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.СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ" излегува 
ао потреба во српско, хрватско, едо-
венечно ш македонско издание. — 
Огласи ао тарифата. - Жиро сметка 
ари Народната банка на ФНРЈ за 
претплата в одделни изданија број 

101-U за огласи 101-И 
1-30 1-031 

Среда, 6 јануари 1960-
БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД. XVI 

Цена на овој брдј е дин. — Прет-
плата за I960 година изнесува 200в.~-
дин., а за странство 3000.— динари. — 
Редакција! Улица Краљевима Марка 
бр. 9. Пошт. фах 226. — Телефони: цен-
трала 28-010. 28-41? и 28-838, Администра-
ција 26-276. Продажно одделение 22-619. 

1. 

Врз основа на членот 79 точка 7 од Уставниот 
закон, во врска со членот 35 од Основниот закон 
за новит ските претпријатија и установи („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 29/56) и членот 2 од Основната 
уредба за установите со самостојно финансираше 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/53 и 47/54), Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА НОВИНСКАТА УСТАНОВА „СЛУЖБЕН ЛИСИ 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА" 

Член 1 
Во Уредбата за новинската установа „Службен 

лист на Федеративна Народна Република Југосла-
вија" („Службен лист на ФНРЈ",- бр. 2/57) членот 
3 се менува и гласи: 

„Задачата на „Службен лист на ФНРЈ" е: 
1) издавање на „Службен лист на ФНРЈ" на 

срески, хрватски, словенечки и македонски јазик, 
издавање на додатоците на „Службен лист на 
ФНРЈ", на публикациите: „Меѓународни уговори 
и други споразуми" и „Одликовања и помиловања", 
како и на други службени публикации на Соју-
зната народна скупштина; Сојузниот извршен совет 
и другите сојузни органи; 

2) издавање на збирки и зборници на сојузни 
закони и други прописи, по потреба со пократки 
објасненија за нивната примена; 

3) издавање на службени прирачници; 
4) издавање на збирки на судски одлуки; 
5) издавање на нацрти и предлози на закони 

и на други сојузни прописи, како и на извештаи 
за потребите на Сојузната народна скупштина, Со-
јузниот извршен совет и сојузните органи на 
управата; 

6) издавање на стенографските белешки на Со« 
јузната народна скупштина; 

7) издавање на службени обрасци што ги про-
пишуваат сојузни органи и самостојните установи 
над кои вршат надзор сојузни органи; 

8) издавање на службени публикации на само-
стојните установи над кои вршат надзор сојузни 
органи. 

„Службен лист ка ФНРЈ" може, во согласност 
со секретарот за законодавство и организација во 
Сојузниот извршен совет, да издава и службени ли-
стови и публикации на други органи и установи." 

Член 2 
По членот 3 се додава нов член За, кој гласи: 
„Сојузните органи и самостојните установи над 

кои вршат надзор сојузни органи, ги издаваат преку 
„Службен лист на ФНРЈ" службените обрасци што 
тие ги пропишуваат, освен ако е со прописот со 
кој е утврден образецот определено да можат да 
ги издаваат нив и други установи односно органи-
зации. 

Сојузните органи и самостојните установи над 
кои вршат надзор сојузни органи, ги издаваат преку 
„Службен лист на ФНРЈ" своите службени пуб-

ликации, ако со посебни сојузни прописи за изда-
вање на такви публикации не ое овластени други 
установи или организации, или ако тие самите не 
ги издаваат нив." 

Член 3 
Членот 4 се менува и гласи: 
»„Службен лист на ФНРЈ" има посебен финан-

сиски план.« 
Член 4 

Во членот 9 став 1 точ. 2 и 6 се менуваат 
и гласат: 

„2) го утврдува предлогот на финансискиот 
плац ;^ 

6 Д о н е с у ва тарифен правилник и други правил-
ници" за личните доходи на работниците и службе-
ниците;". 

Член 5 
Во членот 10 ставот 3 се менува и гласи: 
„Директорот е наредбодавец за извршување на 

финансискиот план на „Службен лист на ФНРЈ"." 

Член 6 
Во членот 12 став 1 точката 2 се менува и гласи: 
„2) одредби за составувањето на финансискиот 

план, на завршната сметка и на тарифниот пра-
вилник на „Службен лист на ФНРЈ";". 

Член 7 
Членот 13 се менува и гласи: 
„Приходите и расходите на „Службен лист на 

ФНРЈ" се искажуваат во финансискиот план спо-
ред елементите по кои се врши расподелба на 
вкупниот приход според одредбите на оваа уредба." 

Член 8 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Од вкупниот приход се подмируваат трошо-

ците на работењето направени за неговото оства-
рување и данокот на промет на производите и услу-
гите што подлежат на плаќање ва данок на 
промет. 

Другиот дел од приходот се дели како доход со 
завршната сметка на лични доходи на'работниците 
и службениците, на фондовите на „Службен лист 
на ФНРЈ" и на сојузниот буџет. 

Како трошоци на работењето се подразбираат: 
материјалните трошоци, амортизацијата на вредно-
ста на основните средства, интересот на фондот на 
основните средства, интересот на фондот на обртни-
те средства и земјарината, како и други придонеси, 
членарини и слични издатоци што се плаќаат како 
трошоци на работењето врз основа на прописите 
донесени од страна на сојузниот Државен секре-
таријат за работите на финансиите за стопанските 
организации. 

