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453. 
Врз основа на точката 2 став 1 од Одлуката за 

условите за давање инвестициони заеми од сред-
ствата на Општиот инвестиционен фонд за објекти 
во областа на индустријата и рударството во 1958 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/58), сојуз-
ниот Државен секретаријат за работите на финан-
сиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИ-
НАТА И НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕ НА ДЕВИ-
ЗНИОТ ЕФЕКТ И НА РЕНТАБИЛИТЕТОТ ПО 
ИНВЕСТИЦИОНИТЕ ЗАЕМИ ШТО СЕ ДАВААТ 

ВО 1958 ГОДИНА 
1. Во Наредбата за височината и начинот на 

утврдувања на девизниот ефект и на рентабили-
тетот по инвестиционите заеми што се даваат во 1958 
година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/58) во точ-
ката II се додава нов став, кој гласи: 

„На стопански организации од индустријата на 
хартија Југословенската инвестициона банка може 
да им одобри инвестиционен заем по исклучок од 
одредбите од, претходната точка, ако постигнуваат 
девизен ефект од најмалку 29% и рентабилитет од 
најмалку 21%". 

2. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден по 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 07—12345/1 
7 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите« 
Никола Минчев, е. р. 

454. 
Врз основа на точката I под 1 одредба а) од 

Одлуката за утврдување надлежноста на сојузниот 
државен секретар за работите на финансиите да 
донесува прописи за нормите- на интересов на крат-
корочните кредити и за нормите на интересот на 
средствата вложени ка ј банката („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 5/57 и 15/58), сојузниот Државен се-
кретаријат за работите на финансиите издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА МАКСИМАЛНАТА НОРМА НА ИНТЕРЕСОТ 
НА КРАТКОРОЧНИТЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА 
И ПОКРИТИЕ НА ЗАПАСИ ВЕШТАЧКО ЃУБРЕ 
ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО 

1. На кредитите што банките ќе им ги одо-
брат на трговските претпријатија и дуќани, на спе-
цијализираните претпријатија за снабдување на 
селското стопанство, на деловните сојузи, земјо-
делските задруги, на селскостопанските организа-
ции (имоти) и на селскостопанските аптеки, за по-
кривање на запасите на вештачко ѓубре за потре-
бите на селското стопанство што к а ј овие стопан-
ски организации ќе се наоѓаат од 15 мај до 1 сеп-
тември една година, и од 1 ноември една година до 

20 март наредната година, интересната норма не 
може да биде поголема од 1% годишно. 

Максималната интересна норма од претходниот 
став ќе се применува и на кредитите за прекунор-
малните запаси на вештачко ѓубре што во перио-
дите од 15 мај до 1 септември една година и од 1 
ноември една година до 20 март наредната година 
ќе се наоѓаат к а ј стопанските организации штр се 
занимаваат со производство на вештачко ѓубре. 

2. Ако кредитите од точката 1 на оваа наредба 
не бидат вратени до 30 септември односно до 20 
март, по тој срок на овие кредити се плаќа редов-
ниот интерес. 

3. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден 
по објавувањето во „Слу} .бен лист на ФНРЈ". 

Бр. 08-8208/2 
31 мај 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за работите на финансиите, 
Никола Минчев, е. р. 

455/ 
Врз основа на членот 64 став 9 и членот 220 

став 3 од Законот за пензиското осигурување („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 51/57), во согласност со 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за оп-
шта управа, Секретаријатот на Сојузниот извршен 
совет за трудот пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 

I. КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА-! 
РАДИ ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

Член 1 
Заради утврдување на највисокиот осигуренич-* 

ки разред до кој осигуреникот може да биде распон 
реден при определувањето на пензијата, категории 
јата на работното место во смисла на членот 64 од 
Законот за пензиското осигурување се определува 
според одредбите од чл. 2—20 на овој правилник. 

Категорисањето на р а б о т е т е места во стопан-
ските претпријатија на Заедницата на стопанските 
претпријатија на Југословенските пошти, телегра-
ф и и телефони и на Заедницата на Југословенски-
те железници ќе се определи со посебни решенија 
на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за 
трудот по прибавени мислења од надлежните ге-
нерални дирекции. Во стопанските претпријатија 
на другите гранки на јавниот сообраќај категори-
сањето на работните места ќе се определи со по-
себни решенија на Секретаријатот на Сојузниот из-
вршен совет за трудот по прибавени мислења од 
Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за со-
обраќај и врски. 

1. Работни места во стопанството 
Член 2 

За осигурениците запослени во организациите 
во кои личниот доход се утврдува според основите 
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однапред определени во тарифниот правилник се 
зема како работао место од: 

1) V категорија — работното место за кое спо-
ред тарифниот правилник не се бара стручна 
спрема; 

2) IV категорија — работното место за кое спо-
' ред тарифниот правилник се бара стручна спрема 

на полуквглификуван (приучен работник односно 
нижа стручна спрема; 

3) III категорија — работното место за кое спо-
ред тарифниот правилник се бара стручна спрема 
на квалификуван работник односно средна стручна 
спрема; 

4) II категорија — работното место за кое спо-
ред тарифниот правилник се бара стручна спрема 
на висококвалификуван работник односно виша 
стручна спрема, како и работното место на стручен 
раководител што има средна стручна спрема а ра -
ководи со работите на кои работат и висококвали-
фикувани работници; 

5) I категорија — работното место за кое спо-
ред тарифниот правилник се бара висока стручна 
спрема (факултетска или на неа рамна спрема). 

Член 3 
Ако во тарифниот правилник за едно работао 

место се предвидени алтернативно, два или повеќе 
степени на стручна односно школска спрема (на^ 
пример, прописно здобиена стручна спрема на ква-
лификуван работник или спрема на полуквалифи-
куван работник со определен број години работа 
.нд определени работи), како категорија на работ-
ното место се зема онаа категорија што му одго-
вара на највисокиот степен на стручната спрема 
која според тарифниот правилник се бара за вр-
шење на работите на тоа работно место (во наведе-
ниот пример — III категорија). 

