члшна "338 стабат шравшгошка, а шрш 
себи шеа1а потврду да швдзжавашду ^саобра^а јшаж 
оро танга; 

лице штете је издата вдаа^тва дазвшга ва обу-
даваше ката дидата за в̂оза̂ к̂е у тграачтргч н ом управ-
љању моторним шошшша, ј е "затечено игри 
извођењу практичне обуке управљања моторним 
тезаишвгааш са жаздвдатем за возача моторних во-
зила, а при -себи тема дозе олгу; 

4) возач који је затечен да управља моторним 
возилом са возачком дозволом која је дотрајала 
или са возачком дамзжж у ЖЈОЈОЈ уписани подаци 
не одговарају измењеним чињеницама (члан 44). 

Наплату казне из претходног става на лицу 
завета врше службени ира 'орогама унутра штњиж посло-
в а сжжашЕсћешзи да врше жсжзчролу саобраћаја жа 
јавним лутекижа. 

тан. ПРЕЛАЗНЕ Ж ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
. Члан 83 

Возачке дозволе издате по одредбама Пратакв-
ника о возачима моторних возила („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 31/52) престану важити 31 децембра 
1960 године. До тог ,дана сакретаријати за унутра-
ш њ е послове среских народних одбира извршиће 
замену ранијих возачких дозвола са возачким до-
зволама приписаним овим правилником. 

Ч л а н Ш 
Возачима који" имају возачку дакако лу з а шрвн 

фесианалног возача, издаће се, ^приликом .вртења 
замене возачишх дозвола и з претходног чланЗ, во-
зачка дозвола за профети ошиша ог возача описана 
овим правилником, и то; 

1) за управљање моторним возилима катего-
рије А ЈИЗ плажа ? овог шршшшшикац ако и н Је ра-
жи ја шабачка дазашт гдихпитда на позвала катего-
р и ј е А ; в 

за уирагежаље мето реше вдззташгава катего-
р и ј е Ц ига ^ л а т а ш о г шграшшеижа, ако шк је р а -
шида возачка дозшадпа гаса-оиша теа возила хатешријје 
В или Ц ; 

3) з а управљаше мспгорнтш возилима тсзггего-
ри је Д из члана 7 овот правилника, ако им ј е рани-
ја возачка дозвола гласила на возила категорије Д; 

4) з а управљале моторним возилима тоатет-ориЈе 
Ћ уз одговарајућу 1гатегорриду моторних возила из 
тчтгажа 7 иратаилв^тка, ако им је рапида возачка, 
дозвола гласила на возила категорије 12 уз одгова-
рајуће категорије моторних' возила. 

Члан 85 
Возачима који имају возачку дозволу за воза-

^га аигатера издаће се, тгриагик-тзм заашие возачких 
дозвола из чжшша Еб чзтаот прштжшгшв., воза^жа до-
звола за дашзача аматера ттршжисажа овим ттравил-
шиком, ш "шта : 

1) г̂а уирсављатауе "моторним возилима категорије 
А жз тлажа 17 сшог шјтаттамнпнгаса, ааш им Је раздваја во-

дшзшшла глгаоала шта мотала катпегсрмје А; 
2) за управљање моторним возилима категорЈМР-

је Б из члана 7 овог правилника, ако им је ранија 
возачка дозвола гласила теа возила категорије Б. 

Чјшн 86 
Лицима која икса ју догзволу за уираељаше у 

с^обдза^пу ша јј зашива муиешша жалмифивредним 
аралппиршииа, жздаће се у замену за ту дозволу, во-
зачка дозвала за улшршжаваљ е̂ зовотршш возмхшо. 
категорије Ф прописана овим праавшшншшадм. 

Члам 87 
Затежу тугјг̂ а-̂ л ̂шшм̂кшг в@за,чжжх: д^шзвшва ш дозво-

јш за ухфашљаше жтлмшршгдаеджим ^ракзгоршма јт 
саобраћају ма јашшш нушеашма и н ш ч к ш дозва-
лама лио 'Одредбама с ш г Јаравилнмка, извршиће се-
Јфетаријат за унутрашнхе послове среског народног 
одбора з а возаче са скот подручј,а. 

Ортак мз претходног става дужан је у досиј-еу 
возача сачувати ранију возачку дозволу коју де 
заменио возачком дозволом по одредбама овог пра-
вилника. 

Рок важЈвња возачких дозвола издатих у замену 
за раније возачке дозволе по одредбама овог пра-
вилника, рачуна се од дана извршене замене. 

' Возач који је незадовољан извршеном заменом 
возачке дозволе има право жалбе органу унутра-
шњих послова непосредно вишег степена у року 
од три месеца од дана кад му је издата возачка 
дозвола тго одредбама овог правилника. 

Члан Ф8 
јВозачже дозволе издајте по одредбама Правил-

ника о возачима моторних возила ^Службени лжмг 
ФНРЈ", бр. 31/52) замењиваће се возачким дозво-
лама по одредбама овог правилника до 31 марта 
1961 године. ^ 

Замена возачких дозвола из претходног става 
може се, из оправданих разлога, вршити и после 
рока из претходног става, по одобрењу републич-
ког државикнг сежрешаржгј ата з а ушгутрашгсоње зшослгове. 

^ л аи Ш 
Лице коме је по лпрасгсашжу служ-бе у Југосло-

вен оњој народној армији издата возачка ,дозвала за 
лрофасмоналшаг возача, ,а нема стручну спрему из 
члана II) овог пра-вилника, дужно ј е у рову од зри 
године од дана ступања на снагу ов от правилника^ 
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поднети органу унутрашњих послова код кога се 
води- у евиденцији возача исправу којом се утвр-
ђује да је стекло потребну стручну опрему. 

Лицу из претходног става које у означеном 
року не поднесе ову исправу одузеће се возачка 
дозвола. 

Члан 90 
Одредба члана 79 став 1 овог правилника при-

м е њ и в а ^ се од 1 јануара 1960 године. 

Члан 91 
Даном ступања на снагу овог правилника пре-

стаје важити Правилник о возачима моторних во-
зила („Службени лист ФНРЈ", бр. 31/52). 

Члан 92 
Овај правилник ступа на снагу о-смог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 
1/3 бр. 16215/2 

20 јула 1959 године 
Београд 

Државни секретар 
за унутрашње послове, 

Светислав Стефановић, с. р. 

(Место за штамбиљ Комисије 
за полагање возачких испита) 

О Б Р А З А Ц 
УВЕРЕЊА О ПОЛОЖЕНОМ 

ВОЗАЧКОМ ИСПИТУ 
(формат 210 X 297 мм) 

На основу члана 59 Правилника о возачима 
моторних возила („Службени лист ФНРЈ", бр. 32/59), 
Комисија за полагање возачких испита при Секре-
т а р у ату за унутрашње послове Народног одбора 
среза издаје следеће 

У В Е Р Е Њ Е 

(породично, очево и рођено име) 
рођен — у срез 
са пребивалиштем у по 
занимању полагао је дана 
19— године и са успехом 
П о л о ж и о возачки испит 

— за професионалног возача 
— за возача аматера 
— за возача трактора"5 

за управљање моторним возилима категорије — 

Полагање возачког испита одобрено је од стра-
не Секретаријата за унутрашње послове Народног 
одбора среза на захтев имено-
ваног, број — од 

На основу овог уверења возачка дозвола може 
бити издата најдоцније у року од шест месеци од 
дана положеног возачког испита. 

М. П. 

Секретар комисије Претседник комисије 
Испитивач 

4 непотребно прецртати 
навести категорију возила за коју је испит поло-

жен (А, в, Ц, д , БЕ, ДЕ, ДЕ, Ф) са евентуалним огра-
ничењем 

Број 32 — Страна, 911 

ПРОГРАМ ИСПИТА ЗА ВОЗАЧЕ МОТОРНИХ 
ВОЗИЛА 

I. ОПШТИ ДЕО — ЗА СВЕ ВОЗАЧЕ 
А. Практично управљање моторним возилима 

а) П о с е б н е о д р е д б е 4 

1. Стављање возила у покрет: паљење мотора 
и полазак са места. 

2. Убрзавање и успоравање кретања возила: рад 
са гасом; рад са квачилом; употреба кочница и 
кочење мотором; прелаз из више у нижу брзину 
са разделом. 

3 Заустављање возила: постепено кочење уз 
рад квачила; избацивање мењача из брзине; пра-
вилан положај на путу заустављеног возила. 

4. Скретање возилом: давање знака за скретање; 
успоравање кретања пре скретања, уз мењање 
брзине према потреби; положај возила у односу на 
пут у току скретања. 

5. Вожња уназад: положај тела возача за време 
вожње уназад; рад са квачилом. 

6. Окретање возила у месту (полукружно): те-
хника окретања возила у месту и на простору који 
не дозвољава окретање возила без маневрисања. 

7. Остављање (паркирање) возила на путу: 
бочно (уздужно) паркирање на слободном простору 
и између два паркирана возила; попречно парки-
рање возила са предњим или задњим ходом; остав-
љање (паркирање) возила на узбрдици и низбрдици, 
положај точкова и мењача. 

8. Полазак са возилом на узбрдици: рад са 
ручном кочницом и. гасом; поступак у случају 
престанка рада мотора. 

б) У п р а в љ а њ е в о з и л о м н а п у т у с а 
с а о б р а ћ а ј е м 

Управљање возилом на путу и у насељима 
на којима се одвија саобраћај: скретање возилом 
у побочне улице, посебно на лево; вожња у кри-
вини; вожња на узбрдици и низбрдици; вожња иза 
другог ' возила и у колони; претицање возила; 
заустављање возила у прометној улици и поновно 
укључивање у саобраћај; давање потребних знакова 
о намераваним радњама; поступање по саобраћај ним 
знацима, посебно у погледу ознака на коловозу; 
поступак пред обележеним прелазима за пешаке. 

в) У п р а в љ а њ е в о з и л о м н о ћ у 
Управљање возилом ноћу на путу изван насеља 

са живим саобраћај ем и на улицама насеља; упо-
треба светла за осветљавање пута на отвореном 
путу и у насељу; употреба светла при укрштању 
са другим возилом; давање знакова светлима на 
раокрсницама и приликом претицања других во-
зила; употреба светла пред затвореним прелазом 
пута преко железничке пруге у нивоу. 

Б. Саобраћали прописи 
1. Прописи о саобраћају на јавним путевима. 
2. Прописи о условима којима морају одговарати 

возила у саобраћају на јавним путевима. 
3. Прописи о саобраћајним знаковима нек јавним 

путевима. 
4. Прописи о возачима моторних -возила. 
5. Прописи о регистрацији моторних возила и 

њихових приколица. 
6. Прописи о вршењу превоза опасних мате-

ријала. 
7. Кривична дела угрожавања саобраћаја на 

јавним путевима. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ФНРЈ 

ч 
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II ПОСЕБНИ ДЕО — ТЕХНИЧКО УСТРОЈСТВО 
МОТОРНИХ ВОЗИЛА и ЊИХОВО ОДРЖАВАЊЕ 

А. Програм за возаче моторних возила 
категорије ,,А'' 

1. Подмазивање мотора. 
2. Уређај за осветљење на мотоциклу, реглажа 

фара. 
3. Механизам квачила. 
4. Мењачка кутија и врсте преноса. 
5. Уређај за кочење: врсте кочница; устројство 

и рад ручне и ножне кочнице; кочење мотором; нега 
и одржавање уређаја за кочење; реглажа кочница. 

6. Инструменти на мотоциклу. 
7. Акумулатор: неда и одржавање; провераван^ 

пуњења. 
8. Техника вожње мотоцикла: вожња мотоцикла 

са приколицом у кривини; вожња мотоцикла по 
клизавом путу, по снегу и поледици; оптерећење 
мотоцикла. 

9. Разрађиван^ новог мотоцикла. 
ХО. Нужни прибор и алат на мотоциклу. 