Како лични доходи се подразбираат: личните 
доходи на работниците и службениците според та-
рифниот став и другите основи утврдени со тариф-
ниот правилник. 

Од делот на доходот кој останува по издвојува-
њето на личните доходи на работниците и службе-
ниците — 50*Vo им припаѓаат на фондовите на 
„Службен лист на ФНРЈ", а 50% на сојузниот 
буџет. 
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Пред одобрувањето на завршната сметка до-
ходот може да се користи само за лични доходи 
на работниците и службениците и за обртни сред-
ства на „Службен лист на ФНРЈ", според прописите 
што важат за новинским претпријатија и установи 
во поглед на употребата на чистиот приход во те-
кот на годината." 

Член 9 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Амортизацијата на основните средства, интере-

сот на фондот на основните средства, интересот на 
фондот на обртните средства и земјарината „Служ-
бен лист на ФНРЈ" ги пресметува по нормите што 
важат за новинските претпријатија, а нивната 
уплата ја врши во сроковите и на начинот пред-
виден со прописите што важат за овие претпри-
јатија." 

Член 10 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Личните доходи на работниците и службени-

ците на „Службен лист на ФНРЈ" се пресметуваат 
по време односно по ефект, според тарифните 
ставови и другите основи утврдени Cfr тарифниот 
правилник што го, донесува управниот одбор согла-
сно со прописите за личните доходи што важат за 
»©винските претпријатија." 

Член И 
Членот 28 се менува и гласи: 
„»Службен лист на ФНРЈ« ги има следните 

фондови: 
1) фонд на основните средства, 
2) фонд на обртните средства, 
3) резервен фонд, 
4) фонд на заедничката потрошувачка." 

Член 12 
Чл. 19 до 26, 33, 35, 36 и 37 се бришат. 

Член 13 
Оваа уредба влегува во сила на 1 јануари 1960 

година. 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 277 
27 октомври 1959 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, е. р. 

2. 
Врз основа на точката 4 од Одлуката за опре-

делување на највисоките продажни цени на јагле-
нот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/58), во согла-
сност со Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за индустрија, сојузниот Државен секретаријат 
за работите на стоковниот промет издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА РУДНИЦИТЕ НА ЈА-
ГЛЕН ШТО МОЖАТ ДА ГИ ФОРМИРААТ СЛО-

БОДНО ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЈАГЛЕНОТ 

1. По исклучок од одредбите на тон. 1 и 2 на 
Одлуката за определување на највисоките прода-
жни цени на јагленот, следните рудници на јаглен 
можат да ги формираат слободно продажните цени 
на јагленот: 

1) рудниците на мрк јаглен: 
Рудник: мрког угља „Абид Лолин", Била; 
Ар анѓелов ачки рудници мрког угља, Аран-

ђел овац; 
Рудник рјавега премога, Сеново; 
Рудници мрког угља, Сивериќ; 

2) рудниците на лигнит: 
/ Крижевачки угљенокопи, Војаковачки Клоштар. 

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

Бр. 6183/1 
30 декември 1959 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 

3. 

Врз основа на тон. 4, 6 и 8 од Одлуката за еви-
денција и контрола на цените на определени про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/58, 28/58 и 
39/58), во врска со точката 2 од Одлуката за пре-
станок на важењето на највисоките продажни цени 
за експлозивот за потребите на рударството и 
градежништвото („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
52/59), сојузниот Државен секретаријат за работите 
на стоковниот промет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА УПАТСТВОТО ЗА СПРО-
ВЕДУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЕВИДЕНЦИЈА И 
КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРО-

ИЗВОДИ 

1. Во Списокот на производите на кои се од-
несува евиденцијата и контролата на цените, кој е 
составен дел од Упатството за спроведување на Од-
луката за евиденција и контрола на цените на опре-
делени производи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
7/58, 30/58, 49/58, 2/59 и 30/59) во гранката 120 по тек-
стот под 11 се додава нов текст под 12, кој гласи: 

„12) експлозив за потребите на рударството и 
градежништвото*". 

2. Фуснотата кон текстот под 12, која се додава 
на крајот од списокот споменат во претходната точ-
ка на ова упатство, гласи: 

„•Како покачување на цените за овие производи 
во смисла на точ. 1 и 3 од Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени производи не 
се смета формирањето на цените до вклучиш) след-
ните цени: 

Дин./кг 
во папирна 

во сандаци амбалажа 
Камнитит I 235 210 
Камнитит II 215 190 
Амонал 250 220 
Амон ал опеци ј а л ен 260 246 
Метан кампи тит 215 — 

Метан камнитит 
опециј але« " 250 — 

Овие цени важат како продажни цени на про-
изводителот франко натоварено во вагон, брод или 
шлеп натоварена станица најблиска до местото на 
производителот." 

3. Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од денот на почетокот на применувањето 
на Одлуката за престанок на важењето на најви-
соките продажни цени за експлозивот за потребите 
на рударството и градежништвото. 

Бр. 6113/1 
22 декември 1959 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на стоковниот 
промет, 

Марјан Брецељ, е. р. 
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4. 