Ако е во тарифниот правилник предвидено ра-
ботно место како работно место од I група струч-
ност, * со правилникот не е из]з^ш_опред£лено^за 
работата на тоа работао место да се бара факултет-
ска или на неа рамна спрема« таквото работао ме-
сто се зема, по правило, како работао место за кое 
се бара виша стручна спрема (работао место од II 
категорија), а како работао место за кое се бара 
висока стручна спрема (работао место од I катего-
рија) — само ако потребната стручна спрема за вр-
шење на работите на тоа работао место, со оглед 
на природата и значењето на тие работи, редовно 
се постигнува со факултетско или на него рамно 

'образование. 
Ако е во случајот од претходниот став спорно 

дали е во прашање работао место од I или II кате-
горија, категоријата на работното место ја утвр-
дува, во секој одделен случај, како претходно пра-
шање секретаријатот на околискиот народен одбор 
за трудот. 

2. Работни места во јавните служби 
Член 4 

За осигурениците запослени во државни органи 
и во самостојни установи на јавните служби и во 
организации на чип службеници според Законот за 
јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
53/57) или според посебна прописи се применуваат 
одредбите од тој закон, се зема како работно ме-
сто од: 

1) V категорија — работното место на помошен 
службеник; работните места на техничкиот персо-
нал на кои се вршат работите на одржување на 
згради и на уреди во зградите, работите на одржу-
вање на патишта и другите технички работи, ако 
за работата на тие работни места според прописите 
за техничкиот персонал не се бара стручна спрема; 
работните места на персоналот во работилници и 
на работи што се изведуваат на терен, а на рабо-
тите распоредени во IX и X група според членот 10 
од Уредбата за платите на техничкиот персонал и 
на помошните службеници (.,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 7/58); работните места на бродовите и 
на други пловни објекти за управни цели ако за 

работата на тие работни места според прописите за 
техничкиот персонал не се бара стручна спрема; 
работните места на кои се вршат работите на одр-
жување на чистотија; 

2) IV категорија — работните места на службе-* 
ници што работат на работи определени за зва-
њето од IV група; работните места на техничкиот 
персонал на кои се вршат работите на одржување 
на згради и на уреди во зградите, работите на одр-
жување на патишта и другите технички работи, ако 
за работата на тие работни места според прописите 
за техничкиот персонал се бара стручна спрема на 
полуквалификуван работник; работните места на 
персоналот во работилници и на работи што се из-
ведуваат на терен, а на работите распоредени во 
VII и VITI група според членот 10 од Уредбата за 
платите на техничкиот персонал и на помошните 
службеници; работните места на бродовите и на 
други пловни објекти за управни цели, наведени во 
членот 13 став 1 точка 3 од Уредбата за платите на 
техничкиот персонал и на помошните службеници 
(морнар помошен огнар); работните места на воза-
чи на моторни возила на кои им припаѓа плата 
како на возачи од А категорија според членот 16 
став 1 точка 4 од Уредбата за платите на технич-
киот персонал и на помошните службеници; 

3) III категорија — работните места на службе-
ници што работат на работи определени за звањата 
од III група; работните места на техничкиот пер-
сонал на кои се вршат работите на одржување на 
згради и на уреди во зградите, работите на одржу-
вање на патишта и другите технички работи, ако 
за работата на тие работни места според прописите 
за техничкиот персонал се бара стручна спрема на 
квалификуван работник; работните места на пер-
соналот во работилници и на работи што се изведу-
ваат на терен, а на работите распоредени во IV. V 
и VI група според членот 10 од Уредбата за пла-
тите на техничкиот персонал и на помошните слу-
жбеници: работните места на бродовите и на други 
пловни објекти за управни цели, наведени во чле-
нот 13 став 1 точка 2 од Уредбата за платите на 
техничкиот персонал и на помошните службеници 
(бродски моторист, самостоен морнар, кормилар, во-
дач на палуба, огнар, подмачкувач, водач на ма-
шина, III машинист на внатрешна пловидба, II 
бродски крмар, управувач на моторен чамец, крмар 
на товарен брод, редар на брод); работните места 
на возачи на моторни возила на кои им припаѓа 
плата како на возачи од Д, Ц или Б категорија од 
членот 16 став 1 на Уредбата за платите на техни-
чкиот персонал и на помошните службеници или 
како на возачи од Ц и В категорија од членот 16 
став 2 точ, 2 и 3 на таа уредба: 

4) II категорија — работните места на службе-
ници што работат на работи определени за звањето 
од II група; работните места на техничкиот персо-
нал на кои се вршат работите на одржување на 
згради и на уреди во зградите, работите на одржу-
вање на патишта и другите технички работи, ако 
за работата на тие работни места според прописите 
за техничкиот персонал се бара стручна спрема на 
висококвалификуван работник; работните места на 
персоналот во работилници и на работи што се из-
ведуваат на терен. на работите распоредени во I, 
II и III група според членот 10 од Уредбата за пла-
тите на техничкиот персонал и на помошните слу-
жбеници; работните места на бродовите и на други 
пловни објекти за управни цели, наведени во чле-
нот 13 став 1 точка 1 од Уредбата за платите на те-
хничкиот персонал и на помошните службеници 
(бродоводач, бродски машиновоцач. прв бродски 
крмар); работните места на в о з а ч и м а моторни во-
зила на кои според прописите за техничкиот пер-
сонал им припаѓа плата како на возачи од Д кате-
горија — ако тие имаат квалиг^икатпла на ауто-
механичар или на висококвалиг^н-ттсучан возач на 
моторни возила (член 16 став 2 тп^г-а 1 од Уредната 
за платите на техничкиот персонал и на помошни-
те службеници): 
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ј) I категорија — работните места на службе-
ници што работат на работи определени за звањето 
од I група. 

Член б 
При утврдувањето на категоријата на работните 

места за службениците на јавните служби, се зема 
дека службеникот ги вршел работите што ft одго-
вараат на стручната спрема која според прописите 
се бара за службеничката група во која е распоре-
дено неговото звање, па како категорија на работ-
ното место се зема онаа категорија што ft одговара 
на службеничката група (за звањата од I група — 
I категорија; за звањата од it група — II катего-
рија ити.). 

