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Врз основа на членот 50 од Уредбата за надоместоците на патните и другите трошоци на јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр.
9/60, 15/61, 24/61, 16/62 и „Службен лист на СФРЈ",
бр. 20^63 и 30/63), Сојузниот секретаријат за буџет
и организација на управата пропишува
П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАДОМЕстоците ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И
СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО
Член 1
Во Правилникот за надоместоците за службени
патувања и селидби во странство („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 15/59, 48/59, 30/60, 27/61, 26/62, 30/62, 48/62
и „Службен лист на СФРЈ", бр. 29/63) во членот 8
се вршат измени на досегашните износи на дневниците за следниве странски земји, така што изменетиот текст за тие земји да гласи:
„За Израел:
за службениците од

I група 45 израелски фунти
II
42
III
39
IV
36

За Унгарија:
за службениците од I група 250 унгарски форинти
п
if
а И
it 230
„
„
п
ft
а HI
)f 220
„
„
IV
„ 200
За Норвешка:
за службениците од

I група
II
III
IV

90 норвешки круни
80

70
60

Член 2
Овој правилник влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 10-31847/1
17 октомври 1963 година
Белград
Сојузен секретар
за буџет и организација на управата,
Зоран Полич, с. р,

Врз основа на точката 8 од Одлуката за определување височината на надоместоците што се
плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист
на СФРЈ", бр. 42/63), во согласност со Сојузниот
секретаријат за финансии, Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски пропишува
У П А Т С Т В О
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСОЧИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ШТО СЕ ПЛАЌААТ ЗА ДРУМСКИ
МОТОРНИ ВОЗИЛА
1. Надоместокот за употреба на јавните патишта (во понатамошниот текст: надоместокот) кој
се плаќа врз основа на Одлуката за определување
височината на надоместоците што се плаќаат за
друмски моторни возила (во понатамошниот текст:
Одлуката), се плаќа за друмските моторни возила
и нивните приклучни возила (во понатамошниот
текст: возилото) за онаа година зк која се врши регистрацијата на возилата односно продолжувањето
на важењето на регистрацијата на возилото.
2. Ако регистрацијата на возилото се врши во
првото полгодиште, се плаќа целиот износ на надоместокот, без оглед во КОЈ месец на тоа полгодиште
се врши регистрацијата.
Ако регистрацијата на возилото се врши во
второто полгодиште, се плаќа половина од износот
на надоместокот, без оглед во кој месец на тоа
полгодиште се врши регистрацијата.
3. Ако важењето на регистрацијата на возилото
се продолжува, се плаќа целиот износ на надоместокот.
Ако авто-транспортно претпријатие го продолжува важењето на регистрацијата на возилото, тоа
плаќа, според точката 2 став 1 на Одлуката, надоместокот во две еднакви рати, и тоа првата рата до
1 април, а втората до 1 септември во годината за
која се продолжува важењето на регистрацијата.
4. Лице што привремено престојува во Југославија и привремено регистрира возило увезено од
странство или набавено во Југославија, плаќа надоместок само ако возилото привремено го регистрира на време подолго од 6 месеци или ако за
привремено регистрирано возило на време пократко од 6 месеци Ја продолжи регистрацијата толку
да в а ж и таа вкупно подолго од 6 месеци.
Во случаите од ставот 1 на оваа точка се плаќа
целиот износ на надоместокот.
Ако лицето од ставот 1 на оваа точка привремено регистрира возило во текот на последните
три месеци во годината, со тоа што регистрацијата
да важи подолго од 6 месеци, а до крајот на наредната година, плаќа само еден надоместок so
полн износ.
Ако според важечките прописи за регистрација
на моторните возила се одобри вонредно продол-жување на важењето на привремената регистрација на возилото, се плаќа половина од износот на