Врз основа на членот 184 од Законот за јавните 
службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/57, 
44/58, 1/59 и 52/59), Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за општа управа пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОЦЕНУВА-
ЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ОРГАНИТЕ НА 

ДРЖАВНАТА УПРАВА 
Член 1 

Во Правилникот за оценување на службениците 
на органите на државната управа („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 51/58) во членот 1 ставот 2 се менува 
и гласи: 

„На службениците на Државниот секретаријат 
за надворешни работи се применува посебен пра-
вилник за оценување." 

Член 2 
Во членот 34 став 2 се бришат зборовите: „освен 

за оценката: „особено се истакнува",". 
Во истиот член ставот 4 се брише. 

Член 3 
Членот 36 се менува и гласи: 
„Податоците за извршеното оценување му се 

доставуваат на органот надлежен за работите на 
општата управа, според образецот на извештајот 
што е составен дел од овој правилник. 

Податоците му се доставуваат, и тоа: 
1) на органот на управата на околискиот наро-

ден одбор надлежен за работите на општата управа 
— за службениците на органите на управата на оп-
штинските народни одбори; 

2) на секретаријатот на републичкиот извршен 
совет за општа управа — за службениците на ор-
ганите на управата на околиските народни одбори 
и за службениците на републичките органи; 

3) на Секретаријатот на Сојузниот извршен со-
вет за општа управа — за службениците на сојуз-
ните органи. 

За службениците на Државниот секретаријат за 
работите на народната одбрана односно на едини-
ците и установите на Југословенската народна ар-
мија податоците и се доставуваат на Персонал ната 
управа на Југословенската народна армија." 

Член 4 
Чл. 37 и 38 се бришат. 

Член 5 
Во членот 39 ставот 3 се брише, 
Во истиот член досегашниот став 4 станува 

став 3. 
Член 6 

Оценката „задоволува" што им е дадена на 
службениците за 1958 година, се смета како оцен-
ката „добар". 

Во персоналниот лист на службеникот ќе се 
изврши оваа исправка на оценката, сц заверка од 
раководителот на персоналната служба. 

Член 7 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1960 година. 

Бр. 19854/1 
30 декември 1959 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа, 
Војо Биљановиќ, е. р. 

ИЗМЕНИ НА УПИТНИКОМ УПАТСТВОТО И 
ОБРАЗЕЦОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ОТПЕЧАТЕНИ 

КОН ПРАВИЛНИКОТ 
Во Упитникот за оценување на службеник на 

органот на државната управа, кој е составен дел од 
Правилникот за оценување на службениците на ор-
ганите на државната управа се брише текстот: 
„Одлука на проширената комисија за оценување 
(член 38 од правилникот), Општата оценка, Прет-
седател на Комисијата, (потпис на службеникот)". 

Во Упатството за пополнување на упитникот 
- точката 2 се менува и гласи: 

„2. Податоците во рубриките од оделот Г1 се 
даваат на тој начин што во соодветните колони (А, 
Б, В, Г) ое става знак „X". 

„А" значи дека службеникот му одговара во 
потполност на описот даден од левата страна и дека 
според тој критериум ја заслужува оценката „осо-
бено се истакнува". 

„В" значи дека службеникот е таков што за 
него да важи описот од левата страна само делум-
но, но дека сепак се истакнува во однос на добрите 
службеници. 

„В" значи дека службеникот е од квалитет над 
просечен и дека успешно ги извршува задачите и 
ги врши работите на своето звање односно работ-
но место. 

„Г" означува просечност и важи за оние слу-
жбеници што според односниот критериум се про-
сечни т. е. што задоволуваат. 

Ако е службеникот по своите квалитети таков 
што да не доаѓа предвид за добивање ниедна по-
зитивна оценка, уписникот останува непополнет, 
туку само на третата страна од упитникот се запи-
шува одлуката на комисијата за оценување во по-
глед на општата оценка. 

Ако е службеникот по своите квалитети таков 
што да не доаѓа предвид само „А" односно само 
„В", односно само „В" или „Г", туку средната оценка 
меѓу „А" и „В", односно „В" и „В" или „В" и „Г" или 
„Г" и неповолната .оценка, тогаш знакот „X" се ста-
ва преку линијата што ја дели колоната „А" од 
колоната „В", колоната „В" од „В", „В" од „Г" или 
на десната линија на колоната „Г". 

Образец на извештајот 
(член 36 од правилникот) 

(Орган што го доставува извештајот) 

(Орган на кој му се доставува извештајот) 
Се доставува .следниот извештај за о ц е н у т њ е -

то на службениците за година 
Вкупниот број на службениците што подлежат 

на оценување изнесува : 

Бројот на службениците што не се оценуваат 
(член 3 од правилникот) изнесува 

Бројот на службениците што не се оценети 
(член 4 од правилникот) изнесува 

Податоци за оценувањето: 

Службеници 

О Ц Е Н К И 

Службеници Не задо-
волува 

Задово-
лува Добар Се иста-

кнува 
Особено 
се иста-

кнува 

канцелариски 

сметководствени 

управни и други струч-
ни службеници 

(потпис на ст aip вишната на органот) 
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5. 
Врз основа на членот 11 оддел ЈН точка 4 од 

Уредбата за пренесување работите во надлежност 
на сојузните и републичките органи на управата 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58 и 18/59), во со-
гласност со сојузниот Државен секретаријат за вна-
трешни работи во смисла на членот 3 став 2 од 
Основниот закон за прекршоците („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 2/59), Секретаријатот на Сојузниот 
извршен совет за сообраќај и врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ПЛОВИДБАТА ВО ПРЕ-

ДЕЛОТ НА 'РТОТ МАР ЛЕРА 

1. Со цел за осигурување на безбедноста на пло-
видбата, се забранува пловидбата во крајбрежното 
море на Ф Н Р Ј во пределот на 'Ртот Марлера на от-
стојание помало од 1 наутичка милја од светилни-
кот Марлера. 