Б. Програм за возаче моторних возила 
категорије „Б" 

1. Начин напајања мотора течним горивом, 
проналажење неисправности и отклањање кварова, 
паљење мотора по хладном времену. 

2. Подмазивање мотора и осталих уређаја на 
аутомобилу: делови који подлеже п о к а з и в а њ у и 
којом врстом мазива; начин подмазивања; .избор 
уља за мотор и његово мењање; спољни знаци 
неисправно? п о к а з и в а њ а мотора; уређај за кон-
тролу показивања. 

Нега и одржавање уређаја за управљање. 
4. Хлађење мотора: системи хлађења; узроци 

због којих мотор прегорева; ћроналажење и откла-
њање узрока прегрејавања; средства против за-
мржњавања воде у хладњаку и мотору; начин до-
ливање воде у хладњак кад је мотор загрејан; 
средство против корозије хладњака; одржавање 
уређаја за хлађење; инструменти за контролисати 
топлоте мотора. 

5. Акумулатор: правилна употреба, нега и одр-
жавање атсумулатора; употреба акумулатора с обзи-
ром на напон; провера вање да ли је акумулатор 
пун; одржавање течности на потребном нивоу; 
поступак при мразу. 

6. Осветљење: одржавање уређаја за осветљење 
и сигнализацију; реглажа фара. 

7. Кочнице: врста кочница; рег лажа кочница; 
спољни знаци неисправности кочница и њихово 
отклањање; нега и одржавање кочница; кочење 
мотором. 

8. Точкови и гуме: намештање точкова и гума; 
димензије гума; нормални притисак у гумама; ути-
цај брзине на трајање гума; поправљате и чува-
ње гума. 

9. Техника вожње: вожња у кривини, по кли-
завом путу, снегу и поледици; поступак при вучи 
и реморкирању другог возила; оптерећење возила. 

10. Разрађиван^ новог аутомобила. 
11. Нужни прибор и алат на аутомобилу. 

Ш. Програм за возаче моторних возила ' 
категорије ,,Ц4' и ,,Д" 

Кандидат за возаче моторних возила категорије 
,,Ц" и ,,Д" испитује се по програму предвиђеном за 
возаче моторних возила категорије „Б", са следећом 
допуном: 

1. Врсте кочница: принцип рада ваздушних, 
хидрауличних и вакум кочница; карактеристичне 
неисправности појединих врста кочница и њихово 
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отклањање; отклањање ваздуха из хидрауличних 
кочница. 

2. Предњи мост: основни делови предњег моста; 
неправилан положај предњих точкова; траг, нагиб 
и затур предњих точкова. 

3. Механизам за управљање: основни делови; 
начин прегледа и проналажења неисправности; 
слободан ход управљача и поступак према врсти 
неисправности у механизму за управлЈање. 

4. Квачило: намена, устројство и принцип рада; 
врста квачила; реглажа 'слободног хода педала ква-
чила; нега квачила и отклањање неисправности. 

5. М^њачка кутија: опис и рад мењачке кутије; 
врсте мењача; ход на празно; чување и одржавање 
мењачке кутије. 

6. Задњи мост: основни делови задњег моста; 
врсте задњих осовина; нега и одржавање задњег 
моста. 

7. Гибњеви и амортизери: врсте гибњева и амор-
тизера, одржавање гибњева и амортизера. , 

8. Распоред оптерећења возила између предњег 
и задњег моста, оптерећење гума. 

9. Оптерећење аутобуса: утицај висине тежишта 
аутобуса на стабилност возила; начин правилног 
постављања путничког пртљага и другог терета на 
аутобусу; унутрашње уређење аутобуса. 

Г, Програм за возаче тролејбуса (категорије ,,Д" са 
ограничење^!) 

1 г^ставни делови. тролејбуса. 
2. Устројство тролејбуса, мотори, релеји и от-

порници. 
3. Врсте кочница на троле ј бу сима и њихово 

правилно коришћење. 
4. Инструменти и сигнали на возачкој табли 

и њихово значење. 
5. Поступак при стављању трола и клизача. 
6. Техника вожње тролејбуса. 

Д. ^ Допунски програм за возаче моторних возила 
са приколипама категорије ,,Е" 

1. Подела аутомобилских приколица по намени 
и носивости. 

2. Врсте уређаја за спајање са Бучним возилом 
и начин спајања, кварови на везама (спојницама). 

3. Нега и одржавање ша сиј е, делови који под-
леже подмазивању и начин подмазивања. 

4/ Кочнице: врсте кочница на приколицама и 
полуприколицама; реглажа кочница; нега и одр-
жавање механизма за кочење. 

5. Оптерећење приколице и полу приколице; 
правилан смештај товара. 

6. Техника управл^ања моторним возилом са 
приколицом. 

7. Посебно обележавање приколица. 

Ђ, Програм за возаче трактора (категорија ,,Ф") 
1. Врсте трактора према њиховој намени и ход-

ном делу. 
2. Основни појмови о раду бензинских и дизел 

мотора (двотактних и четворотактних). 
3. Хлађење мотора: начин хлађења; узроци због 

којих мотор прегорева; средства против замржња-
вања воде у хладњаку и мотору; начин доливања 
воде у хладњак кад. је мотор загрејан; средства 
против корозије хладњака; ' инструменти за коњ-
тролу топлоте мотора; нега и одржавање система 
за г а ђ е њ е . 

4. Акумулатор: улога и принцип рада акуму-
л а т о р код дизел мотора; употреба акумулатора 
с обзиром на ,напон; проверава ње да ли је акумула-
тор пун; одржавање течности на потребном нивоу; 
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поступак при мразу; нега и одржавање вкуму-
латора. 

5. Нега и одржавање уређаја за управљање. 
6. Осветљење: одржавање уређаја за осветљење 

и сигнализацију; реглажа фара. 
7 Квачило: улога и рад квачила; реглажа 

кварила. 
8. Мењачка кутија: опис и рад мењачке кутије 

на трактору; начин мењања брзине и поступак при 
мен-^њу брзине. 

9. Механизам преноса на задње (гонеће) точкове. 
10. Механизам давања гаса на трактору и начин 

давања гаса. 
11. Механизам кочења: врсте кочница и начин 

кочења трактора; нега и одржавање уређаја за 
кочење; спољни 'знаци неисправности и њихово 
отклањање; реглажа кочница. 

12. Точкови и гуме: намештање точкова и гума; 
димензије гума; нормални притисак у гумама; 
поправљање и чување гума. 

13. Разрађивање новог трактора. 
14. Подела тракторских приколица по врсти, 

намени и носивости. 
15. Начин спајања приколице и полуприколице 

са трактором, кварови на везама (спојницама). 
16. Врсте кочница на приколицама и полуприко-

лицама трактора, начин кочења приколице и полу- ј 
приколице, мере предострожности са инерционим 
кочницама, реглажа кочница, нега и одржавање 
механизма за кочење. 

17. Оптерећење приколице и полуприколице 
трактора, осматрање приколице у кривини. 

18. Техника вожње трактора са приколицом: 
вожња у кривини, по клизавом путу, снегу и по-
ледици; оптерећење приколице. 

19. Нега и одржавање тракторске приколице и 
полуприколице. 

20. Нужни прибор и алат на трактору. 
21. Посебно обележавање приколица. 

Н а п о м е н а : 
На возачком испиту за добивање возачке до-

зволе за управљање радним машинама које се 
покрећу снагом властитог мотора, кандидату ће се 
постављати само она питања из овог програма која 
ее односе и на саобраћај са радним машинама. 

613. 

На основу члана 2 одељак I под а) тачка 16 
Уредбе о преношењу послова у надлежност саве-
зних и р е п у б л и ч к а органа управе („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59) и члана 45 Уредбе о 
регулисању односа у вези са располагање^ чистим 
приходом и средствима привредних организација 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 14/58 и 29/58), у са-
гласности са Секретариј атом Савезног извршног ве-
ћа за рад, савезни Државни секрет ари јат за по-
слове финансија прописује 

П Р А В И Л Н И К 
О ОБЕЗБЕЂЕЊУ И ИСПЛАТИ СРЕДСТАВА ЗА, 
ЛИЧНЕ ДОХОТКЕ РАДНИКА ПРИВРЕДНИХ ОР-

ГАНИЗАЦИЈА 
I. ПРИВРЕДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА КОЈЕ СЕ 

ОДНОСЕ ОДРЕДБЕ ОВОГ ПРАВИЛНИКА 
Члан 1 

Под привредним организацијама у смислу овог 
правилника подразумевају се: 

1) збредузећа и радње; 
шумска газдинства; 

3) погонске и пословне јединице привредних 
организација које самостално утврђују и расподе-
л у ју доходак; 

4) земљорадничке задруге; 
5) занатске и занатске набавно-чпродајне за-

друге; 
6) пословна удружења; 
7) задружни посланим савези; 
8) заједнице елегстроиривредних предузећа; 
9) р адничксксл ужбенични ресторани и мензе, у -

гостителзске јединице друштвених организација х 
одмаралишта; 

10) предузећа у изградњи; 
11) режжжи одбори и режиеке инвестиционе 

групе привредних организација, као и станбене за-
друге моје изводе радове у сопствено;) режији; 

12) остале организације и установе које у сми-
слу члана 12 Закона о средствима привредних ор-
ганизација („Службени лист ФНРЈ", бр. 54/57, 48/53 
и 17/59), по принципима привредног ггословањ-а р е -
дов,но и трајно остварују доходак. 

II. ЛИЧНИ ДОХОЦИ И ИЗДАЦИ К О Ј И СЕ ИЗЈЕД-
- НАЧУ ЈУ СА ЛИЧНИМ ДОХОЦИМА 

Члан 2 
Лични дохоци радника који се подмирују из чи-ч 

стог прихода у смислу члана 14 Уредбе о регули-
сању односа у вези са распадаган,ем чистим при-
ходом и средствима привредних организација, за 
чију исплату се од батаке изузимају средства по 
овом правилнику, јесу: 

1) лични дохоци по тарифним ставовима рад-
ника обрачунати по времену или учинку (по нор-
ми), и-хи-по другим основима који се заснивају на 
мерењу извршеног рада (јединица мере, јединица 
промета и сл.) утврђеним у тарифном правилнику 
односно у посебним правилницима привредне ор-
ганизације; 

2) део личних издатака који премаша износ до 
кога се ти издаци подмирују на терет материјал-
них трошкова привредних организација; 

3) премије, награде, лични дохоци изнад лич-
них доходака по тарифним ставовима или другим 
основима и други облици личних доходака усвоје-
ни у тарифним прави лаицима или другим правил-
ницима привредне организације који представљају 
учешће у заједничким резултатима пословања при-
вредне организације или њених пословних једи-
ница. 

Члан 3 
Издаци са карактером личних примања који се 

подмирују на терет материјалних трошкова при-
вредних организација, за чију исплату се од бан-
ке изузимају средства по овом правилнику, утвр-
ђени су: 

1) Наредбом о издацима извршеним лицима у 
радном односу који се признају као материјална 
трошкови привредних организација („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/58, 25/58 и 4/59); 

2) Наредбом о издацима за службена путовања, 
за рад на терену и одвојени живот од породице ко-
ји се признају као м а т е р и ј а л а трошкови привред-
ним организацијама („Службени лист ФНРЈ", бр. 
26/58, 31/58 и 7/59)'; 

3) Упутством о матери јадним трошковима при-
вредних организација и издацима и расходима ко-
ји се изједначују са тим трошковима („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 9/58 и 4/59); 

4) Наредбом о додацима за рад у филмским е -
киоама предузећа за снимале филмова и предузе-
ћа за техничку израду и обраду филмова који се 
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признају као материјална трошкови („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 31/58). 

Чла-н 4 
Под исплаћеним личним дохоцима у овом пра-

вилнику, подразумевају се износи личних доходака 
из члана 2 под 1) овог правилника који се односе 
на реализоеану производњу и извршене услуге, 
осим кад је Чо друкчије изрично наглашено у овом 
правилнику. 