Ако службеникот на своето работно место ре-
довно вршел работи на звање за кое се бара струч-
на опрема повисока од онаа што се бара за слу-
жбеничката група во која е неговото звање распо-
редено, категоријата на работното место се опре-
делува според стручната спрема што е потребна за 
вршење на работите на звањето од таа повисока 
службеничка група. 

Член 6 
За осигурениците кои во периодот според кој 

се утврдува категоријата на работното место биле 
на должности со постојана месечна награда како 
народни пратеници или како одборници на народ-
ни одбори (член 12 точка 2 од Законот за пензиско-
то осигурување), а тоа својство им престанало пред 
да се здобијат со правото на пензија, како катего-
рија на работното место за работите што ги вршеле 
во времето додека биле на тие должности се зема 
I категорија. 

Член 7 
За осигурениците кои во периодот според кој 

се утврдува категоријата на работното место биле 
воени лица во активна служба на Југословенската 
народна армија (член 81 став 1 од Законот за пен-
зиското осигурување), а својството на воен осигу-
реник им престанало пред да се здобијат со пра-
вото на лична пензија, како категорија на работ-
ното место за работите што ги вршеле за времето 
додека биле воени осигуреници се зема: 

1) I категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) офицери на родовите на Југословенската на-
родна армија со кој и да е чин; 

б) офицери на службите на Југословенската на-
родна армија со чинот мајор или повисок; 

в) офицери на службите на Југословенската на-
родна армија со чинот капетан I класа или пони-
зок, ако завршиле воена академија или на неа со-
одветно училиште односно факултет што и одговара 
на службата на која ft припаѓале; 

г) воени службеници од VI или повисока класа 
што имаат висока или на неа рамна стручна спрема ; 

2) II категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) офицери на службите на Југословенската на-
родна армија со чинот капетан I класа или пони-
зок, освен оние од точката 1 под в) на овој член; 

б) воени службеници од ITI или повисока кла-
са, освен оние од точката 1 под г) на овој член; 

в) воени службеници од VII до IV класа што 
имаат виша или на неа рамна стручна спрема или 

# спрема на висококвалификуван работник, освен 
оние од точката 1 под г) на овој член; 

3) ITI категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) воени службеници од VII до IV класа, освен 
оние од точката 1 под г) и 2 под в) на овој член; 

б) воени службеници од VIII или пониска кла-
са што имаат средна или на неа рамна стручна 
спрема или спрема на квалификуван работник; 

в) подрфицери со чинот водник I класа или по-
висок чин; 

г) подофицери со чинот водник што имаат сред-
на или на неа рамна стручна спрема или спрема 
на квалификуван работник; 

4) IV категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) воени службеници од XII до VITI клас?, освен 
оние од точката 3 под б) на овој член; 

б) подофицери со чинот водник, освен оние од 
точката 3 под г) на овој член. 

Член 8 
За осигурениците кои во периодот според кој 

се утврдува категоријата на работното место биле 
службеници на Народната милиција или службе-
ници на одделни должности во органите на внатре-
шните работи (член 91 став 1 од Законот за пензи-
ското осигурување), а таквата служба им преста-
нала пред да се здобијат со правото на лична пен-
зија, категоријата на работното место за работите 
што ги вршеле во тој период се утврдува со при-
мена на одредбите од Решението за распоредување 
на службениците на органите на внатрешните ра-
боти во осигуреничките разреди („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 22/58), така што како категорија на ра-
ботното место се зема: 

1) IV категорија — за службениците кои според 
тоа решение се распоредуваат до најмногу IX оси-
гуренички разред; 

2) III категорија — за службениците кои според 
тоа решение се распоредуваат до најмногу VITI или 
VII осигуренички разред; 

3) II категорија — за службениците кои според 
тоа решение се распоредуваат до најмногу V или 
III осигуренички разред; 

4) I категорија — за службениците кои според 
тоа решение се распоредуваат до 1а осигуренички 
разред. 

3, Работни места во општествени и други органи-
зации надвор од стопанството 

Член 9 
За осигурениците запослени во општествени и 

други организации надвор од стопанството на кои 
се применуваат одредбите од делот трет на Законот 
за работните односи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 53/57), категоријата на работното место се утвр-
дува според стручната спрема која за одделни ме-
ста се бара во одобрениот правилник за работните 
односи донесени од страна на организацијата, па 
се зема како работно место од: 

1) V категорија — работното место за кое спо-
ред правилникот не се бара стручна спрема; 

2) IV категорија — работното место за кое спо-
ред правилникот се бара стручна спрема на полу-
квалификуван (приучен) работник односно нижа 
стручна спрема; 

3) III категорија — работното место за кое спо-
ред правилникот се бара стручна спрема на квали-
фикуван работник односно средна стручна спрема; 

4) II категорија — работното место за кое спо-
ред правилникот се бара спрема на висококвали-
фикуван работник односно виша стручна спрема; 

5) I категорија — работното место за кое спо-
ред правилникот се бара висока стручна спрема. 

Член 10 
Ако организацијата не донесла правилник за 

работните односи, туку во смисла на членот 378 
став 3 од Законот за работните односи ги регулира 
работните односи со индивидуални договори за ра-
бота. категоријата на работното место за осигуре-
ниците запослени во такви организации се утвр-
дува врз основа на споредување на работите што 
ги вршел осигуреникот, со работите од соодветна 
група и сложеност на работните места во слични 
организации што имаат правилник за работните 
односи, па како категорија на работното место се 
зема соодветната категорија во смисла на членот 9 
од овој правилник. 