надоместокот за секои започнати шест месеци.
5. Надоместокот се уплатува во корист на посебната сметка, бр. 840-70-01 -— Надоместок за јав-
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ни патишта од друмски моторни возила, и тоа пред
регистрацијата на возилото односно пред продолжувањето на важењето на регистрацијата.
6. Надоместокот се уплатува, по правило, посебно за исеков возило, к а ј комуналната банка на чие
подрачје е седиштето односно престојувалиштето
на имателот на возилото, со четириделна уплатница
односно четириделен вирмански налог.
Врз грбот од уплатницата односно вирманскиот
налог имателот на возилото го означува видот и
марката на возилото, како и бројот на моторот —
ако во-зилото се регистрира прв пат, односно неговиот регистарски број — ако се продолжува в а ж е њето на регистрацијата.
7 Авто-транспортните претпријатија и другите
иматели на возила што имаат поголем број возила,
можат за сите возила од иста категорија за кои го
продолжуваат важењето на регистрацијата да го
уплатат надоместокот со иста четириделна уплатница односно четириделен вирмански налог. Како
одделни категории возила се сметаат: товарни возила (обични и специјални), товарни трицикли,
автобуси (автобус,и и комбибуси), работни возила
(возила со радиоскопски уред, возила со кинематографски уред, авто-дигалки, дезинфекциона кола,
подвижни работилници и др.), приклучни возила
^товарни, автобуски и работни приколки), влечни
возила (влекачи и нивни полуприколки, трактори),
патнички автомобили (обични, специјални и комбинувани), моторцикли (моторцикли и скутери).
Врз грбот од уплатницата односно вирманскиот
налог од ставот 1 на оваа точка имателот на возил-ото го означува бројот и датумот на спецификацијата на плаќањето од точката 9 од ова упатство.
В. Еден исечок од уплатницата односно вирманскиот налог (четвртиот дел) имателот на возилото
му поднесува на органот на управата надлежен за
внатрешни работи при регистрацијата на возилото
односно продолжувањето на важењето на регистрацијата на возилото, како потврда за платениот надоместок.
Како доказ за платениот надоместок а в то-Транспортното претпријатие при продолжувањето на
важењето на регистрацијата на возилото му поднесува на органот на управата надлежен за внатрешни работи исечок од уплатница,та односно вирманскиот на-лог (четвртиот дел) за плаќањето на
надоместокот за изминатата година.
9. Ако со една уплатница односно со еден вирмански налог е уплатен надоместок за повеќе возила од иста категорија, кон исечокот на уплатницата односно вирманскиот налог мора да се приложи и еден примерок од спецификацијата на плаќањето.
Спецификацијата н,а плаќањето треба да содржи: број и датум, категорија и марка на возилото, регистарски броеви на возилото, носивост, број
на седиштата односно јачина на моторот на возилото — спрема што се плаќа надоместок за одделно
возило, и потпис на одговорното лице.
10. Исечок од уплатницата односно вирманскиот
налог (четвртиот дел) и спецификацијата на плаќањето ги задржува органот на управата надлежен
за внатрешни работи кон барањето за регистрација
на возилото односно^за продолжување на важењето
на регистрацијата на возилото.
11. На имателот на возило кој не поднесол потврда за платениот надоместок органот на управата надлежен за внатрешни работи нема да му го
регистрира возилото односно да му го продолжи
важењето на регистрацијата на возилото.
12. Ако регистрирано возило односно возило за
кое е продолжено важењето на регистрацијата се
исклучи од сообраќајот во текот на годината, платениот надоместок не се враќа,
13. Распоредувањето на возилата во одделни к а тегории од точката 1 на Одлуката се врши според
југословенскиот стандард за дефинициите и к л а с и ф и к а ц и ј а на мо-торните и приклучните возила
J U S М. N0.01 О, што е донесен со Решението за југословенските стандарди од областа на друмските
возила („Службен лист на ФНРЈ", бр 21/60).