Из чистог прихода издвојеног за личне дохот-
ке по периодичном обрачуну односно завршном ра-
чуну, привредна организација покрива само онај 
износ личних доходака из члана 2 под 1) овог пра-
вилника који се односи на реализовану производ-
њу и извршене услуге. 

Под реализованим личним дохоцима подразуме-
ва се износ укалкулисаних личних доходака по та-
рифном правилнику по времену и учинку у том 
обрачунском периоду, увећан за износ личних до-
ходака садржан у пренетим залихама на почетку 
периода и умањен за износ личних доходака садр-
жан V залихама на крају обрачунског периода. 

Ш. ПОСТУПАК ЗА ИЗУЗИМАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА 
ИСПЛАТУ. ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 

Члан 5 
Привредна организација изузима средства за и -

оплату личних доходака, аконтација личних дохо-
дака и осталих личних примања на терет свог 
жиро рачуна, у висини и на начин предвиђен овим 
правилником и другим савезним прописима, и то: 

1) у току месеца и по истеку месеца, пре извр-
шеног периодичног обрачунавања дохотка — акон-
тације личних доходака радника из члана 2 под 1) 
овог правилника и лична примања из члаАа 3 овог 
правилника; 

2) по подношењу периодичног обрачуна — обра-
чунате личне дохотке радника у границама дела 
оствареног чистог прихода издвојеног за личне до-
хотке по периодичном обрачуну, као и лична при-
мања из члана 3 овог правилника; 

3) по подношењу завршног рачуна — обрачуна-
те лт- тае дохотке у границама дела оствареног 
чистог прихода издвојеног за личне дохотке по 
завршном рачуну привредне организације. 

Изузимање средстава за' исплату аконтација лич-
них доходака у току месеца 

Члан 6 
Исплату аконтација личних доходака привред-

на организација врши у току месеца до износа 
обрачуната^ по основима из члана 2 под 1) овог 
правилника до дана подизања средстава за исплату 
аконтација. 

Привредна организација која према резултату 
претходног периодичног обрачуна или завршног 
рачуна може да исплаћује само умањене личне до-
хотке, може у току месеца вршити исплату акон-
тација личних доходака из претходног става, само 
уз умањење обрачунатих износа, по поступку из 
чл. 16, 17 и 18 овог правилника. 

Исплату личних примања из члана 3 овог пра-
вилника, привредна организација врши у износима 
обрачунатим у току месеца. 

Обрачунавање издатака из претходног става 
врши се по посебном исплатном документу (наплат-
ној листи, исплатном налогу итд.), уз издавање по-
себног исплатног налога (чек и др.). 

Члан 7 
Приликом (подизања сред-става за исплату акон-

тација, привредна организација дужна је истовре-
мено поднети налоге за уплату доприноса који се 

плаћају из личних доходака (допринос буџетима 
из лично-г дохотка, допринос за социјално осигу-
рање и допринос за станбену изградњу). 

Допунски допринос буџетима из личних дохо-
дака обрачунава се и уплаћује приликом подизања 
средстава за исплату аконтација само у глобалном 
износу, док се обрачунавање и обустава од сваког 
појединог радника врше месечно, путем исплатив 
листе, којом приликом се одбија у току месеца у-
плаћена аконтација. 

Члан 8 
Ванредни допринос буџетима из личног дохот-

ка привредна организација обрачунава и плаћа го-
дишње, по завршном рачуну, и то само привредне 
организације на подручјима оних општинских на-
родних одбора који су у смислу члана 13 Закона 
о доприносу буџетима из личног дохотка радника 
(„Службени лист ФНРЈ", бр. 52/57 и 52/58) завели 
ванредни допринос буџетима из личног дохотка. 

Члан 9 
Средства за исплату аконтација личних дохо-

дака радника могу се у току месеца изузимати на 
терет жиро рачуна односно акредитива најдоцн.ије 
до 25-ог у месецу за текући месец, а пред празнике: 
Нову годину, Први мај и Двадесет девети новембар 
— до краја месеца. 

Изузетно, привредне организације из делатно-
сти рударства могу изузимати аконтације личних 
доходака и до кра ја месеца за текући месец. 

Аконтације личних доходака на име накнаде 
за годишњи одмор пре поласка радника на годи-
шњи одмор, могу се изузимати и у периоду од 25-ог 
до кра ја месеца. ( 

Дан изузимања средстава за исплату личних 
доходака радника, одређује привредна организа-
ција у свом тарифном правилнику, у ,споразуму са 
банком. 

Изузимање средстава за исплату личних доходака 
по истеку' месеца 

Члан 10 
По истеку месеца привредна организација по-

диже средства за исплату личних доходака по ме-
сечним исплатно-м листама. 

У месечној наплатној листи обрачунавају се 
лични дохоци радника за период од 1-ог до послед-
њег дана у ^месецу закључно. 

Привредна организација која по претходном пе-
риодичном обрачуну или завршном рачуну није о-
стварила довољан чист приход за покриће личних 
доходака, може по истеку месеца вршити исплату 
личних доходака, само уз умањење обрачунат их 
износа из члана 2 под 1) овог правилника, по по-
ступку и з чл. 16, 17 и 18 овог правилника. 

У случају и-з претходног става привредна ор-
ганизација уноси у месечну иснлатну листу личне 
дохотке из члана 2 под 1) у пуном износу, као и у 
умањеном износу у коме се они исплаћују. 

Члан 11 
Приликом подизања средстава за исплату лич-

них доходака по месечној наплатној листи, при-
вредна организација подноси батаци и, налоге за ун 
плату доприноса који се плаћа ју из личних дохо-
дака — допринос буџетима из личног дохотка (и 
допунски), допринос ш социјално осигурање и до-
принос за станбену изградњу, по одбитку износа 
ових доприноса уплаћених приликом подизања а -
к о т а ц и ј е у току месеца. 
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Привредна организација саставља посебну и -
сплатну листу за личне дохотке који се подмирују 
из чистог прихода, а посебну исплатну листу за 
примања која терете матери јал не трошкове. 

У месечну исплатну листу за личне дохотке 
уно-се се износи личних доходака по свим основама 
по којима су обрачунати у току односног месеца 
(редовно радно време, прековремени рад, додаци, 
учинак). 

Приликом подизања износа за исплату личних 
дохода-ка по месечној наплатној листи, привредна 
организација дужна је поднети банци на увид ре -
капитулацију месечне исплатио листе. 

По истеку месеца не могу се подизати средства 
за исплату аконтација личних доходака за проте-
кли месец (например: у месецу јулу за месец јун). 

Изузимање средстава оа исплату личних доходака 
по подношењу периодичних обрачуна 

Члан 12 
Кад је привредна организација према поднетом 

периодни ном обрачуну остварила чист приход и 
издвојила довољан износ за личне дохотке, може 
изузимати средства и за исплату личних доходака 
изнад тарифног става кли других основа, премија, 
награда или других облика личних доходака, у окви-
ру тако остварених средстава. 

Приликом издвајања средстава за личне' дохот-
ке из оствареног чистог прихода, као и пре извр-
шења исплате личних доходака из претходног ста-
ва, привредна организација је дужна поступати по 
одредбама Уредбе о регулисању односа у вези са 
располаг ањем чистим приходом и средствима при-
вредних организација. 

Изузимање средстава за исплату личних доходака 
по подношењу завршног рачуна 

Члан 13 
Обрачунати и исплаћени лични дохоци у току 

године (у току месеца, по истеку месеца и по под-
ношењу периодичног обрачуна) претстављају акон-
тације личних доходака до коначног обрачунавања 
личних доходака које се у смислу члана 13 Закона 
о средствима привредних организација врши по за-
вршном рачуну прив-редне организације. 

Ако се по завршном рачуну утврди да привред-
на организација може р а с п о л а г а о већим износом 
чистог прихода за личне дохотке од износа личних 
доходака исплаћених у протеклој години, она може 
у границама износа издвојеног за личне дохотке 
извршити исплате личних доходака по основ-има из 
тарифног одно-сно из других правилника о личним 
дохоцима. 

Ако се по завршном рачуну утврди да при-
вредна организација оствареним чистим приходом 
односно износом који може издвојити за личне до-
хотке не може покрити износ личних доходака 
исплаћен у протеклој години, дужна је извршити 
покриће негшкривених износа по одредбама З а -
кона о средствима привредних организација, Закона 
о доприносу буџетима из личног дохотка радника 
и Закона о радним односима. 

IV ПОСТУПАК И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА 
АКО ПРИВРЕДНА ОРГАНИЗАЦИЈА НИЈЕ ОСТВА-
РИЛА ДОВОЉАН ДОХОДАК ОДНОСНО ЧИСТ 

ПРИХОД НАМЕЊЕН ЗА ЛИЧНЕ ДОХОТКЕ 
Члан 14 

Кад по периодичном обрачуну односно завр-
шном рачуну привредна организација не оствари 
довољан износ дохотка, односно из чистог прихода 
не може издвојити за личне дохотке довољан изт 
нос да покрије исплаћене личне дохотке, могу на-
стати следећи случајеви, и то: 

1) оствареним чистим приходом издвојеним за 
личне дохотке покривени су лични дохоци ло та -
рифршм ставовима и другим основима из члана 4 
овог правилника, а нису покривени исплаћени 
лични дохоци преко тарифних ставова односно 
других основа (делимично или у потпуности); 

2) оствареним чистим приходом издвојеним за 
личне дохотке покривени су минимални лични дом 
хоџи увећани за 25%, а нису покривени лични до-
хоци по тарифним ставовима или другим "основима 
(члан 4); 

3) оствареним дохотком покривени су лични 
дохоци до висине минималних личних доходака, а 
нису покривени лични дохоци по тарифним ставо-
вима односно другим основама, у висини минимал-
них личних доходака увећаних за 25%; 

4) остварени доходак није довољан да покрије 
минималне личне дохотке односно остварен је гу-
битак. 

1) Оствареним чистим приходом издвојеним за 
личне дохотке покривени су лични дохоци пе тач 
рифним ставовима у смислу члана 4 овог правил-
ника, а нису покривени лични дохоци преко таргет 

фних ставова (делимично или у потпуности) 

Члан 15 
Непонривени износ исплаћених личних дохо-

дака преко тарифних ставова односно других осно-
ва, покрива се на т а ј начин што привредна органи-
зација у наредном периоду до покрића непокриве-
ног износа, врши исплату личних доходака у висини 
минималних личних доходака увећаних за 25%, 
ако су лични дохоци по тарифном ставу већи од 
минималних личних доходака увећаних - за 25%. 
Ако су лични дохоци по тарифном ставу мањи од 
минималних личних доходака увећаних за 25°/о, у 
том случају исплаћују се лични дохоци из члана 2 
под 1) овог правилника. 

2) Оствареним чистим приходом издвојеним за 
личне дохотке покривени су минимални лични 
дохоци увећани за 25°/о, а нису покривени лични 

дохоци по тарифним ставовима (члан 4) 
Члан 16 

Непокривени износ личних доходака из члана 
4 покрива се на та ј начин што привредна органи-
зација у наредном обрачунском периоду до покрића 
непокривеног износа, врши исплату личних дохо-
дака на јвише до износа минималних личних дохо-
дака увећаних 'за 25%. 

3) Оствареним дохотком покривени су лични до-
хоци до висине минималних личних доходака, а 
нису покривени минимални лични дохоци увећани 

за 25°/о 
Члан 17 

Непокривени износ личних доходака, и то на ј -
више до износа минималних личних доходака уве-
ћаних за 25% односно у висини личних доходака 
из члана 4 овог правилника, ако су лични дохоци 
по тарифним ставовима и другим основима мањи 
од минималних личним доходака увећаних за 25%, 
покрива се на та ј начин што привредна организа-
ција користи у потпуности следећа средства: 

1) резервни фонд; 
2) фонд з-аједничке потрошње по претходном 

преношењу у резервни фонд; 
3) допринос буџетима из личног дохотка до ви-

сине уплаћеног доприноса од 1 јануара до кр?та 
текуће године. 