2. Со парична казна од 10.000 динари ќе се казни 
за поморски прекршок заповедникот на брод одно-
сно друго одговорно лице што со брод или друг пло-
вен објект ќе уплови во забранетата зона 

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

Бр. 06-2202/1 
25 декември "1959 година 

Белград 
Секретар 

за сообраќај и врски, 
Пеко Дапчеви«, е. р. 

6. 

Врз основа на членот 28 од Законот за измени 
и дополненија на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59), Секретари-
јатот на Сојузниот извршен совет за општа управа 
пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ 
И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ 
СЛУЖБЕНИЦИ И НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ НА 
УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА ТЕХНИЧКИОТ 
ПЕРСОНАЛ И НА ПОМОШНИТЕ С Л У Ж Б Е Н И Ц И 

1. Новата плата на службениците определена 
со Законот за измени и дополненија на Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 52/59) се внесува во секое поединечно решение 
за платата и се заверува со потпис на надлежниот 
старешина. 

На пример, ако е во прашање службеник од X 
платен разред чија основна плата за декември 
1959 година изнесува 16.200 динари, во решението 
за платата се внесува следната забелешка: 

„Новата основна плата од 1 јануари I960 го-
дина изнесува 18.500 динари. 

образио кон Упатството за ' спроведување на Зако-
нот за измени и дополненија на Законот за јавните 
службеници и на Уредбата за измени и дополне-
нија на Уредбата за платите на техничкиот персо-
нал и на помошните службеници („Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 46/58 и 51/58). 

Пример: Посебните додатоци исплатени за де-
кември 1959 година во износи од 4.000, 7.000, 8.ООО, 
10.000 и 14.000 динари се зголемуваат од 1 јануари 
I960 го ди на, и тоа: 
додаток од 

динари на динари 
-4.000 — за 10°/о, или 400 динари — 4.400 
7.000 — „ 10% „ 700 „ — 7.700 
8.000 — „ 10% „ 800 „ — 8.800 

ИО.ООО — „ „ 800 „ — 10.800 
14.000 — „ „ 800 „ — 14.800 

Ако службеникот покрај основната плата прима 
и посебен додаток, во забелешката што се внесува 
во решението за платата треба да се назначи и из -
носот на посебниот додаток кој на службеникот му 
припаѓа од 1 јануари 1960 година. 

3. Новата плата на техничкиот персонал ~и на 
помошните службеници (плата според годините на 
службата, надоместок за ненормирано работно вре-
ме, посебен додаток, посебен додаток за репрезен-
тација) определена со Уредбата за измени на Уред-
бата за платите на техничкиот персонал и на по-
мошните службеници („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 53/59) се внесува во постојното решение за пла-
тата и се заверува со потпис на надлежниот ста-
решина, на начинот како што е пропишано во точ-
ката 1 на ова упатство. 

Прв пример: Во постојното решение за пла-
тата на возач на моторно возило од Ц категорија, 
со трето покачување на платата според годините на 
службата, кој за декември 1959 година примил 
13.800 динари плата со покачувања и 4.00Д динари 
надоместок за ненормирано работно вп еме, се вне-
сува следната забелешка за зголемената нова плата 
со покачувањата и за надоместокот: 

„Новата плата од 1 јануари 1950 
година изнесува, и тоа: 
плата со трето покачување 15 200 динари 
надоместок за ненормирано ра-
ботно време 4.400 динари. 

(потпис на надлежниот старешина)". 

Втор пример: Во постојното решение за пла-
тата на помошен службеник што за декември 1959 
година примил 10.000 динари плата со покачувања 
според годините на службата и посебен додаток од 
1.000 динари, се внесува следната забелешка за 
зголемената плата со покачувањата и за посебниот 
додаток: 

„Новата плата од 1 јануари 1960 
година изнесува, и тоа: 
плата со трето покачување 11.500 динари 
посебен додаток , 1.100 динари 

(потпис на. надлежниот старешина)", 

2. Посебните додатоци определени со поеди-
нечни решенија во месечен износ до 8.000 динари 
заклучно, се зголемуваат за 10%. Посебните дода-
тоци определени со поединечни решенија во ме-
сечен износ поголем од 8.000 динари, се зголему-
ваат само за 800 динари. 

Како основица за определување на зголему-
вањето за 10% на посебните додатоци и на 
надоместоците за ненормирано работно време, ќе 
служат фиксните нето износи што биле определени 
според платата пред 1 октомври 1958 година, со-

(потпис на надлежниот старешина)". 