Член 11 
За осигурениците кои во периодот според кој 

се утврдува категоријата на работното место биле 
како избрани лица на должности во општествени и 
други организации (член 12 точка 3 од Законот за 
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пензиското осигурување), а таквата должност им 
престанала пред здобивањето со правото на лична 
пензија, како категорија на работното место за ра-
ботите што ги вршеле на тие должност^ се зема I 
категортла 

Член 12 
За осигурениците запослени на работи на до-

мари во станбени згради се зема како работно ме-
сто од: 

1) V категорија — работното место на кое оси-
гуреникот врши работи на одржување на чистотија 
и други домарски работи освен стручните работи 
во врска со функционирањето и одржувањето на 
посебните уреди во зградите; 

2) IV категорија-— работното место на кое оси-
гуреникот покрај редовните домарски работи врши 
и стручни работи во врска со функционирањето и 
одржувањето на посебните уреди во зградите; 

3) TTI категорија — работното место на кое оси-
гуреникот што има стручна спрема на квалифику-
ван работник самостојно ги врши сите стручни ра-
боти во врска со функционирањето и одржувањето 
на посебните уреди во зградите. 

4. Работни места кај приватни работодавци 
Член 13 

За осигурениците запослени во занаетчиски ду-
ќани категоријата на работното место се утврдува 
согласно со одредбите од Наредбата за стопанските 
дејности што се сметаат како занаетчиски дејности 
и за стручната спрема потребна за нивното вршење 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/54). па се зема како 
работно место од: 

1) ЈИ категорија — работното место на кое се 
вршат стручни занаетчиски работи во занаетчиски-
те дејности за чие самостојно вршење односно ра-
ководење се бара стручна спрема на квалификуван 
или висококвалификуван работник, и тоа: 

а) за осигуреникот што има прописно здобиена 
стручна спрема на квалификуван работник одно-
сно струка — без посебно испитување на работите 
што фактично ги вршел за времето на таквото за-
жалување; 

б) за осигуреникот што нема прописно здобие-
на стручна опрема на квалификуван работник од-
носно струка — ако фактично ги вршел работите 
за кои е потребна стручна спрема на квалификуван 
работник; 

2) IV категорија — работното место во сите за-
наетчиски дејности на кое се вршат* занаетчиски 
работи за кои е потребна стручна спрема на полу-
кваттификуван работник; 

3) V категорија — работното место во сите за-
наетчиски дејноста за кои не е потребна стручна 
спрема. 

За осигурениците што во занаетчиските дејно-
сти за чие самостојно вршење односно раководење 
се бара стручна спрема на висококвалификуван 
работник вршеле исклучиво стручни занаетчиски 
работи за кои е потребна стручна спрема на висо-
кохватшфикуван работник, таквото работно место 
се зема како работно место од II категорија. 

При утврдувањето на работното место од II ка-
тегорија од претходниот став и на работното место 
од HI категорија во случаите од ставот 1 точка 1 
под б) надлежниот орган е должен да прибави ми-
слење од околиската занаетчиска комора.' 

Член 14 
При утврдувањето на категоријата на работните 

места кога во периодите на работа според кои 
тоеба да се утврди категоријата на работното место 
влегуваат и поранешните периоди на запослување 
во својство на работник ка ј приватни работодавци 
во трговски и угостителски дуќани, согласно се 
применуваат одредбите од членот 13 на овој пра-
вилник. Утврдувањето на работното м^сто од II ка-
тегорија, како и утврдувањето на работното место 
од ITI категорија кога осигуреникот нема прописно 
здобиена стручна спрема на квалификуван работ-
ник (член 13 став 1 точка 1 под б), се врши врз 

основа на споредување на работите што ги вршел 
осигуреникот, со работите што според видот и сло-
женоста се слични, и тоа во стопанската организа-
ција која според обемот и значењето на работењето 
му одговара на дуќанот во кој осигуреникот бил 
запослен. При утврдувањето на категоријата на ра-
ботното место во овие случаи, надлежниот орган е 
должен да прибави мислење од околиската тргов-
ска комора односно околиската угостителска ко-
мора. 

Член 15 
За осигурениците што к а ј приватни работодав-

ци (во занаетчиството, трговијата, угостителството 
и во други професионални дејности) вршеле адми-
ниетративно-технички работи како што се работите 
на дактилограф, кореспондент, касиер, книговоди-
тел и слично, работното место се зема како работно 
место од IV категорија. 

Работното место на дактилограф, кореспондент 
и книговодител на кое тие работи ги вршел осигу-
реникот што има средна стручна спрема, како и 
работното место на стенограф и стенодактилограф, 
ако осигуреникот има спрема на стенограф, се зема, 
по исклч^чок од претходниот став, како работно ме-
сто од III категорија. 

За осигурениците што к а ј приватни работодав-
ци надвор од занаетчиската, трговската и угости-
телската дејност вршеле стручни работи што не се 
опфатени во претходните ставови, како што се ра-, 
ботите на стручни соработници во технички бирои,-
лаборатории, ординации, канцеларии и слично, ка-; 
тегоријата на работното место се утврдува на тој 
начин што работите кои осигуреникот ги вршел на 
такво работно место ќе се споредат со соодветните 
работи во стопанството односно во јавните служби, 
па како категорија на работното место ќе се земе4 
онаа категорија која според одредбите на овој пра- ' 
вилник одговара за работните места на кои се вр -
шат слични работи во стопанството односно во јав-
ната служба — ако во стопанството нема такви 
работни места. 

Член 16 
За осигурениците запослени во домаќинствата 

(куќен помошен персонал) се зема како работно ме-
сто од: 

1) V категорија — работното место на кое се 
вршат работите на одржување на чистотија и дру-
гите помошни работи во домаќинството; 

2) IV категорија — работното место на кое оси-
гуреникот самостојно врши приготвување на хра-
на, било да го врши тоа како една работа, било при 
тоа да врши и некои други работи во домаќинство-
то, работното место на негователка на деца или 
болни, како и работното место на воспитачка на 
деца; 

3) III категорија — работното место кое според 
обемот и значењето на работите може да се спореди 
со соодветните работни места во хотелски објекти, 
ако осигуреникот има најмалку стручна спрема на 
квалификуван угостителски работник, како л ра-
ботните места на негователка и воспитачка ако 
осигуреникот има најмалку средна стручна спрема 
за работата што ја вршел. 