^Пое коришћења средстава из претходног става 
за по-рићо минималних личних доходака у в е ^ : т " Х 
за ГТУо, привредна орга-низација је дуг-'та да распо-
реди евентуално нераспоређена средства. 
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Банка врати повраћај доприноса буџетима из 
личног дохотка на основу налога привредне орга-
низације до висине потребног износа, а највише до 
висине уплаћеног износа, без посебног решења над-
лежног органа. 

Кад привредна организација врши покриће у 
висини и на начин предвиђен у ставу 1 овог члана 
у наредном периоду до покрића непокривеног из-
носа, врши исплату личних доходака из члана 2 
под 1) овог пра-вилника у висини покрића по од-
редбама става 1 овог члана. 

Ако привредна организација која је користила 
средства из става 1 овог члана, није покрила личне 
дохотке у висини предвиђено^ у ставу 1 овог члана, 
општински народни одбор (оба већа равноиравно) 
може. према члану 57 Закона о средствима при-
вредних организација одлучити да привредна орга-
низација изврши покриће на терет фонда основних 
и обртних средстава. Ако је општински народни 
одбор донео такву одлуку, у наредном периоду до 
покрића ^покривеног износа привредна организа-
ција врши исплату личних доходака из члана 2 
под 1) у висини одређеној одлуком општинског на-
родног одбора. 

Привредна организација која не оствари дово-
љан доходак да покрије минималне личне дохотке, 
али средствима4 и на начин предвиђен у претход-
ним ставовима овог члана може да покрије мини-
малне личне дохотке, као и личне дохотке преко 
тог износа, — у наредном обрачунсхом периоду, до 
покрића непокривеног износа, врши исплату личних 
доходака из члана 2 под 1), у висини тако изврше-
ног покрића. 

4) Остварен доходак није довољан да покрије жн-
нималне личне дохотке односно остварен је губитак 

Члан 1в 
Ако привредна организација оствареним дохот-

ком и коришћењем расположивих средстава из ре-
зервног фонда, фонда заједничке потрошње, као и 
доприноса буџетима из личног дохотка, не може да 
покрије личне дохотке до висине минималних лич-
них доходака, користиће средства фонда основних 
и обртних средстава по члану 56, а затим по члану 
58 Закона о средствима привредних организација. 

Покриће минималних личних доходака из сред-
става новчаног дела фонда обртних средстава врши 
се на т а ј начин што се у књиговодству привредне 
организације смањује фонд обртних средстава за -
дужењем конта 960 — Фонд обртних средстава, а у 
корист одговарајућих аналитичких конта синтетич-
ког конта 259 — Покриће минималних личних до-
ходака. 

Ако се из" средстава наведених у ставу 1 овог 
члана не може извршити покриће минималних лич-
них доходака^ покриће разлике до висине износа 
минималних личних доходака врши се на терет 
средстава општинског народног одбора према члану 
221 Закона о радним односима („Службени лист 
ФНРЈ", - бр. 53/57 и 1/59). 

Ако је привредна организација користила сред-
ства фонда обртних и средства фонда основних 
средстава по члану 58 Закона о средствима при-
вредних организација по завршном рачуну, дужна 
је утрошена средства за покриће накнадити у на-
редном периоду из чистог прихода који прелази 
износе минималних личних доходака радника уве-
ћане за 25%. 

Банка код које се води жиро рачун привредне 
организације обезбеђује средства на та ј начин што 
испоставља налог на терет средстава надлежног 
општинског народног одбора, а у корист жиро ра -
чуна привредне организације (ако се код исте бан-
ке води жиро рачун прихода буџета и фондова 
надлежне општине). 

Ако на рачунима прихода буџета и фондова 
нема довољно средстава, банка код које се воде 
жиро рачун привредне организације и рачуни при-
хода буџета и фондова надлежне општине даје на-
лог за прекос средстава у корист жиро рачуна а 
на терет кредита, посебно одобреног општини у ову 
сврху. 

Банка код које се води жиро рачун привредне 
организације а не воде се рачуни прихода буџета 
и фондова надлежне општине, испоставља налог у 
корист жиро рачуна привредне организације, а на 
терет ове банке код које се воде рачуни прихода 
буџета и фондова надлежне.општине. 

Банка код које се воде рачуни прихода буџета 
и фондова надлежне општине, на основу примљеног 
налога терети рачуне прихода буџета и фондова 
те општине ако на овим рачунима има довољно 
средстава, а ако нема довољно средстава, банка у 
ову сврху одобрава општини посебан кредит. 

У наредном периоду привредна организација 
има право вршити исплату личних доходака у Би-
с т и минималних личних доходака, ако општин-
ски народни одбор није донео одлуку у смислу 
члана 222 Закона о радним односима. 

Сагласно одредби члана 221 - став 5 Закона о 
радним односима, општински народни одбор дужан, 
је донети, најдоцније у року од 6 месеци од дана 
почетка исплаћиван^ минималних личних доходака 
привредној организацији, одлуку о санацији, став-
л?ању под принудну управу или о ликвидацији при-
вредне организације. Банка је дужна по истеку 5 
месеци од почетка исплаћиван^ минималних лич-
них доходака одређеној привредној организацији, 
обавестити о томе општински народни одбор и упо-

с зорити га на наведену одредбу Закона о радним 
односима, а истовремено известити и срески на-
родни одбор, као и државни секретари јат за по-
слове финансија односне републике. 

V ОБЕЗБЕЂЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ 
ЛИЧНИХ ДОХОДАКА АКО НА Ж И Р О РАЧУНУ 

НЕМА ДОВОЉНО СРЕДСТАВА 
Члан 19 

' Привредна организација која је по периодичном 
обрачуну односно завршном рачуну остварила до-
вољан чист приход издвојен за личне дохотке, а на 
жиро рачуну нема средстава за исплату личних 
доходака и осталих приман,а, може за те исплате 
у пуном износу привремено користити средства 
свог резервног фонда. Позајмљена средства прив-
редна организација дужна је вратити у резервни 
фонд одмах по приливу средстава на жиро рачун 
а ако привредна организација то не учини, банка 
има право да сама изврши пренос средстава са 
жиро рачуна у корист резервног фонда. 

Ако привредна организација у случату из прет-
ходног става нема потребних средстава у свом ре-
зервном фонду, банка одобрава привредној орга-
низацији привремену позајмицу за исплату личних 
доходака из члана 2 под 1) овог правилника. За 
ову позајмицу, без посебне одлуке, гарантује оп-
штински народни одбор. Ову привремену позајмицу 
дужна је привредна организација вратити најдоц^ 
није у року од 3 месеца. Камата по овим привре-
меним позајмицама обрачунава се по стопи од 6% 
годишње. 

Члан 20 
Привредној организацији кој@ по периодичном 

обрачуну односно завршном рачуну није остварила 
довољан чист приход издвојен з а личне дохотке за 
покриће исплаћених личних доходака изнад та -
рифног става, за покриће личних доходака по та -
рифном ставу односно за покриће минималних 
личних доходака повећаних до "25%, а која на свом 
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жиро рачуну и у резервном фонду нема средстава 
за исплату личних доходака, банка одобрава прив-
ремену позајмицу под условима и на начин из чла-
на 19 став 2, а до висине личних доходака на коју 
привредна организација, има право према одред-
бама чл. 16, 17 и 18 овог правилника. 

VI САСТАВЉАЊЕ И ПОДНОШЕЊЕ ИЗВЕШТАЈА 
НА ОБРАСЦУ „ЛИЧНИ ДОХОЦИ" 

Члан 21 
По истеку сваког хлесеца, а пре подизања сред-

става за исплату личних доходака, привредна ор-
ганизација дужна је на основу коначних исплатних 
листа поднети банци месечни извештај о износу 
личних доходака и осталих примања за протекли 
месец у смислу овог правилника на обрасцу „Лич-
ни дохоци", који је саставни део овог правилника. 

Изузетно, железничка транспортна предузећа, 
предузећа у саставу Заједнице привредних преду-
зећа Југословенеких пошта, телеграфа и телефона, 
предузећа речног саобраћаја, грађевинска и монта-
жна предузећа која имају више од 5 погонских од-
носно пословних јединица ван подручја народног 
одбора општине на чијем се подручју налази седи-
ште предузећа, дужна су месечни извештај из прет-
ходног става поднети банци најдоцније у року од 
30 дана по истеку месеца за који се подноси из-
вештај. 

Привредна организација која има у овом са-
ставу погонске и пословне јединице ван свог се-
дишта, а за које се не врши самостално обрачу-
н а в а ! ^ укупног прихода, дужна је на основу изве-
штаја својих погонских и пословних јединица и 
свог -Јвештаја саставити збирни месечни извештај 
на обрасцу „Лични дохоци", који подноси банци 
код које има жиро рачун, 

Погонске и пословне јединице из претходног 
става подносе један примерак обрасца „Лични до-
хоци" и банци у свом седишту. 

. VII ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 22 

Исплата средстава за минималне личне дохот-
ке има првенство према свим осталим исплатама и 
обавезама са жиро рачуна и врши се и ако је 
жиро рачун блокиран ма по ком основу. 

Блокирање жиро рачуна не односи се на сред-
ства пренета на жиро рачун из фондова привредне 
организације, на средства примљена на име прив-
ремене позајмице од банке, као ни на средства 
примљена од општинског народног одбора у сврху 
исплате личних доходака радника. 

Ако је жиро рачун привредне организације бло-
киран зато што су примењене санкције због не-
подношења банци налога за уплату обавеза према 
буџетима и фондовима, оа жиро рачуна се могу 
исплатити само средства за минималне личне до-
хотке радника као и остала лична примања из 
члана 3 овог правилника. 

Одредбе глава V и VI овог правилника не 
односе се на привредне организације које своје 
обавезе према друштвеној заједници извршавају у 
паушалном износу (паушалисти). Ове привредне ор-
ганизације могу, по измирењу обавеза према дру-
штвеној заједници и резервном фонду, изузимати 
средства за личне дохотке радника у границама ра-
сположивих средстава на жиро рачуну. 

Одредбе глава IV и V овог правилника приме-
њују се само на лица у сталном радном односу код 
земљорадничких задруга (општих, сељачких радних 
и специјализованих) и занатских задруга. 

Одредбе глава IV и V овог правилника неће се 
примењивати на пословна удружења, на радничко-
службеничке ресторане, мензе и радничка одмара-

лишта, предузећа у изградњи, на режиске одборе и 
режиске инвестиционе групе, као и на станбене за-
друге. ^ 

Привредна организација која има пословне .је-
динице ван свог седишта а врши исплату личних до-
ходака радника тих пословних јединица путем акре-
дитива, отвара посебан акредитив за личне дохотке 
у бруто износу (са свим доприносима на личне до-
хотке). Приликом исплате личних доходака на терет 
акредитива подносе се и налози за уплату допри-
носа на личне дохотке. 

VIII НАЧИН ПОДИЗАЊА СРЕДСТАВА КОД БАН-
КЕ ЗА ИСПЛАТУ ЛИЧНИХ ДОХОДАКА 

Члан 23 
При подизању готовине за исплату личних дохо-

дака са жиро рачуна или акредитива код банке, 
привредна организација испоставља посебан чек по 
наплатној листи личних доходака који се подмирују 
из чистог прихода, а посебан чек по иоплатној листи 
издатака који терете матери јалне трошкове. 

Члан 24 
Привредна организација испоставља чек ча у-

купан износ личних доходака заједно са износом 
обустава на основу административних и других за-
брана. Истовремено привредна организација подноси 
уплатнице за обустављене износе по забранама у 
корист рачуна корисника тих обустава. Приликом 
подношења чека за исплату личних доходака и 
уплатница по забранама, привредна организација 
обавезно подноси налоге за уплату доприноса бу-
џетима из' личног дохотка, доприноса за социјално 
осигурање и доприноса за станбену изградњу, као 
и месечни извештај на обрасцу „Лични дохоци", по-
што је претходно извршено усклађивање података 
привредне организације и б^Гнке на обрасцу „Ускла-
ђивање". 