4. Според членот 22 од Законот за измени и 
дополненија на Законот за јавните службеници 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 52/59) платите на 
службениците на самостојните установи што спо-
ред членот 374 од Законот за јавните службеници 
се определени со посебни правилници, според ра -
ботното место, се зголемуваат за 10%. Во врска со 
тоа,- во правилниците треба да се внесе следната 
забелешка: 

„Платите предвидени со овој правилник се зго-
лемуваат од 1 јануари 1960 година за 10% — член 
22 од Законот за измени и дополненија на З а х о -
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нот за јавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 52/59). 

(потпис на Старешината на 
установата)". 

Новата плата се внесува во постојните реше-
нија за платата на начинот како што е предвидено 
во точката 1 од ова упатство. 

5. Решенијата дополнети според претходните од-
редби не се доставуваат на оценување на зако-
нитоста. 

6. На службениците што вршат функции на 
продекан и декан на факултет, проректор и ректор 
на универзитет, како и други соодветни функции 
во високи школи и уметнички академии, ќе им 
се исплатуваат досегашните положајни плати спо-
ред положајот, додека републичкиот извршен со-
вет не донесе прописи за посебните додатоци во сми-
сла на членот 11 од Законот за измени и дополне-
нија на Законот за јавните службеници. 

7. Од вкупното зголемување на платите на слу-
жбениците, на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници, дел од 65°/о отпаѓа на зголемување 
на станарината. Делот што отпаѓа на зголемување 
на станарината се утврдува поединечно на тој fta-
чин што од зголемувањето на платата од 1 ј ану-
ари 1960 година според платата за декември 1959 
година се пресметуваат 65%. 

Делот на зголемувањето на платата поради 
зголемувањето на станарината ќе се исплатува спо-
ред одредбите на Уредбата за исплата на надоме-
стокот за зголемувањето на станарината („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 48/59) и прописите доне-
сени врз основа на неа. 

За исплатата на другиот дел од зголемувањето 
на платата од 35% не постои никакво ограничување. 

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

Бр. 06-19871/1 
30 декември 1959 година 

Белград 
Секретар 

за општа управа, 
Војо Биљановиќ, е. р. 

7. 

,Врз основа на членот 4 став 4 од Уредбата за 
посебниот додаток за санитарните инспектори 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/59 и 45/59), во со-
гласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за општа управа, Сојузниот завод за соци-
јално осигурување пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ДОДАТОК 
ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО ИМААТ ВИ-

СОКА МЕДИЦИНСКА СПРЕМА 
Член 1 

Посебниот додаток за службениците на Сојуз-
ниот завод за социјално осигурување што имаат ви -
сока медицинска спрема (лекари, стоматолози и 
фармацеути) се определува во границите утврдени 
со овој правилник. 

Член 2 
На службениците на Сојузниот завод за соци-

јално осигурување што имаат висока медицинска 
спрема им се определува височината на посебниот 
додаток, и тоа: на службениците на положајот на 
самостоен здравствен советник — од 15% да 25%, 
а на другите службеници со висока медицинска 
спрема — од 15% до 20% од основната и положа ј -
ната плата. 

Член 3 
Поединечно решение за определување на посеб-

ниот додаток донесува директорот на Сојузниот за -
вод за социјално осигурување. 

Со решението од претходниот став посебниот 
додаток се определува во фиксен месечен износ во 
границите на процентот утврден во членот 2 на овој 
правилник. 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 февруари 1959 година. 

Бр. 01-13001/1 
23 септември 1959 година 

Белград 
Извршен одбор на Собранието на Сојузниот завод 

за социјално осигурување 
Директор, Претседател, 

Зденко Хас, е. р. Мара Нацева, е. р. 

8. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), во врска со Одлуката за рамките за 
утврдување на положајните плати на службениците 
на сојузните органи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
5/59), Управниот одбор на Стручното здружение на 
водоводите и канализациите на Југославија про-
пишува 

П Р А В И Л Н И К ч 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО 
ЗДРУЖЕНИЕ НА ВОДОВОДИТЕ И КАНАЛИЗА-

ЦИИТЕ НА ФНРЈ 
Член 1 

Во Правилникот за службениците на Стручното 
здружение на водоводите и канализациите на 
Ф Н Р Ј („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 48/58) членот 
7 се менува и гласи: 

„Положајна плата имаат сите службеници на 
здружението распоредени во платни разреди. 

За одделни положаи односно работни места во 
здружението се утврдуваат положајните плати, и 
тоа: 

До динари 
месечно 

1) за секретарот на здружението — — 17.000 
2) за раководните места што му од-

говараат на положајот на началник на од-
деление — —- — — — — — — — 15.000 

3) за раководните места што му од-
говараат на положајот на ш е ф на само-
стоен стручен отсек — — — — — — 14.000 

4) за работните места на референт — 10.000 
При утврдувањето на положај ната плата за од-

делни раководни и други работни места, се земаат 
предвид покрај степенот на стручноста и другите 
услови предвидени со актот за систематизацијата." 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Положај ната плата на приправниците изне-

сува месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта 
г р у м 1.000 

2) на приправник за звање од трета група 2.000 
"3) на приправник за звање од втора група 3.000 
4) на приправник за звање од прва група , 4.000 
П о л о ж а ј ната плата на службениците што вр -

шат дактилографски и стенографски работи се утвр-
дува според звањата што постојат за тие службе-
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ници, со тоа што износот на положа ј ната плата на 
дактилограф од 1а класа да не може да биде по-
голем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 
5.000 динари, а на дебатен стенограф — од 9.000 ди-
нари месечно." 