За осигурениците запослени на работите на 
куќни настојници к а ј приватни работодавци, се 
применува согласно одредбата од членот 10 на овој 
правилник, 
5. Заеднички одредби за категорисањето на работ-

ните места заради определување пензија 
Член 17 

Кога категоријата на работното место треба да 
се утврди според периодите на работа навршени по 
1 април 1952 година во стопанството, во јавните 
служби, во општествени и други организации над-
вор од стопанството, или к а ј приватни работодавци 
на работните места за кои категоријата треба да 
се утврди врз основа на споредување со работните 
места во стопанството или во јавните служби (чл. 
14 и 15 став 3), категоријата на работното место за 



Среда, 18 јуни-1958 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНР^> Број 24 — Страна 633 

.секој период на запослување по тој ден се утвр-
дува: 

1) за осигурениците на кои последниот работен 
однос ќе им престане или им престанал по 1 јану-
ари 1958 година — според стручната опрема што се 
бара за односното работно место според тарифните 
правилници (чл. 2 и 3), според прописите за ј ав -
ните службеници (чл. 4 и 5) и според правилниците 
за работните односи (чл. 9 и 10), што се во сила во 
моментот на престанокот на работниот однос; 

2) за осигурениците на кои последниот работен 
однос им престанал пред 1 јануари 1958 година, 
пензијата се определува според Законот за пензи-
ското осигурување, според стручната спрема која за 
односното работно место се бара според тарифните 
правилници, прописите за јавните службеници и 
правилниците за работните односи што биле во 
сила на 1 јануари 1958 година. 

Ако во моментот на престанокот на последниот 
работен однос (став 1 точка 1) или на 1 јануари 1958 
година (став 1 точка 2) не постои организацијата 
ка ј која осигуреникот порано бил запослен, струч-
ната спрема потребна за работното место за времето 
на запомнувањето ка ј таква организација се опре-
делува така што работите што ги вршел осигуре-
никот ќе се споредат според својот вид и сложеност 
со соодветните работи во слични организации во 
истото место или кра ј кои постојат во моментот на 
престанокот на последниот работен однос односно 
на 1 јануари 1958 година, па како категорија на ра-
ботното место се зема онаа категорија што и одго-
вара на стручната спрема која за тоа работна место 
се бара според правилниците што важат во момен-
тот на престанокот на последниот работен однос 
(став 1 точка 1) односно на 1 јануари 1958 година 
(став 1 точка 2). 

Член 18 
Кога во периодот на работа според кој треба 

да се утврди категоријата на работното место вле-
гуваат периодите на работа навршени пред 1 април 
1952 година, категоријата на работното место за се-
кој таков период се утврдува со согласна примена 
на одредбите од овој правилник кои се однесуваат 
на категорисањето на работните места заради пре-
ведување на пензијата (чл. 23—44), без оглед дали 
последниот работен однос на осигуреникот преста-
нал- пред или по 1 јануари 1958 година. 

Кога е со одредбите од чл. 23—44 на овој пра-
вилник предвидено дека категоријата на работното 
место треба да се определи врз основа на спореду-
вање на работите што ги вршел осигуреникот со со-
одветните работи во стопанството, во јавните слу-
жби или во општествени и други организации на-
двор од стопанството, тоа споредување, во случа-
ите од претходниот став, се врши: 

1) за осигурениците на кои последниот работен 
однос им престанал по 1 јануари 1958 година — со 
соодветните работи односно работни места предви-
дени со правилниците односно прописите што ва-
желе во моментот на престанокот на последниот 
работен однос; 

2) за осигурениците на кои последниот работен 
однос им престанал пред 1 јануари 1958 година — 
со соодветните работи односно работни места пред-
видени со правилниците односно прописите што 
важеле на 1 јануари 1958 година. 

Член 19 
Кога за работните места во одделни служби 

односно дејности со одредбите од овој правилник 
(чл. 7, 8, 11, 12 и 13—16) или со посебни решенија 
донесени во смисла на членот 1 став 2 од овој пра-
вилник непосредно е определена категоријата на 
работното место, за секој период работа на такви 
работни места4 се зема исклучиво онаа категорија 
на работното место што е определена со овој пра-
ви лнчк или со посебни решенија. 

Член 20 
Кога утврдувањето на категоријата на работ-

ното место заради определување пензија според 

одредбите од чл. 2—16 на овој правилник зависи 
од тоа осигуреникот да има признаена стручна 
спрема од определен степен (на пример, спрема на 
квалификуван или висококвалификуван работник 
или средна стручна спрема ити.), ова се утврдува: 

1) за осигурениците на кои работниот однос им 
престанал по 1 јануари 1958 година — според про-
писите за здобивањето и признавањето на струч-
ната спрема што важат во моментот на престано-
кот на последниот работен однос; 

2) за осигурениците на кои последниот работен 
однос им престанал пред 1 јануари 1958 година — 
според прописите што важеле на 1 јануари 1958 
година. 

Кога според одредбите од овој правилник кате-
горијата на работното место се утврдува земајќи 
го предвид степенот на стручната спрема признаен 
врз основа на завршените школи и курсеви односно 
положените испити, степенот на така постигнатата 
стручна спрема се утврдува според прописите за 
рангот на школите и курсевите. 

Член 21 
Одредбите од чл. 2—20 на овој правилник ќе се 

применуваат согласно и за утврдување на струч-
ната спрема потребна за работното место на кое 
осигуреникот работел, кога пензискиот основ треба 
да се определи со претходно распоредување во со-
одветниот пензиски разред во смисла на членот 237 
став 3 од Законот за пензиското осигурување. 

И. КАТЕГОРИСАЊЕ НА РАБОТНИТЕ МЕСТА 
ЗАРАДИ ПРЕВЕДУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ 

Член 22 
Заради определување нов пензиски разред спо-

ред стручната спрема на уживателите на пензија 
на кои при определувањето или преведувањето на 
пензијата според поранешните прописи пензискиот 
разред не им бил определен со распоредување спо-
ред стручната спрема, туку врз основа на наместе-
ничките и службеничките групи и слично, како и 
на уживателите на пензија на кои пензискиот ра-
зред им бил определен според стручната спрема, 
но пониска од онаа што се бара за работите на ра-
ботното место на кое уживателот на пензија рабо-
тел порано, — при преведувањето, на барање од 
уживателите на пензија според одредбите од чл. 
203—219 од Законот за пензиското осигурување, ка-
тегоријата на работното место во смисла на членот 
64 од тој закон се утврдува според одредбите од 
членот 23 на овој правилник. 