Члан 25 
Привредна организација која врши исплату 

личних доходака радника својих погонских и по-
словних јединица путем упутница, дужна је прили-
ком предаје налога за исплату (чека) и упутница 
предати и налоге за уплату доприноса буџетима из 
личног дохотка, доприноса за социјално осигурање 
и доприноса за станбену изградњу. 

IX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан-26 
Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Наредба о исплати средстава за личне дохотке 
у току обрачунског периода и о начину обезбеђења 
средстава привредних организација за исплату лич-
них доходака радника („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 27/58). 

Члан 27 
Образац „Лични дохоци" има значај службеног 

обрасца. Начин издавања тог обрасца одредиће са-
везни Државни секретари јат за послове финансија. 

Члан 28 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 14-18737/1 
29 јула 1959 године 

Београд 

Државни секретар 
за послове финансија, 
Никола Минчев, с. р-
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614. 

На основу чЈГана 36 став 3 Уредбе о катастру 
земљишта („Службени лист ФНРЈ" , бр. 43/53 ' и 
23/56), савезни Државни секретаријат за послове 
финансија издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНАМА ЛЕСТВИЦА КАТАСТАРСКОГ 

ПРИХОДА 
1. У Лествицама катаста,рском прихода (Прилог 

„Службеног листа ФНРЈ" , бр. 31/57 и 22/59) које су 
саставни део Наредбе о одобравању лествица ката -
етарског прихода („Службени лист ФНРЈ" , бр. 
31/57, 9/58, 30/58 и 36/58) одобравају се допуне, утвр-
ђене од Савезне комисије за утврђивање катастар-
ском прихода, за културе вртова и винограда у к а -
тастарском срезу Брчко. 

Ове допуне Лествица катастарском прихода са-
ставни су део ове наредбе. 

2. Допуне у Лествицама катастар скот прихода 
из претходне тачке примењиваће се од 1 јануара 
1960 године. 

3. Ова наредба ступа на снагу "осмог дана по 
објевљивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 13-15860/1 
28 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове финансија, 
Никола М и т е в , с. р. 

Народна република: Босна и Херцеговина 
Катастарски срез: Брчко 

ЛЕСТВИЦЕ К А Т А С Т А Р С К А ПРИХОДА 

К л а с а 

Култура 1 2 3 4 5 6 7 8 

Катастарском приход по 1 ха 
у хиљадама динара 

Вртови 117,0 — 
Винограда М,О 61,0 

615. 

На основу члана 70 став 1 тачка 3 Уредбе о 
трговинокој делатности и трговинским предузећима 
и радњама („Службени лист ФНРЈ", бр. 37/55, 1/57, 
24/57, 31/57, 54/57, 12/58 и 16/58), савезни Државни 
секретару ат за послове робног промета издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ДОПУНИ НАРЕДБЕ О ОДРЕЂИВАЊУ УСЛОВА 

ЗА ПРОМЕТ СУВИХ ШЉИВА 
1. У Наредби о одређивању услова за промет 

сувих шљива („Службени лист ФНРЈ", бр. 30/58) 
после тачке 3 додаје се нова тачка За, која гласи: 

„За. ЗемллрадшгЧке задруге, пословни савези и 
Трговинске привредне организације не могу купо-
вати од индивидуалних произвођача и пољопри-
вредних произвођачких организација суву шљиву 
из текуће производње пре првог октобра." 

2. Ова наредба ступа на снагу осмог дана по 
објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 3605/1 
24 јула 1959 године 

Београд 
Државни секретар 

за послове робног пео--ета, 
Марјан Брецељ, с. р. 

616. 

На основу члана 8 став 2 Уредбе о коришћењу 
друштвених средстава за путничке аутомобиле 
(„Службени лист Ф Н Р Ј " , бр. 14/58), у сагласности 
са Секретаријатом Савезног извршног већа за сао-
браћај и везе и савезним Државним с е к р е т а р у а -
том за унутрашње послове, Секретари јат Савезног 
извршног већа за народно здравлгв прописује 

П Р А В И Л Н И К 
0 ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О 
КОРИШЋЕЊУ ПРЕВОЗНИХ СРЕДСТАВА ЗА 
СПЕЦИЈАЛНЕ ПОТРЕБЕ ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБИ 

Члан 1 

У Правилнику е коришћењу превозних вреда! 
става за специјалне потребе здрав ств ене служба 
(„Службени лист Ф Н Р Ј - , бр. 6/59) у члану % став 
1 на кра ју тачке 6 уместо тачке ставља се тачка 
и запета и после ње додаје нова тачка 7, која 
гласи: 

„7) при вршењу послова санитарног надзора 
од стране органа санитарне инспекције, к а д то 
захтевају хитни здравствени разлози, а не постоје 
погодна редовна саобраћајна средства или би њи-
хово коришћење повлачило знатнији губитак у 
времену, и то над: сузбијањем и спречавањем з а -
разних болести у случајевима појава епидемија, 
с п р о в о ђ е н а вакцинисан^ становништва, објек-
тима за производњу и промет животних намирни-
ца, школским зградама, зд^авственим установама, 
вод ОБОД ним инсталацијама, индустриским преду-
зећима и над другим објектима који су од знача ја 
за здравствену заштиту становништва, као и ради 
вршења овог надзора на граници — у циљу за-
штите од уношења заразних болести." 

У члану 2 после става 1 додаје се нови став 2, 
који гласи: ,,г Ф 

„Изузетно, превозна средства могу се кори-
стити и за превоз радника, службеника и чланова 
органа управљања здравствених установа, од на-
сеља до установе и натраг, ако се здравствена 
установа налази ван насеља, а нема редовног јав-
ног саобраћаја који би се могао користити за ре-
дован превоз ових лица до установе, или ред во-
ж њ е јавног саобраћаја не одговара радном време-
ну радника и службеника здравствених установа, 
односно времену у коме органи управљања ових 
установа одржавају седнице." 

Досадашњи став 2 постаје став 3. ' ' 

Члан 2 
У члану 3 додаје се нови став 4, који гласи: 
„Превозна средства за службене радње из чла-

на 2 став 1 тачка 7 овог правилника могу кори-
стити само лица која имају овлашћење за вршење 
послова санитарног надзора." 

Члан 3 
После члана 4 додаје се нови члан 4а, који 

гласи: 
„За вршење службених радњи из члана 2 став 

1 тачка 7 овог правилника превозна средства могу 
користити: 

1) општински орган санитарне инспекције — на 
подручју општине; 

2) срески санитарни и н с п е к т о р а ^ — на под-
ручју среза; 

3)̂  републички санитарни инспекторати — на 
т е р п - ^ и ј и народне републике; 

4) Сз^езни сани т"'" ' тч инспекторат — на целој 
тери! ири ји Југославије:" 
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Члан 4 
У члану 5 после става 1 додаје се нови став 2, 

који гласи: 
„Налог за вожњу службеника органа надле-

жног за послове санитарне инспекције издаје ста-
решина тог органа." 

Досадашњи став 2 постаје став 3. 
У ставу З, који постаје став 4, уместо речи: „из 

става 1" стављају се речи: „из от. 1 и 2". 

Члан 5 
После члана 6 додаје се нови члан ва, који 

гласи: 
„Као превозна средства у смислу овог пра-

вилника могу се користити сви типови теренских 
и путничких аутомобила домаће и стране прои-
зводње." -

Члан 6 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана по 

објављивању у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 07-274/2 
27 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за народно здравље, 
Др Керберт Краус, с. р. 

617. 

. На основу члана 13 став 2 Уредбе о ваздушној 
пловидби („Службени лист ФНРЈ" , бр. 47/49), у 
вези са чланом 11 рдељак I под а) тачка 5 Уредбе 
о преношењу послова у надлежност савезних и 
републичких органа управе („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 18/58 и 18/59), у сагласности са савезним 
Државним^ секретаријатом за послове финансија, 
Секретари јат Савезног извршног већа за саобраћај 
и везе издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ВАЗДУХО-
ПЛОВИМА ПРИЛИКОМ ПРЕЛЕТА ПРЕКО ТЕРИ-

ТОРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Кад домаћи и страни вазду хоп лови врше 
прелете преко територије Југославије без слетања, 
плаћају накнаду за коришћење уређаја намењених 
ваздушној пловидби и услуга органа за обезбеђење 
ваздушне пловидбе Управе цивилног вав ду хоп лов-
ства (у даљем тексту: накнада за услуге) одређену 
овом наредбом. 

2. Накнада за услуге при лету у једном правцу 
на појединим ваздушним путевима износи, и то: 

1) на ваздушним путевима који воде од држав-
не границе са Аустријом или Италијом преко За -
греба и Београда до државне границе са Албанијом, 
Бугарском, Грчком, Мађарском или Румунијом и 
обратно — 9.300 динара; 

2) на ваздушним путевима који воде од држав-
не границе са Бугарском, Мађарском или Румуни-
јом преко Београда до државне границе са Албани-
јом, Бугарском или Грчком и обратно — 6.300 динара; 

3) на ваздушним путевима који воде од држав-
не границе са Аустријом преко Илирске Бистрице 
или Загреба до државне границе са Италијом и 
обратно — 3.300 динара. 

3. Накнаду за услуге из претходне тачке не 
плаћају ваздухоплови који су према тачки Г1 под 2 
Решења е висини накнада за услуге на јавним 
вазду хоп ловним приот ан иштима у Федер активној 
Народној Републици Ј у г о с л а в е н („Службени лист 

ФНРЈ" , бр. 56/52) ослобођени од плаћања накнада 
за слетање. 

4. Накнада за услуге полаже се код Народна 
банке као приход савезног буџета. 

5. Упутство за спровођење ове наредбе донеће^ 
по потреби, Управа цивилног ваз ду хоп ловства. 

6. Ова наредба ступа на снагу по истеку 30 дана 
од дана објављиван^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 60 
30 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Пеко Дапчевић, с. р. 

618. 
На основу члана 13 Пранилшжа о утврђивању 

,способности чамаца за пловидбу Службени лист 
ФНРЈ", бр. 8/58), у сагласности са савезним Држав-
ним секрет ари ј атом за послове финансија, Секр-ет а^ 
ријат Савезног извршног већа за саобраћај и везе 
издаје 

Н А Р Е Д Б У 
О ТАРИФИ НАКНАДА ЗА ПРЕГЛЕД МАМАЦА 

1. За извршени основни, редовни и ванредни 
преглед чамаца, као и преглед чамаца у циљу из -
давања дозволе за проширење граница пловидбе 
(чл. 5, 9, 10 и 11 Правилника за утврђивање спо-
собности чамаца за пловидбу — „Службени лист 

'ФНРЈ" , бр. 8/58), плаћа се следећа накнада: 
1) за преглед чамца I или ^ II категорије 1.800 

динара, 
2) за преглед чамца III или IV категорије, и то 

за: 
а) чамац на весла — — — — ЗОО динара 
б) моторни чамац — — — — 609 динара 

За преглед чамаца IV категорије који су соат-
ственост „Народне технике" не плаћа се накнада 
из тачке 1 под 2 ове наредбе; 

3) За преглед чамаца који не подлеже упису 
(члан 3 тачка б) Уредбе о упису поморских бродова 
и чамаца ФНРЈ — „Службени лист ФНРЈ", бр. 
25/51), а у циљу издавања дозволе за проширење 
граница пловидбе из члана 4 став 3 Правилника о 
ут-врђивању способности чамаца за пловидбу, плаћа 
се накнада у износу од ЗОО динара. 

2. Ова наредба ступа на снагу даном објављи-
в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ". 