Член 3 
По членот 8 се додава нов член 8а, ко ј гласи: 
„Положајната плата на службеник во звањето 

сметковен референт што работи исклучиво на смет-
ководствени работи, може да се утврди до износот 
од 6.000 динари месечно, според степенот на само-
стојноста на работата на работното место на смет-
ководствената служба." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 февруари 1959 година. 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт ОБ бр. 8/26 од 25 декември 1959 
година. 

Бр . 927 
28 октомври 1959 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на 
Стручното здружение на во-
доводите и канализациите на. 

Југославија, 
Ратомир Петровиќ, е. р. 

Член 2 
Членот 8 се менува и гласи: 
„Положајната плата н а приправниците изне-

сува месечно, и тоа: 
Динари 

1) на приправник за звање од четврта 
група — — _ — — х.ооо 

2) на приправник за звање од трета група 2.000 
3) на приправник за звање од втора група 3.000 
4) на приправник за звање од прва група 4.000 

Положајната плата на службениците што вр -
шат дактилографски и стенографски работи се утвр-
дува според звањата што постојат за тие службе-
ници, со тоа што износот на положа ј ната плата на 
дактилограф од 1а класа да не може да биде по-
голем од 4.000 динари, на стенодактилограф — од 
5.000 динари, а на дебатен стенограф — од 9.000 ди-
нари месечно." 

Член 3 
По членот 8 се додава нов член 8а, ко ј гласи: 
„Положајната плата на службеник во звањето 

сметковен референт што работи исклучиво на смет-
ководствени работи, моз&е да се утврди до износот 
од 6.000 динари месечно, според степенот на само-
стојноста на работата на работното место на смет-
ководствената служба." 

Член 4 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" , а ќе се 
применува од 1 февруари 1959 година. 

9. 
Врз основа на членот 382 од Законот за јавните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 53/57, 
44/58 и 1/59), во врска со Одлуката за рамките за 
утврдување на положајните плати на службениците 
на сојузните органи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
5/59), Управниот одбор на Стручното здружение на 
организациите за јавна чистотија на градовите на 
Ф Н Р Ј пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
К О Т ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА СТРУЧНОТО 
З Д Р У Ж Е Н И Е НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ ЗА ЈАВНА 

ЧИСТОТИЈА НА ГРАДОВИТЕ НА Ф Н Р Ј 

Член 1 
Во Правилникот за службениците на Стручното 

здружение на организациите за јавна чистотија на 
градовите на Ф Н Р Ј („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
48/58) членот 7 се менува и гласи: 

„Положајна плата имаат сите службеници на 
здружението распоредени во платни разреди. 

За одделни положаи односно работни места во 
здружението се утврдуваат положајните плати, . и 
тоа: 

До динари 
месечно 

1) за секретарот на здружението — — 17.000 
2) за раководните места што му од-

говараат на положајот началник на од-
деление — — — — — — — — — 15.000 

3) за раководните места што му од-
говараат на положајот на ш е ф на само-
стоен стручен отсек — — — — — — 14.000 

4) за работните места на референт — 10.000 

При утврдувањето на положа ј ната плата за од-
делни раководни и други работни места, се земаат 
предвид покра ј степенот на стручноста и другите 
услови предвидени со актот за систематизацијата." 

Овој правилник го потврди Сојузниот извршен 
совет со својот акт ОВ бр. §/27 од 25 декември 1959 
година. 

Бр. 643 
21 декември 1959 година 

Белград 
Претседател 

на Управниот одбор на Струч-
ното здружение на организаци-
ите за јавна чистотија на гра-

довите на ФНРЈ , 
Љубодраг Лазаревиќ, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Одлуката за давање 
регрес при купувањето на опрема и резервни делови 
за потребите на селското 'стопанство и шумарството, 
објавен во „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 31/59, се 
поткраднале долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА Д А В А Њ Е РЕГРЕС ПРИ КУПУ-
В А Њ Е Т О НА ОПРЕМА И РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ З Д 

ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 
ШУМАРСТВОТО 

Во Списокот на селскостопаноките машини, 
справи и уреди на кои се однесува регресот, кој е 
составен дел од Одлуката за давање регрес при к у -
пувањето на опрема и резервни делови за потребите 
на селското стопанство и шумарството, во врстата 
VI — Трактороки расфрлувачи на арсгоо ѓубре, гру-
па 3 наместо: „3) Р а с ф р дувач на арско ѓубре 
П Ц - 7 6 / а . . . 250" треба да стои: „3) Расфрлувал на 
арско ѓубре РС-76/а . . . 250". 