1. Работни места во стопанството 
Член 23 

За уживателите на пензија што непосредно пред 
пензионирањето биле запослени во стопански орга-
низации, дуќани и работилници, односно во органи-
зации што вршеле стопанска дејност, без оглед на 
тоа кога се пензионирани и без оглед во чие соп-
ствеништво било претпријатието, дуќанот ити., ако 
на пропишан начин се здобиле со стручната спрема 
за работите што ги вршеле непосредно пред пен-
зионирањето, категоријата на работното место се 
утврдува според тоа дали работите, што уживате-
лот на пензија ги вршел непосредно пред пензиони-
рањето, одговарале на н и в а т а стручна спрема во 
смисла на прописите што важеле во времето на 
престанокот на неговиот последен работен однос. 

За уживателите на пензија од претходниот став 
што се пензионирани како државни службеници со 
определено звање, според прописите за звањата и 
платите на државните службеници од 1947 и 19'3 
година или според прописите за чиновниците од 
1931 година, како стручна спрема пропишана за 
работите што ги вршеле непосредно пред пензио-
нирањето, се зема стручната (школската) спрема 
пропишана за звањето што го имале во моментот на 
пензионирањето. 

Ако во времето на престанокот на последниот 
работен однос пред пензионирањето во случаите од 
претходните ставови немало прописи со кои се 
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определува стручната спрема за работите што ужи-
вате лот на пензија ги вршел, односно за звањето 
што го имал, стручната опрема што им одговара на 
работите што уживателот на пензија ги вршел не-
посредно пред пензионирањето се утврдува врз 
основа на споредување на тие работи со работите од 
сличен вид и сложеност на работните места во сто-
панските организации што според обемот и значе-
њето на своето работење му одговараат на претпри-
јатието односно дуќанот или работилницата во која 
уживателот на пензија бил запослен. Категоријата 
на работното место се утврдува според тарифните 
правилници што важеле на 1 јануари 1958 година, 
применувајќи ги согласно одредбите од чл. 2 и 3 
на овој правилник. 

Член 24 
Ако се утврди дека работите што ги вршел 

уживателот на пензија од членот 23 на овој правил-
ник и одговараат на стручна спрема пониска од онаа 
што тој ја има, категоријата на роботното место се 
определува на начинот определен во членот 23 од 
овој правилник според онаа стручна спрема што им 
одговара на работите што ги вршел уживателот 
непосредно пред пензионирањето. 

Ако за работното место на кое уживателот на 
пензија работел cnoi ^д тарифните правилници што 
важеле на 1 јануари 1958 година односно според ре-
шенијата донесени во смисла на членот 1 став 2 од 
овој правилник се бара стручна спрема повисока 
од онаа што е барана според прописите што важеле 
во времето на престанокот на неговиот последен 
работен однос пред пензионирањето, а тој таа виша 
спрема ја има, категоријата на работното место се 
утврдува според тие правилници односно решенија. 

Член 25 
За уживателите на пензија од членот 23 на овој 

правилник шта не се здобиле на пропишан начин 
со стручна спрема која е барана според прописите 
што важеле во моментот на престанокот на послед-
ниот работен однос за работите што тие ги вршеле 
или која за такви работи се бара според тарифните 
правилници што важеле на 1 јануари 1958 година 
односно според решенијата донесени во смисла на 
членот 1 став 2 од овој правилник, а на такви ра -
боти поминале најмалку пет последни години рабо-
та пред пензионирањето, категоријата на работното 
место се утврдува, и тоа: 

1) ако на 1 јануари 1958 година постојат исто-
ветни работни места во исти или слични организа-
ции ка ј кои личниот додаток на работникот се утвр-
дува врз основа на тарифниот правилник — со со-
гласна примена на одредбите од чл. 2, 3 и 17 став 
1 точка 2 од овој правилник; 

2) ако на 1 јануари 1958 година не постојат 
истоветни работни места во исти или слични орга-
низации, најпрво работното место ќе се определи 
така што работите кои уживателот на пензија ги 
вршел за последните пет години работа ќе се спо-
редат, според својот вид и сложеност, со соодвет-
ните работи во стопанските организации што на 1 
јануари 1958 година постојат во истото место или 
крај, а кои според обемот и значењето на своето 
работење му одговараат на претпријатието односно 
дуќанот или работилницата во која уживателот на 
пензија бил запослен, та според така определеното 
работно место се утврдува неговата категорија со 
согласна примена на одредбите од чл. 2, 3 и 17 став 
1 точка -2 од овој правилник. 

Член 26 
За уживателите на пензија што биле запослени 

во занаетчиски задруги, а последниот работен однос 
им престанал пред 1 април 1952 година, како и за 
уживателите на пензија што биле запослени к а ј 
приватни работодавци во занаетчиски, трговски 
или угостителски дуќани, категоријата на работното 
место за времето на таквото запослување се утвр-
дува, по исклучок од чл. 23—25 на овој правилник, 
според одредбите од чл. 13, 14 и 15 ст. 1 и 2 од овој 
правилник. 

2. Работни места во јавните служби 
Член 27 

За уживателите на 'пензија што се пензионира-
ни како државни службеници пред 15 мај 1945 го-
дина или по тој ден затоа што не биле преземени 
во државна служба, категоријата на работното ме-
сто се утврдува со оглед на стручната (школската) 
спрема која според прописите за чиновниците од 
1931 година е барана за звањето во кое уживателот 
на пензија се затекнал во моментот на пензиони-
рањето односно во моментот на престанокот на слу-
жбата, а според Пописот на звањата со соодветната 
стручна спрема според прописите за службениците 
односно чиновниците, кој е печатен како Додаток 
на „Службен лист на ФНРЈ" и е составен дел од 
овој правилник. 

На уживате лот на пензија од претходниот став 
што немал школска спрема пропишана за звањето 
според кое е пензиониран категоријата на работното 
место му се определува како да ја имал таа спрема, 
ако последните пет години служба ги поминал во 
тоа звање. 