Бр. 06-874 
1 августа 1959 године 

Београд 
Секретар 

за саобраћај и везе, 
Пеко Дапчевић, с. р. 

619. 

На - основу члана 24 Закона о јавним службе-
ницима (,,Службени лист ФНРЈ", бр. 53/57, 44/ГЗ 
и 1/59), Секретари јат Савезног извршног већа за 
општу управу прописује 

У П У Т С Т В О 
О САДРЖИНИ и НАЧИНУ ВОЂЕЊА ПЕРСО-

НАЛНОГ ЛИСТА 

I Основне одредбе 
1: Персонални лист је јавна исправа помоћу 

које се остварује евиденција кретања у служби 
службеник^ и радника на које се примењује За -
кон о јавним службеницима. 
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2. Евиденција службеника остварује се и по-
моћу матичне књиге. 

3. Персонални лист води се у једном примерку. 
Ако је установљен и други примерак персонал-

ног листа, аутентичан је онај примерак који се 
налази код организационе јединице која води пер-
соналну службу. 

4. У случају губитка или уништења, персонал-
ни лист се може обновити само на основу веро-
достој них исправа. 

5. Персонални лист налази се код органа чији 
старешина поставља службеника. 

Старешина надлежан за постављење може од-
редити да се персонални лист чува код установе 
или организације код које је службеник запослен. 

У народним одборима одлуку у смислу прет-
ходног става доноси секретар народног одбора. 

6. У случају премештаја, персонални лист до-
ставља се органу у који је службеник премештен. 

7. Кад службенички однос престане по спора-
зуму, по отказу, по сили закона или по пресуди 

„ дисциплниског суда, персонални лист остаје код 
органа код кога је престао службенички однос. По-
новним заснивањем службеничког односа, персо-
нални лист се доставља органу који поставља слу-
жбеника. 

8. Ако службенички 
однос престане због пре-

ласка службеника на рад у привредну организам 
цију или друштвену организацију на чије службе-
нике се не примењују одредбе овог упутства, пер-
сонални лист се чува код органа код кога је слу-
жбенику престала служба. 

9. Уписивање података у персонални лист врши 
персонална служба на основу исправа и других 
веродостојних списа који се прилажу уз персо-
нални лист. 

Уписивање података у персонални лист врши 
се читким рукописом, и то мастилом. 

У персоналном листу могу се вршити коректу-
ре, брисања и прецртавања, али прецртана места 
морају остати читка. 

Рубрике за које приликом попуњавања персо-
налног листа нема података оставиће се непопу-
н^не. 

10. Све исправе из члана 31 Закона о јавним 
службеницима и остале исправе на основу којих се 
уносе подаци у персонални лист, уписују се у попис 
прилога и прилажу уз персонални лист. 

Персонални лист не може се установити док 
службеник не поднесе уверење о држављанству и 
доказ о школским квалификацијама. 

11. Персонални^ лист мора бити снабдевен фото-
графијом службеника. У ту сврху службеник је 
дужан предати фотографију из последње године. 
Фотографија се обнавља после петнаест година. 

12. За уредно и тачно уношење података у 
персонални лист одговоран Је старешина односно 
службеник задужен за рад персоналне службе. 

Исправност и тачност података унетих у персо-
нални лист потврђује овлашћени службеник својим 
потписом и печатом на за то одређеним местима 
у персоналном листу. 

Промене у елужбеничком односу уноси у пер-
сонални лист и матичну књигу персонална служба 
чим оне нестану. 

13. Службеник има право увида у свој персо-
нални лист. 

14. Матичном књигом обезбеђује се евиденција 
података о заснивању и престанку радног односа 
службеника и техничког особља одређеног органа. 

15. Матична књига води се код органа надле-
жног за постављење службеника. 

16. Матични управни органи могу водити и 
Друге облике евиденције сагласно прописима Уред-

бе о пописивању , штампању и издавању образаца 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 50/57) и Уредбе о 
канцелариском пословању („Службени лист ФНРЈ", 
бр. 50/57). 

17. Персонални лист и матична књига воде се 
по обрасцима који су отштампани уз ово упутство 
и чине његов саставни део. 

П Попуњавање персоналног листа 
18. Поједине рубрике персонално? листа попу-

њавају се на следећи начин: 
1) У рубрику — Назив органа, установе или ор-

ганизације, уписује се званичан назив органа, уста-
нове или организације која установљава персонал-
ни лист, а испод тога ставља свој потпис стареши-
на односно службеник кога он овласти; 

2) у рубрику ^ Установљење персонал ног дет-
ета, уписује се датум м место кад су унети подаци 
у персонални Лист; 

3) у подрубрике рубрике II — Квалификације , 
уносе се подаци тако да остане довољно простора 
за уписивање евентуалних накнадних промена. 

У под рубрику — Школска опрема, треба стави-
ти највишу школску спрему коју службеник има; 

4) у рубрику ЈП — Породични подаци, уносе се 
подаци за брачног друга и децу службеника, а за 
родитеље и остале сроднике само ако их службеник 
издржава; 

5) у рубрику IV — Кретање у служби до уста-
новљења персонално? листа, уносе се хронолошким 
редом подаци о кретању у служби, укључујући 
и орган код кога је службеник запослен кад се 
установљава персонални лист према овом упут-
ству. 

У колону — Уведено у радну књижицу, упи-
сује се број стране радне књижице на којој су 
унети подаци о запослењу, признавању посебног 
радног стажа и привременој незапослености; 

6) У рубрику V — Кретање у служби од уста-
новљења персонално? листа, уносе се све промене 
у службеничком односу настале од установљења 
персоналног листа према овом упутству. 

У колону — Платни разред, уноси ее износ пла-
те за службенике којима ес плата не одређује 
према платном разреду; 

7) у рубрику УШ — Кривичне и дисциплписке 
казне, у колону — Број и датум одлуке о казни, 
уноси се датум кад је одлука постала правоснажна; 

8) у рубрику IX — Одликовања, уносе се сва 
ратна и радна одликовања; 

9) у рубрику XI — Функције у органима вла-
сти, органима друштвеног управљања и дру ватре-
ним организацијама, уносе се подаци за сваку 
годину посебно. 

19. ,У персоналном листу за техничко особље и 
помоћне службенике у рубрику II — Квалифика-
ције уписују се категорије и квалификације које 
предвиђа Уредба о платама техничког особља и 
помоћних службеника („Службени лист ФНРЈ", бр. 
7/58). 

III Остале одредбе 
20. Евиденције прописане овим упутством орга-

ни зов аће се и спровести најдоцније до 1 јуна 1500 
године. 

21. Постојећа матична књига прилагодиће се 
матичној књизи према обрасцу уз ово упутство 
тако што ће се рубрике постојеће матичне књт:ге 
које не садржи нова матична књига, оставити пра-
зне. Овако ће се поступити све док се не искори-
сте постојеће матичне књиге. 

Уписи и исписи за сваког службеника врше 
се у истој — хоризонталној колони. 
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ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВША 

Народна Република 

- назив органа, установе или организације -

Матична књига Радна књижица 

бр.: серија: 

б р е г - - . 

П Е Р С О Н А Л Н И Л И С Т 

- породично (очево) ж р е ђ е м име -

I. ОПШТИ ПОДАЦИ Ј 

Рођен-а: дана . 
Место рођења 
Народност 

месеца гојене 
НР 

^ држављанство^ 
Војна обавеза 
Учешће у НОБ-в 

(фотографија) 
4 x 5 см. 

(фотографија) 
4 x 5 см. 

За годину, оверава: За 
Установљење персонални^ листа 
датум ^ 1 9 ^ „ ^ . 
место „ „ 

. годину, оверава 

П. КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

ј В р с т а Н А З - И В . 
5 Где јет 
З а в р т е 

; I Када 1 Успех 
1 

ј Школска 
1 ' спрема в 

-

ј Струган 
1 испит, по-
весним стдо^' 
1 ни испит, 

г зашију дуже 
1 курижвж 

Знаде 
1 к т језива; 
I — добро 
1 — служи се 1 
ЕП. п о р о д и ч н и ПОДАДЕ 

(мд.) (погине адаоворвог службеаадса) 

Чланови породице (браниш друг, деца), родитеље 
1 и остали сродници 

1 Превиде ш име ^ сродство 1 ^ ^ 1 ш ш м а њ Ј ' п р о " 
? рођења мене 

1 
1 I 4 

; г ! ш 1 1 
IV. КРЕТАЊЕ У СЛУЖБ-И ДО УСТАНОВЉЕЊА 

ПЕРСОНАЛНОГ ЛИСТА 
V. КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ ОД УСТАНОВЉЕЊА 

ПЕРСОНАЛНО^ ЛИСТА 
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VI. ГОДИШЊА ОЦЕНА VII. ОТСУСТВОВАЊА СА ДУЖНОСТИ 

За
 

1 
го

ди
ну

 Ј 

,е ц е н а 

О
ве

ра
ва

 
- 

' 
'.

 
-

О ц е н а 

О
ве

ра
ва

 

— 

-

св 

1 - и У
ку

па
н 

1 
бр

. 
да

на
 

Р а з л о г о т с у с т в о в а њ а св 

1 - и У
ку

па
н 

1 
бр

. 
да

на
 

Год. 
одмор 

боло-
вање 

школо-
вање 

усаврша-
вање 

ЛИЧНИ и 
други ра-

злози 

-

% 

-

, 

VIII. КРИВИЧНЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ X. НАГРАДЕ ЗА НАРОЧИТЕ УСПЕХЕ У РАДУ 

В
рс

та
 к

аз
не

ј 

Ко је изрекао казну Због чега 
је кажњен 

Бр
ој

 и
 д

ат
ум

 
од

лу
ке

 о
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аз
ни

 
Бр

ој
 и

 д
ат

ум
 

ре
ш

ењ
а 

о 
уб

ла
-

ж
ав

ањ
у 

ил
и 

ос
ло

бо
ђе

њ
у 

од
 

ка
зн

е 
(б

ри
са

њ
е 

\ 

— — 

Од кога је награђен Врста 
награде 

Број и датум 
решења 

0 

- -

1 

IX. ОДЛИКОВАЊА 

XI. ФУНКЦИЈЕ У ОРГАНИМА ВЛАСТИ, ОРГАНИМА 
ДРУШТВЕНОГ УПРАВЉАЊА И ДРУШТВЕНИМ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

Врста 
одликовања 

Бр
ој

 и
 

да
ту

м
 

ук
аз

а Врста 
. одликовања 

Б
ро

ј 
и 

, 
да

ту
м

 
ук

аз
а 

Го
ди

на
 

У органима 
" власти 

У органима 
друштвеног 
управљања 

У друштве- д 
ним органи-! а к т и в н о с т и 

зацијама 

- — 

1 
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ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Народна Република 

Бро 

Број: 

ПЕРСОНАЛНИ ЛИСТ 
за техничко особље и помоћне службенике 

(породично (очево) и рођено име) 

ОПШТИ ^ПОДАЦИ 

рођен-а дана,, 
место рођења 
народност 

месеца 
НР 

године 
- Л — — 

војна обавеза — 
учешће у̂  НОБ-и 

држављанство 

Установљење персона Ј, ног листа 
Датум: — ^ ^ — 19 
место: 

(М.П.) 

(потпис одговорног 
службеника) 

II — КВАЛИФИКАЦИЈЕ 

назив органа, установе или организације) 

Матична књига Радна књижица 

Серија: „ „ „ „ „ ^ 

Квалификације 

Послови које обавхва 
1 
III — ПОРОДИЧНИ ПОДАЦИ 

Чланови породице (брачни друг, деца), родитељи 
и остали сродници 

' Презиме и име ј сродство г о 2 и н а занимање рођења ј промене 

1 
! 
1 „ 

1 
IV — УКУПНИ РАДНИ СТАЖ ДО УСТАНОВЉЕЊА 

ПЕРСОНАЛНО!"1 ЛИСТА 

Где је радио 
(назив органа 
установе или 
организације) 

послови 
које је 

обављао 

трајање 
запо-
слења 

од до 

признати 
посебни 
радни 
стаж 

од до 

уведено у 
радну 

књижицу 
на стр. 