Во врстата X — Ш т р к а л к и и запрашувани за за -
штита на растенијата, група 4 наместо: „4) П р и к л у -
чна трактор ока штркалка носена, со резервоар од 
200 до 400 л МТ-300, Т-200, Т-400, ТЕ-200, ТЕ-300 и 
ТЕ-400 . . . 90" треба да стои: „4) Приклучна трактор-
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ска штрк ал ка носена, со резервоар од 20р до 400 л 
МТ-300, Т-200, Т-400, ТФ-200, ТФ-300 и ТФ-400 . . . 90". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за селско стопанство и шумарство, Белград, 28 де-
кември 1959 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстот на Правилникот за во-
дењето на евиденција и катастар на истражните 
простори и експлоатационите полиња, објавен во 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59, се п о т п а д н а л е 
долу наведените грешки, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ВОДЕЊЕТО НА ЕВИДЕН. 
ЦИЈА И КАТАСТАР НА ИСТРАЖНИТЕ ПРО-

СТОРИ И ЕКСПЛОАТАЦИОНИТЕ ПОЛИЊА 
Во членот 17 став 2 наместо: „членот 11" треба 

да стои: „членот 14". 
Во образецот 11 под ознаката на форматот (297 

Х420) наместо: „Страна . . . " треба да стои: „Лист 
бр. . . . " . 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утврдено е дека во текстов на Наредбата за приве-
дување кон култура на земјиштата оштетени со 
рударски работи, објавен во .,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 51/59, се поткраднала долу наведената 
грешка, те се дава 

И С П Р А В К А 
НА НАРЕДБАТА ЗА ПРИВЕДУВАЊЕ КОН КУЛ-

ТУРА НА ЗЕМЈИШТАТА ОШТЕТЕНИ СО 
РУДАРСКИ РАБОТИ 

Во точката 8 став 2 наместо зборовите: „кон 
површината"' треба да стои: „на површината". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година. 

По извршеното сравнување со изворниот 
текот утврдено е дека во текстот на Упатството за 
постапките за збогатување и облагородување на ми-
нерални суровини што се сметаат како експлоата-
ција, објавен во „Службен лист на ФНРЈ", бр. 51/59, 
се поткраднала долу наведената грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УПАТСТВОТО ЗА ПОСТАПКИТЕ ЗА ЗБОГА-
ТУВАЊЕ И ОБЛАГОРОДУВАЊЕ НА МИНЕРАЛ-

НИ СУРОВИНИ ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО 
ЕКСПЛОАТАЦИЈА 

Во точката 3 став 2 под 3 наместо: „палетизира-
њето" треба да стои: „пелетизирањето". 

Од Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за индустрија, Белград, 26 декември 1959 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" 
во бројот 53 од 26 декември 1959 година објавува: 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни "органи и установи што вршат јавна служба; 

Наредба -за планот за одбрана од поплава во 
1960 година; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на мешовитата состојка од ела (Abiee pecfcinata), 
бука (Fagus silvatica), тиса (Taxus baccata), мечкина 
леска (Corylus solurna) и црн јасен (Fraxinus ornus) 
на планината Малиник; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на стеблото-од платан (Platanus orientalis) во При-
зрен, на брегот од реката Призренска Бистрица на 
местото наречено „Мараш"; 

Решение за ставање под заштита* на државата 
на стеблото од јасика (Populus tremula), локално 
наречена „Топола" во селото Б а ј чина, на местото 
наречено „Пљепа" к а ј Подуево; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на стебл>ото од бел јасен (Fraxinus excelsior) неда-
леку од Моравиќ, од левата страна на т. н. „Фи-
липов пут" на Моровиќ—Јамен; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на старата црница (Murus alba) во Смедерево, по-
зната под името „Караѓорѓев дуд"; 

Решение за ставање под заштита на државата 
на стеблото од топола (Populus nigra) на брегот од 
Горњопаланачка ада, на рибарската населба наре-
чена „Тиквара"; 

Исправка на Уредбата за измени и дополненија 
на Уредбата за определување објектите и работите 
чии инвестициони програми ќе ги одобрува Извр-
шниот совет. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине" службени лист Народне Ре-

публике Хрватске во бројот 52 од 16 декември 1959 
година објавуваат: 

Закон за сместувањето на деца во други семеј-
ства; 

Закон за настојниците на зграда; 
Одлука за доделување новогодишни награди на 

службениците и работниците на републичките др-
жавни органи и установи што вршат јавна служба; 

Наредба за ловостојот на гири и за големината 
на окото од вреќата на крајбрежните повлечни 
мрежи за лов на гири; 

Наредба за измена на Наредбата за големината 
на економски важните риби, ракови, школки и 
сунѓери под која не смеат да се ловат ниту да се 
пуштаат во промет; 

Покана за поднесување даночни пријави за 1960 
година на даночните обврзници на кои основицата 
им се определува однапред (паушалисти). 

Во бројат 53 од 19 декември 1959 година обја-
вуваат: 

Одлука за постојана државна помош; 
Одлука за овластување на Извршниот совет на 

Саборот за донесување решенија за доделување по-
стојана државна помош; 

Уредба за Републичката комисија за верски 
прашања; 

Уредба за организацијата и работата на За-
водот за статистика на НР Хрватска; 

Уредба за определување републички матични 
управни органи за прашања на стручното оспосо-
бување на кадрите; 

Упатство за начинот на објавување на изве-
штаите и програмите на публикации на издава-
чките претпријатија и издавачките установи. 