Ако според прописите наведени во ставот 1 од 
овој член за истото звање била предвидена школска 
спрема од различни степени, категоријата на ра -
ботното место се утврдува според стручната спре-
ма што според прописите од ставот 1 на овој член 
п одговара на почетната положајна група од она 
звање што уживателот на пензија го имал во мо-
ментот на пензионирањето односно во моментот на 
престанокот на службата. 

Член 28 
За уживателите на пензија од членот 27 став 

1 на овој правилник што не биле распоредени во 
звањата и групите според стручната (школската) 
спрема според прописите за чиновниците од 1931 
година, туку како званичници во одделни ресорни 
служби биле распоредени според посебни прописи 
донесени врз основа на закон, како категорија на 
работното место се зема IV категорија ако вршеле 
работи предвидени за званичниците. 

Ако уживателот на пензија што бил распореден 
како званичник, фактично вршел работи на чинов-
ник од определено звање и имал стручна (школска) 
спрема пропишана за звањето чии работи ги вршел, 
како категорија на работното место се зема онаа 
категорија што 6 одговара на стручната спрема 
пропишана за такво звање. 

Член 29 
На уживателите на пензита на кои државната 

служба им престанала пред 15 мај 1945 година и 
кои се пензионирани како државни службеници, а 
не биле распоредени во чиновничките звања според 
прописите за чиновниците од 1931 година затоа што 
се пензионирани пред тој закон, или што биле во 
дневничарска, контоактуална или хонорарна слу-
жба, или што службеничкиот статус им бил регули-
ран според други прописи — категоријата на ра-; 
ботното место им се утврдува врз основа на споре-
дување на работите што тие ги вшиеле, со работите 
на соодветните звања според Законот за чиновни-
ците од 1931 година, така што категоријата ќе се 
определи според стручната (школеќата) спрема која 
според тој закон е барана за соодветното звање при-
менувајќи ги согласно одредбите од чл, 27 и 28 на 
овој правилник. 

Ако во одделен случај категоријата на работно-
то место не би можела да се утврди на начинот 
определен во претходниот став, таа ќе се утврди 
врз основа на споредување на работите што у ж и -
вателот на пензија ги вршел со работите на зва-
њето од соодветната службеничка група според про-
писите за јавните службеници што важеле на 1 ја -
нуари 1958 година кои според видот, сложеноста и 
значењето им се најблиски, па според стручната 
спрема која според тие прописи се бара за соодвет-
ното звање — ќе се определи категоријата ча ра -
ботното место применувајќи ги согласно одредбите 
од членот 4 на овој правилник. Ако таков уживател 
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на пензија ја нема таа стручна спрема, категорија-
та на работното место му се определува како да ја 
има таа спрема, ако на работите за кои се бара таа 
спрема поминал на јмалку пет последни години р а -
бота пред пензионирањето. 

Член 30 
На уживателите на пензија што се пензиони-

рани како службеници на бившите административ-
но-политички самоуправни единици, категоријата на 
работното место им се утврдува на начинот пред-
виден за државните службеници во чл. 27 и 28 од 
овој правилник, а според стручната спрема која 
според прописите за односната служба што в а ж е л е 
на 1 април 1931 година и подоцна е барана за зва -
њето Односно работите што тие ги вршеле непо-
средно пред пензионирањето. 

На уживателите на пензија од претходниот 
став на кои таквата служба им престанала пред 1 
април 1931 година, а прописите за односната служба 
што важеле во времето на престанокот на нивната 
служба престанале да важат пред 1 април 1931 го-
дина, категоријата на работното место им се утврду-
ва врз основа на споредување на работите што тие 
ги вршеле, со соодветните работи односно звања 
според прописите кои за односната служба важеле 
на 1 април 1931 година, така што категоријата на 
работното место ќе се определи според стручната 
опрема што според тие прописи е барана за одно-
сните работи, а на начинот предвиден во чл. 27 и 
28 од овој правилник. 

Ако во одделен случај категоријата на работ-
ното место не би можела да се утврди на начинот 
определен во претходните ставови, категоријата на 
работното место ќе се утврди врз основа на споре-
дување на работите што уживателот на пензија ги 
вршел со работите на звањето од соодветната слу-
жбеничка група според прописите за јавните слу-
жбеници што важеле на 1 јануари 1958 година кои 
според видот, сложеноста и значењето им се н а ј -
блиски, па според стручната спрема што според тие 
прописи се бара за соодветното звање ќе се опре-
дели категоријата на работното место применувај -
ќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој пра -
вилник. Ако таков уживател на пензија ја нема таа 
стручна спрема, категоријата на работното место му 
се определува како да ја има таа спрема ако на р а -
ботите за кои се бара таа спрема поминал на јмалку 
пет последни години работа пред пензионирањето. 

Член 31 
На уживателите на пензија што во моментот на 

престанокот на последниот работен однос биле во 
служба на автономни тела, организации или устано-
ви кои според посебни прописи вршеле јавна слу-
жба, категоријата на работното место им се утврду-
ва според прописите за регулирање на службенич-
ките односи во односната служба што важеле на 1 
април 1931 година и подоцна, на начинот предви-
ден во членот 30 од овој правилник. 

Член 32 
На уживателите на пензија што се пензиони-

рани како активни подофицери, офицери или во-
ени чиновници на бившата војска и морнарица, 
жандармерија или гранична тоупа, без оглед кога 
им е признаено правото на пензија, како категорија 
на работното место за работите што ги вршел во 
тие служби, се зема: 

1) I категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) офицери, ако имале висока или на неа рамна 
стручна спрема; . 