V — КРЕТАЊЕ У СЛУЖБИ ОД УСТАНОВЉЕЊА 
ПЕРСОН АЛ НОГ ЛИСТА 

VI — ОТСУСТОВАЊА СА ДУЖНОСТИ 

Назив и место 
органа установе 
или организације 

Јрсга решења 
(постављење, 

унапређење или 
престанак) 
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VII — КРИВИЧНЕ И ДИСЦИПЛИНСКЕ КАЗНЕ 

Врста 
казне 

Ко је изре-
као казну 

Због 
чега је 

кажњен 

Број и 
датум 
одлуке 

о казни 

БРОЈ И датум решења о 
ублажавању или ослобођењу1 

од казне ^брисање казне) 

VIII — ОДЛИКОВАЊА 

Врсте 
одликовања 

Број и датум 
указа 

Врсте 
Одликовања 

Број и датум 
указа 

IX - ПРЕМИЈЕ ЗА НАРОЧИТЕ УСПЕХЕ У РАДУ 
И ЗА ОСТВАРЕНЕ УШТЕДЕ 

Од кога је награђен Врста 
награде Број и датум решења 

с 
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22. Ступањем на снагу сивог упутства престају 
важити сви досадашњи прописи о вођењу персо-
налног листа и других евиденција службеника који 
нису обухваћени овим упутством. 

23. За штампање иг издавање образаца персо-
налног листа прописаних овим упутством потребна 
је дозвола секретаријата републичког извршног 
већа за општу управу у смислу члана 10 Уредбе 
о п р о п и с и в а н , штампању и издавању образаца. 

. 24. Персонални лист има 8 страница: два листа 
протоколске хартије формата Ца (458X324 мм), пре-
савијен на формат Цд (229X324 мм). 

Персонални лист за техничко особље има 4 
странице: један лист протокол сне хартије формата 

620. 

На основу члана 75и Уредбе о трговинско! де-
латности и трговинским предузећима и радњама 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 37/55, 1/57, 24/57, 31/57, 
54/57, 12/58 и 16/58), у вези са тачком 1 Наредбе о 
обавезном договарању о ценама за свежу шљиву, 
суву шљиву и ракију произведену од шљива 
(„Службени лист ФНРЈ" , бр. 30/58) и тачком 1 На-
редбе о договарању о ценама по којима ће земљо-
радничке задруге куповати пољопривредне прои-
зводе од индивидуалних произвођача („Службени 
лист ФНРЈ", бр. 19/58), претставници Главног за -
дружног савеза ФНРЈ, Главног савеза земљорад-
ничких задруга Н Р Србије, Главног савеза пољо-
привредних задруга Н Р Хрватске, Главног задру-
жног савеза НР Босне и Херцеговине, Главног з а -
дружног савеза НР Словеније, Главног задружног 
савеза НР Македоније и Главног задружног савеза 
НР Црне Горе постигли су 

Д О Г О В О Р 
О Н. ВИШИМ ЦЕНАМА ШЉИВА И РАКИЈЕ ОД 

ШЉИВА 

1. Овлаш-ћени претставници Главног задружног 
савеза ФНРЈ, Главног 'савеза земљорадничких за-
друга НР Србије, Главног савеза пољопривредних 
задруга НР Хрватске, Главног задружног савеза 
Н Р Босне и Херцеговине, Главног задружног савеза 
Н Р Словеније, Главног заднужног савеза НР Маке-
доније и Главног задружног савеза НР Црне Горе 
на састанку одржаном 16 јула 1959 године у Глав-
ном задружном савезу ФНРЈ у Београду догово-
рили су се да највише цене по којима могу купо-
вати свеже и суве шљиве и ракију од шљива од 
индивидуалних произвођача буду, и то: 

Ца (458X324 мм), пресавијен ва формат Цл 
(229ХС24 мм). 

Образац листова матичне књиге је 840X297 мм 
протоколске хартије, пресавијен на формат Ал 
(420X297 мм). 

25. Ово упутство ступа на снагу даном објав-
љ и в а н ^ у „Службеном листу ФНРЈ" . 

Бр. 8652/1 
24 јула 1959 године 

Београд 
Секретар 

за општу управу, 
Војо Биљановић, с. р. 

Динара 
1) шљива бра ница за извоз, која одго-

вара условима предвиђеним по Ј1Ј8 
(В2.032/55) за квалитет I — — — до 23 

2) сува шљива извозног Квалитета 
на бази 95/100 — — — — — — до 90 

3) ракија од шљива — — — — — до 2,80 
Цени сувих шљива из претходног става додаће 

се два динара за сваких пет комада мање од 100 
комада у килограма сувих шљива. Ако у Чг 
килограма сувих шљива има више од 100 комада, 
цена од 90 динара за 1 килограм умањиће се за 
2 динара за сваких 5 комада сувих шљива изнад 
100 комада у 1/2 килограма. 

За суву шљиву коју индивидуални пољопри-
вредни произвођачи испоручују купцима после 1 
новембра, поред цена означених у тачки 1 под 2 
овог договора купци могу плаћати произвођачима 
на име покрића трошкова лагеровања, чувања, 
кала и слично највише до 3" динара по 1 килограму. 

Пена се подразумева за 1 килограм шљива од-
носно за један степен алкохола ракије франко 
утоварено у вагон односно друго поевозно средство 

4 или франко магацин организације која врши откуп. 
2. Највиша цена за ракију од шљива из тачке 

1 под 3 овог договора важи за све количине нове 
и старе ракије од шљива. 

3. Овај договор обавезан је за све привредне 
организације из члана 72 ст. Ј1 и 2 и члана 75д став 
1 Уредбе о трговинској делатности и трговинским 
предузећима и радњама. 

4. Даном ст—"ања на ч снагу овог договора пре-
стаје да важи1 Договор о највишим ценама шљира 
и ракије од шљива („Службени лист ФНРЈ44, бр. 
34/58 и 41/58)? 
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ж Ова! договор одобрио је савезни Државни 
секретар из ат за послове робног промета. 

6. Овај договор ступа на снагу даном објављи-
ван^ у ,,С ТЈ л-ебен ом ллсту ФНРЈ" . 

Бр. 1204 . 
3 августа 1959 године 

Београд 
Главни задружни савез ФНРЈ 

Генерални секретар, 
Светислав Јешић, е. р, 

621. 

На основу члана 21 Уредбе о зајмовима за инве-
стиције („Службени' лист ФНРЈ", бр. 31/56, 22/58 и 
25 59), у сагласности са савезним Државним секре-
тари ј атом за послове финансија, Југословенска ин-
вестициона банка расписује 

XXXVI К О Н К У Р С 
ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ ЗАЈМОВА ИЗ 
СРЕДСТАВА ОПШТЕГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОН-
ДА ЗА ИЗГРАДЊУ, ПРОШИРЕЊЕ И РЕКОН^ 
СТРУКЦИЈУ ФАБРИКА ЗА И Н Д У С Т Р И Ј У ПРЕ-

РАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОДА 

1. Ју ̂ словенска инвестициона банка даваће по 
овом конкурсу из средстава Општег инвестиционог 
фонда инвестиционе зајмове за изградњу, проши-
рење и реконструкцију фабрика и нових погона за 
индустриску прераду пољопривредних производа, 

За!МОБИ ИЗ претходног става даваће се нарочито 
за-

1) индустриску прераду млека; 
2) иидустриоку прераду воћа и поврћа; 
3) производњу јевтине амбалаже за паковање 

прехранбених производ,а; 
4) индустриску прераду живинског меса и ја ја ; 
5) и н д у с т р и ј у прераду брашна; 
6) и н д у с т р и ј у прераду кукуруза; 
7) производњу пива. 
2. На овом конкурсу могу учествовати привред-

на предузећа, земљорадничке задруге, пословни за -
дружни савези, удружене привредне организације 
-и политичкотериторијалне јединице. 

3. Зајмови по овом конкурсу дају се под усло-
вом да се траженим зајмом и средствима корисника 
зајма односно његовог јемца, обезбеђује потпуна 
изградња, проширење или реконструкција објекта 
за који се тражи зајам. 

4. Зајмотражилац је обавезан учествовати у 
трошковима инвестиција и сопственим средствима^ 
као и положити гарантни износ, а према прописи-
ма важећим у време доношења одлуке о давању 
зајма. Зајмотражилац може понудити и веће уче-
шће у трошковима инвестиција од прописаног. 

5. Зајмови по овом конкурсу даваће се уз ка-
мату по стопи од 4% годишње, 

Рок во^^лња зајма не може бити дужи од 25 
година 

6. Првенство при добивању зајма имаће зајмо-
тражиоци који: 

1) обезбеђују на јниже производне трошкове по 
јединици производа и већи рентабилитет у односу 
на укупно уложена средства и у односу на износ 
траженог зајма; 

2) имају најниже трошкове инвестиције по је-
диници производа у односу на укупно потребна 
средства и у односу на износ траженог зајма; 

3) нуде краћи рок- остварења редовне производ-
ње рачунајући од тренутка одобравања инвести-
ционог зајма; 

4) нуде краћи рок отплаћиван^ зајма. 
Банка може утврдити минимум рентабилитета 

у односу на укупна инвестициона улагања, као и у 
односу на средства траженог зајма, испод кога се 
за јам не може одобрити, а поред тога може утв ^ -
ти максимум укупног инвестиционог улагања одно-
сно инвестиционих улагања из траженог зајма по 
јединици производа преко кога се тражени зајам 
не може одобрити. 

7. Захтев за инвестиционе зајам треба да садр-
ж и податке наведене у члану 16 Уредбе о зај- -4-
вима за инвестиције, а подноси се на прописаним 
банчиним обрасцима. 

8. Уз захтев за зајам подноси се и потпуни ич-
вестициони елаборат према члану 18 став 1 Уредбе 
о зајмовима за инвестиције. Инвестициони програм 
и идејни пројект грађевинских радова морају бити 
реви ковани и одобрени. 

Предмер уз идејни пројекат грађевинских 
дова треба да буде израђен по свим позицијама 
грађевинских, занатских и инсталатерских радова, 
из којих се може видети како се дошло до поједи-
них количина радова. Предрачун треба да буде из-
рађен по свим позицијама предмера, на основу ва-
жећих цена. Груби предмер, као и предрачун изра-
ђен на основу грубог предмета, неће се узети у 
обзир. За грађевинске радове уместо идејног про-
јекта може се поднети први део одобреног главног 
пројекта. 

Спецификација опреме треба да буде израђена 
са назначењем главних карактеристика, као и са 
назначењем цена за сваку позицију опреме (одво-
јено-за увозну, а одвојено за домаћу опрему), и тро-
шкова монтажних радова. 

9. Зајмотражилац је дужан уз захтев за затам 
поднети Банци изјаву надлежног органа полит^ч-
кзотериториј алке јединице о обезбеђењу сред ст? а 
за полагање гарантног износа и средстава за ^ - е -
шће у трошковима инвестиција, ако му та сред-
ства обезбеђује политичкотериторијална јединима. 

10. Банка може условити одобрење зајма јем-
ством политттчкотериторијалпе јединице. 

11. Захтев за зајам, са потребном документаци-
јом, подноси се у 4 примерка најближој филијали 
Југословенске инвестиционе банке. 

12. Захтеви за зајам по овом конкурсу могу се 
поднети: 

у I року 31 октобра 1969 године, 
у II року 31 децембра 1959 године, 
у III року 29 фебруара 1960 године. 

О. бр. 605 
25 јутго 1059 ро дине 

Београд 
Југословенска инвестициона банка 

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

Генерални директор, Управног одбора, 
Аугустин Папић, с. р. Хасан Бркић, с р. 

622. 