УРАДНИ ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Људске Републике Словеније" во 
бројот 38 од 3 декември 1959 година објавува: 

Закон за здравственото осигурување на-земјо-
делските производители; 
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Закон за настојниците на згради; 
Закон за работните односи на куќните помо-

шнички и негователка 
Закон за прекршоците против јавниот ред и 

мир; 
Закон за прогласуваше на Први ноември за 

празник; 
Закон за Вишата техничка школа во Марибор; 
Одлука за избор на членови на Извршниот 

совет на Народното собрание на НР Словенија; 
Одлука за определување преставници на Со-

борот на производителите на Народното собрание 
на НР Словенија во органите на Трговската ко-
мора за НР Словенија; 

Одлука за определување претставници на Со-
борот на производителите на Народното собрание 
на НР Словенија во органите на Селскостопанско-
шумарската комора на НРС; 

Уредба за измени на Уредбата за фондот на 
НР Словенија за унапредување на издавачката 
дејност; 

Одлука за посебните додатоци за ветеринарните 
службеници во ветеринарни установи; 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките др-
жавни органи и установи; 

Решение за именување помошник секретар во 
Секретаријатот на Извршниот совет за индустрија 
и занаетчиство; 

Решение за разрешување и именување директор 
на Заводот „Радиотелевизија" Љубљана. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 40 од 15 декември 1959 година 
објавува: 

Наредба за местата вон седиштата на околи-
ските народни одбори во кои пријавувањето и од-
јавувањето на живеалиштето, престојот и проме-
ната на станот е задолжително; 

Правилник за организацијата и работата на За-
водот за статистика на НР Македонија; 

Исправка на Одлуката за уписот во училиштата 
за ученици во стопанството на лица што не за-
вршиле основно училиште. 

Во бројот 41 од 23 декември 1959 година об-
јавува: 

Одлука за разрешување и избор на судии; 
Препорака за подобрување на хигиенско-тех-

ничката заштита во - стопанските организации; 
Уредба за организацијата и работата на Др-

жавниот секретаријат за внатрешни работи; ^ 
Уредба за организацијата и работата на Др-

жавниот секретаријат за правосудна управа; 
Уредба за организацијата и работата на Сове-

тот за просвета на Народна Република Македонија. 

Во бројот 42 од 26 декември 1959 година об-
јавува: 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за култура на Народна Република Македонија; 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за социјална политика и комунални прашања 
на НРМ; 

Уредба за организацијата и работата на Сове-
тот за народно здравје на Народна Република Ма-
кедонија; 

Правилник за календарот на учебната година 
на училиштата. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНИ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републико Црне Горе" 
Bio бројот 32 од 15 декември 1959 година објавува: 

Одлука за доделување новогодишни награди на 
службениците и работниците на републичките ор-
гани и установи што вршат јавна служба; 

Одлука за одобрување на завршната сметка за 
извршувањето на буџетот на Народниот одбор на 
око лиј ата Иванград за 1957 година; 

Одлука за одобрување на завршната сметка за 
извршувањето на буџетот на Народниот одбор на 
околијата Никшиќ за 1957 година; 

Одлука за одобрување на завршната сметка за 
извршувањето на буџетот на Народниот одбор на 
околната Цетиње за 1957 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
\ Страна 

1. Уредба за измени и дополненија на Уред-
б а т а за новинската установа „Службен лист 
на Федеративна Народна Република Ју -
гославија" — — — — — — — — 1 

2. Наредба за определување на рудниците на 
јатлен што можат да ги формираат сло-
бодно продажните цени на јагленот — — 2 

3. Упатство за дополненија на Упатството за 
спроведување на Одлуката за евиденција 
и контрола на цените на определени про-
изводи — — — — — — — — — 2 

4. Правилник за намени на Правилникот за 
оценување на службениците на органите 
на државната управа — — — — — 3 

5. Наредба за ограничување на пловидбата во 
предлог на 'Ртот Мар лер а — — — — — 4 

в. Упатство за спроведување на Законот за 
измени и дополненија на Законот за јавни-
те службеници и на Уредбата за измени 
на Уредбата за платите на техничкиот пер-
сонал и на помошните службеници — — 4 

7. Правилник за определување на посебниот 
додаток за службениците на Сојузниот за-
вод за социјално осигурување што имаат 
висока медицинска спрема — — — — 5 

8. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за службениците на Струч-
ното здружение на водоводите и канализа-
циите на ФНРЈ — — — — — — — 5 

9. Правилник за измени и дополненија на 
Правилникот за службениците на Струч-
ното здружение на организациите за јавна 
чистотија на градовите на ФНРЈ — — — 6 

Исправка на Одлуката за давање регрес при 
купувањето на опрема и резервни делови 
за потребите на селското стопанство и шу-
марството — — — — — — — — 6 

Исправка на Правилникот за водењето на 
евиденција и катастар на истражните про-
стори и експлоатационите полиња — — 7 

Исправка на Наредбата за приведување кон 
култура на земјиштата оштетени со ру-
дарски работи — — — — — — — 7 

Исправка на Упатството за постапките за 
збогатување и облагородување на минерал-
ни суровини што се сметаат како експлоа-
тација — — — — — — — — — 7-
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