Среда, 30 октомври 1963

14. Влекачот и една полуприколка кон тој влекач се сметаат за едно тов,арно возило и за него
се плаќа надоместок според точката 1 под 5 на Одлуката, според носивоста на полуприколката. Ако
кон влекачот постојат две или повеќе полуприколки, надоместокот за другата и секоја понатамошна
полуприколка се плаќа како за товарни приколки,
според точката 1 под 4 на Одлуката.
15. Товарни приколки (обични и специјални) се
приклучни возила што влечат обично или специјално товарно моторно возило, друмски трактор или
автобус, и за нив се плаќа надоместок. За приколките на моторцрЈкли, скутери и патнички автомобили не се плаќа надоместок.
16. За барањата за враќање на повеќе платените
износи на надоместок решава општинскиот орган на
управата надлежен за работите на финансиите, и
тој дава налог за враќање во смисла на одредбите
од Правилникот за враќање и прокнижување на
погрешно или повеќе платените приходи на буџетите и фондовите („Службен лист на ФНРЈ", бр.
38/57 и 2/61).
Враќањето на повеќе платените износи на надоместокот се врши од посебната сметка наведена
во точката 5 на ова упатство.
17. Врз основа на членот 51 од Законот за воените инвалиди од војните („Службен ли,ст на
ФНРЈ", бр. 13/63) и членот 4 од Законот за мирновремените воени инвалиди („Службен лист на
ФНРЈ", бр. 104/46, 106/47 и 42/59), а во смисла на
точката 5 под 2 и 3 на Одлуката, не плаќаат надоместок воените односно , мирновремените воени инвалиди од 3 до IV група, без оглед на природата
на инвалидноста, а од V и VI група — чија инвалидност се состои во оштетувањето на долните екстремитети (нозете).
Во смисла на точката 5 под 4 и 5 од Одлуката
не плаќаат надоместок:
1) инвалидите на трудот со 80 или повеќе проценти телесно оштетување, без оглед на природата
на оштетувањето од Листата на телесните оштетувања во смисла на чл. 27 и 28 од Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ",
бр. 49/58);
2) инвалидите на трудот и другите физички дефектни лица, к а ј кои телесното оштетување се состои во оштетувањето на долните екстремитети (нозете) односно во функционално оштетување што
има за последица неспособност на нозете од 60 или
повеќе проценти од под 1 на наведената Листа на
телесните оштетувања, освен од точката 40 оддел II.
Како физички дефектни лица се сметаат л и цата чиј,а неспособност на долните екстремитети
(нозете) настанала како последица на оштетувања
предизвикани: поради фашистичкиот терор; поради болестите што предизвикуваат телесни оштетувања, како што се полиомиелитис, детска мозочна
парализа, хемиплегија и параплегија; поради елементарни непогоди, сообраќајни и други несреќи;
или здобиени од раѓањето.
Од плаќањето на надоместокот не можат да се
ослободат лицата на кои оштетувањето на долните
екстремитети (нозете) им настанало поради службата во непријателски формации.
18. Кон барањето за ослободување од п л а ќ а њето на надоместокот инвалидните и физички дефектните лица му ги поднесуваат на општинскиот
орган на управата надлежен за работите на ф и н а н сиите следниве исправи, и тоа:
' 1) воен односно мирновремен воен инвалид од
I до IV група — препис од правосилното решение
со кое на инвалидот му е признаено СВОЈСТВОТО на
воен односно мирновремен воен инвалид, по кое
решение инвалидот прима инвалиднина во времето
на поднесувањето на барањето. Преписот на решението треба да биде заверен од општинскиот
орган на управата надлежен за работите на социјалната заштита, со констатација дека во врска со
тоа решение се исплатува инвалиднина;
2) воен односно мирновремен воен инвалид од .
V и VI група — препис од правосилното решение
со кое на инвалидот му е признаено својството на
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воен односно мирновремен воен инвалид по основот на ^оштетувања што имаат за последица неспособност на долните екстремитети (нозете). Преписот на решението треба да биде заверен од општинскиот . орган на управата надлежен за работите на
социјалната заштита, со констатација дека по тоа