На основу члана 39 Основног закона о заштити 
биља од болести и штеточина („Службени лист 
ФНРЈ", бр. 26/54), Савезна управа за заштиту биља 
објављује 

С П И С А К 
ХЕМИСКИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА 
ЗА КОЈА ЈЕ ИЗДАТА ДОЗВОЛА ЗА СТАВЉАЊЕ 

У ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈИ ЈУГОСЛАВ"1" 

Савезна управа за заштиту биља издала је од 10 
фебруара 1959 године дозволе за стављање у про-
мет следећих хемиских средстава за заштиту биља: 
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Agrocide Di-
spersible 
Powder 

2) Ekatox 20-
Spritzpul-
v e r 

3) Ekatox 20 
Некада 

Kk>rosan р-а® 

5) 

6) Piweatasdn 

7) Diazinon 
Geigy Зв 
Emulsion 

8) n i a z a o m 
Geigy 
прашак за 
прскање 

Ш Elmasiil 

11) Murvese© 

It) Pherikapton 
Geigy M 
прашак за 
прскање 

производи P lan t Protection Lid. 
Хигијена. Заступник ^ н т е р е ж с п о р т " 
— Београд. Бро ј сталне дозволе 
Ш&—ШШ. ОД 24 Јука године; 

производа Saaadoz A. G. — Basel. 
Заступник „Велебит" — Загреб. 
Б р о ј сгааше д*зз»од*е €2/3—1441/1 од 
24 јуна 19@8 године-, 

производи Sandca A. G. — BaseL 
Заступник „Велебит** — Загреб. 
Бро ј сталне дозволе 02УЗ—1442/i о д 

24 јука 195® иодике; 

производи „Chromos", кемп јежа и н -
ду-стрија — Загреб. Броз сталне 
дозволе 02/3—ШОД/З од IS јула Ш 
жадигае; 
шгроизеоди ^Pimas", товарна жемич-
жих мздежков, Р а ч е прм Марибору. 
Бро ј сталне дозволе £2/3—4S/2 од 
24 јуна 1959 године; 
производи ! п. 
Заступник ЈЊатераекшиС" — Нови 
Сад. сталне дозволе ©2/3— 
WQ&/2 <од 24 дува 1S59 године; 

производи X R. ^Seigy A. CL — B a -
sel. Заступник „Commerce" — Љ у -
бљана. Б р о ј привремене дозволе 
02/3—383/5 од 24 јуна 1959 године; 

производи J. R. Geigy A. G. — Ba-
sel. Заступник „Commerce" — Љ у -
бљана. Бро ј привремене дозволе 

02/3—38Ф/5 од 24 јуна године; 
„Duphar" 
Tedkm V Ш 
М. О. 

прошсзвгоот N. V. PShilipfS-Roxane, Ам-
стердам. Заступник „PhiMpS" — те-
хничко претставништво за Ф Н Р Ј 
— Београд. Крој привремене до-
зволе 02/3—128/7 од. 13 марта 1959 
године; 
производи „Бауег" A. G. — Lever -
Jmsen. Заступник „Коним" — Љ у -
бљана, пословница „Sano-Pi ia ima" 
— Загреб. Бро ј привремене дозво-
ле 02*3—511/3 од 13 марта 19^9 го-
тргне; 
тгроизводи The Murphy Ghem. Com-
pany I M . Wfoea t h a m p ^ e a d . Заступ-
ник „Commerce" — Љубљана . Б р о ј 
привремене дозволе ©2/3—482/8 од 
М јуна 155® године; 

производи J. R. Geigy A. G. — Ва_ 
.seil. Заступник »Соштегсе« — Љ у -
бљана. Броз привремене дозволе 
02/3—382/5 од 24 јуна £959 подаде; 

13) Simazin 
Geigy 50 
Spri tzpulver 

14) Zyklon 

производи-J . R. Gedgy A. G. — B a -
sel. Заступник »Commerce« — Љ у -
бљана. Б р о ј привремене дозволе 
02/3-381/5 од 24 јуна 1959 године; 

производи Degesch-Frankfur t /Main . 
Заступник „ИнтерсервиС" — Нови 
Сад. Броз привремене дозволе 
02/3—71/4 од 13 марта 1959 године. 

Бр- <82/3-1711Л 
29 јула 1959 године 

Београд 
Директор 

Савезне управе з а заштиту биљг>, 
инж. Србољуб Тодаровић, с. р 

УКАЗИ 
Претседник Републике на основу члана 71 тач-

ка 4 Уставног закона, а на предлог Државног се-
кретара за иностране послове,, доноси 

У К А З 
О П О С Т А В Љ Е Њ У И З В А Н РЕД НОГ П ОИУНОМО-
ЋЕНОГ АМБАСАДОРА Ф Н Р Ј У Р Е П У Б Л И Ц И 

ПАКИСТАНУ 
I 

Поставља се 
Густав Влахов, досадашњи изванредни посла-

ник и ©пуномоћеии министар Ф Н Р Ј у Републици 
Пакистану за изванредног и опуно моћеног амбаса-
дора Федератисне Народне Републике Јутославије 
у Републици Пакистану. 

П 
Д р ж а в н и секретар з а иностране послове извр-

шиће ова ј указ . 
I I I 

О в а ј у к а з ступа на снагу одмах. 
У. бр. 8 

25 јула 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. p. 

Претседник Републике на основу члана 71 тач -
ка 4 Уставног закона, а на предлог Д р ж а в н о г - с е -
кретара за иностране послове, доноси 

У К А З 
О П О С Т А В Љ Е Њ У ИЗВАНРЕДНО!" И ОНУ НОМ О-

ЋЕНОГ АМБАСАДОРА Ф Н Р Ј У СУДАНУ 
I 

Поставља се 
Ж и в а д и н Симић, досадашњи изванредни посла-

ник и опуномоћени министар Ф Н Р Ј у Судану за 
изванредно* и опуткжоћеног амбасадора Федер ати в -
ве Народне Републике Југослава ј е у Судану. 

I I 
Државни секретар за иностране послове извр -

шиће о в а ј указ . 
Ш 

Ова ј указ ступа на снагу одмах. 
У. бр. 9 

30 јула 1959 године 
Београд 

Претседник Републике, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЛИСТОВА 
НАРОДНИХ РЕПУБЛИКА 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
у бпоју 29 од 11 јула 1959 године објављује: 

Закон о организацији управе народних одбора; 
Наредбу о одређивању места у којима је оба-

везно пријављивање пребивалишта и боравка; 
Програм испита за кзвалификованог радника из 

предмета математика; 
Програм испита за висококвалификованог рад-

ника из предмета математика; 
Решење о измени и допуни Решења о ставља-

њу под заштиту државе Лудошког Језера бр. 172 
од 14 јуна 1956 године; 

Решење о стављању под заштиту државе ста-
бла горског џеверастог јавора (Асег рзеш1ор1а1апиз) 
на планини Тари; 

Решење о стављању под заштиту државе слика 
и једне књиге. 

У броју 30 од 18 јула 1959 године објављује: 
Закон о основ-ној школи; 
Закон о изменама Закона о универзитетима; 
Закон о оснивању Више техничке обућарске 

школе у Београду; 
Закон о измени назива виших комерци јалних^ 

школа у Београду и Нишу; 
Закон о оснивању виших техничких машин-

ских школа у Београду, Крагујевцу и Нишу; 
Закон в оснивању више техничке текстилне 

школе у Лесковцу; 
Закон о оснивању Технолошко^ факултета у 

Новом Саду; 
Одлуку р одређивању претставника Народне 

скупштине Народне Републике Србије у управља-
њу У г остите ЛуСКОМ комором Народне Републике 
Србије; 

ч- длуку о избору гаретоедника, потпретседника 
и запионичара Већа произвођача Народне скуп-
штине Народне Републике Србије; 

Одлуку о потврди одлука среских народних 
одбора о изменама и допунама статута срезова; 

Одлуку о избору судије Вишег привредног суда 
у Београду; 

Одлуку о разрешењу судиоке дужности суди-
ја окружних судова и Окружног привредног суда; 

Одлуку^ о избору судија окружних судова; 
Одлуку о п л а ћ а х у хонорарне наставе на ви-

шим школама; 
Уредбу о почетку рада и саставу органа управ-

љања Технолошко! факултета у Новом Саду; 
Уредбу о организацији и раду Републичке ко-

мисије за верска питања; 
Решење о именовању чланова Републичке ко-

мисије за вел ска питања. 
У броју 31 очд 26 јула 1050 године објављује: 
Решење е изменама и допунама Решења о од-

ређивању дивљачи на заштићену и незаштићену; 
Решење о одређивању стопе доприноса по ко-

јој ће ор воки бирои за посред овање рада уплаћи-
вати допринос у републичка допунска средства по-
средовања рада у 1059 години; 

Правилник о коришћењу хидромелиорационих 
система у економској 1959/60 години; 

Правилник о полагању ванредних испита у 
стручним школама; 

Упутство о форми и садржини дипломе о по-
ложеном испиту за висококвалификованог занат-
ског радника (занатског мајстора); 

Одлуку о спровођењу обавезног здравствено? 
реоси гурања; 

Одлуку о посебним стопама доприноса за здрава 
ствено осигурање; 

Обрасци који су саставни део Правилника о 
организацији и раду извештај не службе о појави 
и кретању биљних болести и штеточина. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-
публике Хрватске у броју 27 од 10 јула 1959 годи-не 
објављују: 

Одлуку о расподели доприноса за кадрове ЈТ 
привреди у 1959 години; 

Правилник за спровођење Закона о држању и 
ношењу оружја; 

Наредбу о изменама и допунама Наредбе о од-1 
ређивању посебног хонорара наставном особљу ме-
дицилоких факултета за рад у здраветвсним уста-
новама; 

Наредбу о одређивању занатских радиности и 
њима сличних делатности у којима се може орга-
низовати рад код куће радника („рад на сиц"). 

У броју 28 од 17 јула 1059 године објављују: 
Одлуку о посебном додатку наставном особљу 

одређене специ јавности за рад у стручним шко-
лама ; 

Правилник о спортском риболову на мору; 
Наредбу о изменама и допунама Наредбе о од-

ређивању установа на подручју Народне Републике 
Хрватске у којима се може вршити испитивање 
животних намирница; 

травку Уредбе о организацији и раду Савета^ 
за социјалну заштиту НРХ. 

С А Д Р Ж А Ј : 
Страна 

612. Правилник о возачима мотор мих возила 901 
613. Правилник о обезбеђењу и исплати сред-

става за личне дохотке радника лривред-
- них организација — — — — — — 913 

614. Наредба о допунама лествица катастар-
ског прихода — — — — — — — 919 

615. Наредба о допуни Наредбе о одређивању 
услова за промет сувих шљива — — — 919 

616. Правилник о изменама и допунама Пра-
вилника о коришћењу: превозних средста-
ва за специјалне потребе здравствено 
службе — — — — — — — — — 919 

617. Наредба о висини накнада за услуге ва-
здухопловима приликом прелета преко 
територије Југославије — — — — 920 

618. Наредба о тарифи накнада за преглед 
чамаца — — — — — — — — — 920 

619. Упутство о садржини и начину вођења 
персоналног листа — — — — — — 920 

020. Договор о највишим ценама шљива и р а -
кије од шљива — — — — — — — 925 

621. XXXVI Конкурс за давање инвестицио-
них зајмова из средстава Општег инве-
стиционог фонда за изградњу, прошире-
ње и реконструкцију фабрика за инду-
с т р и ј у прераду пољопривредних прои-
звода — — — — — — — —1 — 926 

622. Списак хем нек-их средстава за заштиту 
биља за која је издата дозвола за став-
љање у промет на територији Ј у г о с л в и ј е 926 

Издавач! Новинска установа „Службени лист ФНРЈ" Београд, Спал,евића IV!лика 9 По^пт фах 226. 
— Директор и одговорни уредник Радован Вукановић Улипа Краљевића Марка бр. 9. — 

Штампа Београдски графички завод, Београд 