решение се исплатува инвалиднината. Ако во решението нема податоци дека основот на инвалидноста
е оштетување што има за последица неспособност
на долните екстремитети (нозете), инвалидот е должен да приложи уверение од општинскиот орган
на управата надлежен за^ работите на социјалната
заштита за тоа дека е тој инвалид на една од
наведените групи по основот на такво оштетување,
со повикување на наодот и мислењето од лекарската комисија за утврдување на воената односно
мирновремената воена инвалидност што се наоѓаат
во предметот, врз основа на кои е донесено решението со кое му се признава својството на воен
односно мирновремен воен инвалид;
3) инвалид на трудот — заверен препис од правосилното решение на заводот за социјално осигурување од кој може да се утврди дека е тој инвалид на трудот со 80 или повеќе проценти некои
од телесните оштетувања од Листата на телесните
оштетувања во смисла на чл. 27 и 28 од Законот
за инвалидското осигурување, односно дека инвалидноста му се состои во оштетување на долните
екстремитети (нозете) со 60 или повеќе проценти
од таа листа на телесните оштетувања. Ако од
решението на заводот за социјално осигуравање не
можат да се утврдат фактите за инвалидноста,
инвалидот кон преписот од решението е должен
да п о л о ж и препис од наодот и мислењето на лекарската комисија за утврдување на работната инвалидност од кој се гледа природата и процентот на
телесното оштетување;
4) физички дефектно лице — уверение издадено од јавна здравствена установа за тоа дека
постои телесно оштетување на долните е к с т р е м и - ^
тети (нозете) од најмалку 60% од наведената листа
на телесните оштетувања, освен од точката 40 оддел И.
19. Решението за ослободување на инвалид односно физички дефектно лице од плаќање на
надоместокот го донесува општинскиот орган на
управата надлежен за работите на финансиите, и
тоа важи 5 години од денот на донесувањето, а за
инвалидите и физички дефектните лица со привремено телесно оштетување тоа важи до денот до
кој е предвидено траењето на тоа оштетување.
210. Инвалидите и физички дефектните лица
можат да бидат ослободени од плаќањето на надоместок само за едно возило.
Инвалидите и физички дефектните лица не се
ослободуваат од плаќањето на надоместокот за возилата што ги користат за стопанисување.
21. Инвалидите и физички дефектните лица му
го поднесуваат на органот на управата надлежен
за внатрешни работи при регистрацијата на возилото односно продолжувањето на важењето на регистрацијата решението за ослободување од плаќањето на надоместокот.
Органот на управата надлежен за внатрешни
работи го приложува решението за ослободување
од плаќањето на надоместокот кон досието на возилото, кој се води со регистарот и картотеката' на
евиденцијата за регистрираните возила.
22. Општинските органи на управата надлежни
за работите на финансиите ќе извршат ревизија на
решенијата за ослободување на инвалидите и ф и зички дефектните лица од плаќањето на надоместок донесени врз основа на Одлуката за определување височината на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 32/61, 8/62, 16/62 и 12/63), и на инвалидите и физички дефектните лица што ги исполнуваат условите за ослободување според точката
5 под 2 до 5 на Одлуката и точ. 17 и ^18; на ова
упатство ќе им ја стават врз решението клаузулата:
„Условите за ослободување од плаќањето на надо-i
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месток се исполнети и ова решение останува Bto
важност", или ќе издадат ново решение.
Инвалидите и физички дефектните лица му
ги поднесуваат своите решенија за ослободување
од плаќањето на надоместокот на ревизија на општинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите.
Органите на управата надлежни за внатрешни
работи можат да извршат регистрација на возилата
односно да го продолжат важењето на регистрацијата на возилата на инвалидите односно физички
дефектните лица кои се користат со ослободувањето од плаќање на надоместок само врз основа на
решенијата со клаузулата предвидена во ставот 1
од оваа точка или врз основа на новото решение
донесено по влегувањето во сила на Одлуката.
23. Како комунални стопански организации Од
точката 4 на Одлуката се подразбираат стопанските
организации што вршат некоја од дејностите наведени во членот 37 од Законот за придонесот од
доходот на стопанските организации („Службен лист
на ФНРЈ", бр. 8/61, 26/61, 12/62 и 12/63).
24. Со денот на влегувањето во сила на ова
упатство престанува да важи Упатството за спроведување на Одлуката за определување височината
на надоместоците што се плаќаат за друмски моторни возила („Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/62).
25. Ова упатство влегува во сила со денот на
објавувањето во „Службен лист на СФРЈ".
Бр. 2807
24 октомври 3 963 година
Белград
Сојузен секретар
за сообраќај и ^ врски,
Марин Цстиниќ, с. р.
По извршеното сравнување со изворниот текст
утврдено е дека во текстот на Упатството за начинот на утврдување на катастарскиот приход објавен
во „Службен лист на СФРЈ", бр. 31/63, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава
И С П Р А В К А
НА УПАТСТВОТО ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА КАТАСТАРСКИОТ ПРИХОД
Во точката 34 Став 4 алинеја 1 по зборот: „Темн и о н , " треба да се додаде со пропуст изоставениот
збор: „Трнавски,".
Во точката 34 став 5 алинеја 2 по зборот:
„Слуњ" треба да се додадат со пропуст изоставените
зборови: ,Д, Слуњ II, Слуњ III".
Во точката 34 став 5 алинеја 5 треба да се бришат зборовите: „Скопје Град,".
Во точката 34 став 6 алинеја 4 по зборот: „Лиценца," треба да се додаде со пропуст изоставениот
збор: „Љубиње,".
Во точката 34 став 6 алинеја 5 по зборовите:
„Кривопаланечки" треба да се додаде запирка и со
пропуст изоставениот збор: „Радовишка".
Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 5 октомври 1963 година.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ
РЕПУБЛИКИ
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
„Службени гласник Социјалистичке Републике
Србије", во бројот 38 од 14 септември 1963 година
објавува:
Измени и дополненија на Програмата на стручните испити на службениците во звањето библиотекарски манипулант, книжничар и библиотекар;
Програма на стручните испити на службениците
во звањето помошен препаратор, препаратор, конзерватор-техничар, конзерватор и кустос;
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Програма на стручните испити на службениците
во звањето архивски манипулант, архивски помошник и архивист;
Програма на општиот дел на посебниот испит
за признавање средна односно виша стручна спрема на службениците од установите во областа на
културата;
Исправка на ознаката на датумот во бројот
37/63 на „Службен гласник на СРС".
Во бројот 39 од 21 септември 1963 година об-^
јавува:
Правилник за определување на установите и
за условите што тие треба да ги исполнуваат за
да може во нив да се врши специјалистички стаж
од одделни гранки на медицината;
Наредба за привремена забрана на риболовот
На реката Расина.
Во бројот 40 од 28 септември 1963 година објавува:
Одлука за измени на Одлуката за височината
на дневниците, надоместокот поради одвоен живот
и надоместокот во вид на километража;
Решение за назначување директор на Заедницата на железничките претпријатија Белград;
Решение за именување претседател на Стручниот правен совет на Републичкиот извршен совет.
Во бројот 41 од 5 октомври 1963 година објавува:
Одлука за овластувањата на Административната комисија за решавање по определени работи
од надлежноста на Републичкиот извршен совет;
Објаснение на членот 7 став 2 од Одлуката за
плаќање на хонорарна/^ настава и за надоместоците за прекувремена работа на наставниот персонал на факултетите и членот 7 став 2 на Одлуката за плаќање на хонорарната настава и за
надоместоците за прекувремена работа на наставниот персонал на вишите школи;
Решение за измена и дополниние на Решението
за определување на дивечот на заштитен и незаштитен.
СЛУЖБЕНИ

НАРОДНЕ НОВИНЕ
ЛИСТ
НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народна новине" службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 39 од 12 септември и во бројот 40 од 19 септември 1963 година
немаат службен дел.
Во бројот 41 оД" 26 септември 1963 година објавуваат:
Наредба за забрана на риболовот со крајбрежни
повлечни мрежи и со мрежи потегачи во појасот
до една морска милја од брегот;
Наредба за измена и дополнение на Наредбата
за задолжително утврдување крвната група и
Rehsu's факторот на возачите на моторни возила.
Во бројот 42 од 3 октомври 1963 година објавуваат:
Одлука за измени на Одлуката за височината
на дневниците, надоместокот поради одвоен живот
од фамилијата и километражата за службениците
на републичките органи и установи;
Одлука за определување премија за кравјо
млеко во 1963 година;
Одлука за именување нов член на Одборот за
внатрешна политика на Извршниот совет на Саборот;
Решение за разрешување и именување претседател на Комисијата за физичка култура;
Решение за именување потсекретар во Републичкиот секретаријат за трудот;
Решение за именување помошник директор на
Pern сличниот завод за планиоање;
Решение за разрешување и именување главен
пазарен инспектор во Републичкиот секретаријат
За стоковен промет;

Среда, 30 октомври 1963

Наредба за начинот на исплата на негативните
разлики за зеленчук набавен за републичките пазарни резерви;
Решение за определување името на самостојната населба при селото Бешинци.
С Л У Ж Б Е Н И ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
„Службени лист Социјалистичке Републике Б о сне и Херцеговине" во броевите: 36 од 13 септември,
37 од 20 септември и 38 од 27 септември 1963 година
нема службен дел.
Во бројот 39 од 4 октомври 1963 година објавува:
Уредба за посебните услови за Основањето и
работата на претпријатијата, дуќаните и погоните
за примарна преработка на дрво;
Уредба за основање управа за одржување и изградба на зградите на републичките државни органи;
Одлука за определување органите на управата
што ќе вршат определени управни работи од републичката надлежност (во областа на радио-сообраќајот;
ч
Одлука за определување височината на посебниот додаток на продеканот на факултет, проректорот на Музичката академија, деканот на ф а к у л тет, ректорот на Музичката академија, директорот
на високата школа, проректорот и ректорот на Универзитет;
Одлука за измени на Одлуката за дневниците,
надоместокот поради одвоен живот од фамилијата
и километражата на републичките службеници;
Правилник за условите за основање архиви;
Исправка на Законот за изборните единици1 за
избор на републички пратеници.
Во бројот 40 од 11 октомври 1963 година објавува:
Одлука за измена на Одлуката за давање регрес за продадените и испорачани количини огревни материјали за потребите на широката потрошувачка;
Одлука за именување нови членови во одборите и комисиите на Извршниот совет;
Одлука за основање Републичка комисија за
запишување народен заем за обнова и изградба на
Скопје;
Решение за новиот состав на Комисијата за
спроведување на прописите за распределба на чистиот приход на стопанските организации и установи;
Решение за именување претседател, постојани
и повремени членови на Републичката комисија за
службенички работи;
Решение за именување претседател и членови
на Советот на Републичкиот завод за техничка
помош;
Решение за именување членови на Советот на
Народната библиотека;
Решение за именување ,претседател и определен
број членови на Советот на Републичкиот завод за
запослување на работниците;
Решение за разрешување и назначување директор на „Радио-Сараево";
Решение за разрешување помошник директор
на Републичкиот завод за-статистика;
Решение за назначување директор на Републичката управа за ветеринарство.
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