б) воени чиновници, ако имале висока или на 
неа рамна стручна спрема; 

2) И категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) офицери, освен оние од точката 1 под а) од 
овој член; 

б) виши воени чиновници, освен оние од точ-
ката 1 под б) на овој член* 

3) III категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) н и ж и воени чиновници, освен оние од точ-
ката 1 под б) на овој член, ако имале средна или 
на неа рамна стручна спрема; 

б) подофицер!^, ако имале средна или на неа 
рамка стручна спрема; 

4) IV категорија — за времето за кое биле на 
служба како: 

а) нижи воени чиновници, освен оние од точка-
та 1 под б) и точката 3 под а) од овој член; 

б) подофицери, освен оние од точката 3 под б) 
на овој член; 

в) музичари; 
5) V категорија — за времето за кое биле на 

служба како редови во активна служба. 
Член 33 

За уживателите на пензија што се пензиони-
рани како државни службеници по 15 ма ј 1945 го-
дина, а во моментот на пензионирањето биле р а -
споредени во службеничките групи според Уредба-
та за принадлежностите на државните службеници 
од граѓански ред и на другите јавни службеници 
од 20 април 1945 година („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 24/45), категоријата на работното место се утвр-
дува на начинот определен во членот 27 од огој 
привилник според звањето што според прописите за 
чиновниците од 1931 година го имале непосредно 
пред распоредувањето во службеничките групи, а-.;о 
службеничката група во која биле распоредени спо-
ред споменатата уредба била истоветна со послед-
ната положајна група што ја имале во тоа звање 
или повисока од неа — но во рамките на групите 
предвидени за тоа звање. 

Категоријата на работното место се определу-
ва според претходниот став и кога новата службе-
ничка група била пониска од поранешната поло-
ж а ј на група а уживате лот на пензија, како слу-
жбеник, вршел и натаму работи што ги вршел до 
распоредувањето во новата службеничка група. 
Ако, меѓутоа, таков уживател на пензија по распо-
редувањето во пониската група вршел работи на 
звањето за кое е барана стручна (школска) спрема 
пониска од спремата пропишана за звањето што тој 
го имал пред распоредувањето во новата службе-
ничка група, категоријата на работното место му 
се определува според таа пониска стручна спрема. 

На уживателите на пензија од ставот 1 на овој 
член кои според Уредбата за принадлежностите на 
државните службеници од граѓански ред и на дру-
гите јавни службеници од 20 април 1945 година биле 
распоредени во службеничка група повисока од за -
вршната положајна група на она звање што го има-
ле непосредно пред тоа распоредување, категори-
јата на работното место им се утврдува на начинот 
предвиден во членот 27 од овој правилник, според 
стручната (школската) спрема пропишана за соод-
ветното звање кое според прописите за чиновни-
ците од 1931 година повлекува истоветна повисока 
положајна група. 

Член 34 
На уживателите на пензија што се пензионира-

ни како државни службеници по 15 ма ј 1945 година, 
а пред распоредувањето во службеничките групи 
според прописите од 1945 година (член 33 став 1) не 
биле распоредени во звањата според прописите за 
чиновниците од 1931 година, категоријата на работ-
ното место им се утврдува врз основа на спореду-
вање на работите што ги вршел уживателот на 
пензија непосредно пред пензионирањето, со рабо-
тите на звањето од соодветна службеничка група 
според прописите за јавните службеници што ва -
ж е л е на 1 јануари 1958 година, кои според видот, 
сложеноста и значењето им се најблиски, па спо-
ред стручната спрема која според тие прописи се 
бара за соодветното звање ќе се определи категори-
јата на работното место применувајќи ги согласно 
одредбите од членот 4 на овој правилник. Ако ва -
ков уживател на пензија нема прописно здобиена 
соодветна стручна спрема за работите што ги вр-
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шел непосредно пред пензионирањето, категоријата 
на работното место му се определува како да ја 
има таа стручна спрема, ако на такви работи по-
минал на јмалку пет последни години работа пред 
пензионирањето. 

Член 35 
За уживателите на пензија што се пензионирани 

како државни службеници, а во моментот на пен-
зионирањето биле распоредени во звањата според 
прописите за звањата и платите на државните слу-
жбеници од 1947 и 1948 година или во платните р а -
зреди според прописите за звањата и платите на 
службениците од 1952 година, како категорија на 
работното место се зема категоријата што ft одго-
вара на стручната спрема која според прописите 
што важеле во времето на престанокот на работниот 
однос е барана за односното звање. 

На з^живателот на пензија од претходниот став 
кој немал стручна спрема која според прописите 
што важеле во времето на престанокот на работниот 
однос е барана за звањето што уживателот го имал 
во тоа време, а кој на јмалку пет последни години 
работа поминал на работите од тоа звање, како и 
на уживате лот на пензија кој во моментот на пен-
зионирањето имал звање за кое не била пропишана 
стручна спрема, категоријата на работното место 
им се определува според стручната спрема што се 
бара за работите од исто односно соодветно звање 
на соодветната службеничка група според пропи-
сите за јавните службеници што важеле на 1 јану-
ари 1958 година, применувајќи ги. согласно одред-
бите од членот 4 на овој правилник. 

Ако во прописите од ставот 1 на овој член за 
одделно звање се предвидени алтернативно два или 
повеќе степени на стручна односно школска спрема, 
категоријата на работното место се определува со 
согласна примена на одредбата од членот 3 став 
1 на овој правилник. 

Член 36 
На уживате лот на пензија што е пензиониран 

кога и да било како службеник на јавната служба 
(чл. 27—31, 33 и 35), а непосредно пред пензионира-
њето работел на работите на работното место одно-
сно звањето за кое според прописите за јавните 
службеници што важеле на 1 јануари 1958 година се 
бара стручна спрема повисока од стручната спрема 
што е барана за звањето кое уживателот го имал 
во моментот на пензионирањето, категоријата на р а -
ботното место му се утврдува врз основа на споре-
дување на работите што уживателот на пензија ги 
вршел со работите на звањето од соодветна службе-
ничка група според прописите за јавните службени-
ци што важеле на 1 јануари 1958 година, кои спо-
ред видот, сложеноста и значењето им се на јбли-
ски, па според стручната спрема која според тие 
прописи се бара за соодветното звање. ќе се опре-
дели категоријата на работното место применувај -
ќи ги согласно одредбите од членот 4 на овој пра-
вилник. Ако таков уживател на пензија ја нема таа 
виша стручна спрема, категоријата на работното 
место се определува како да ја има таа спрема ако 
на работите за кои се бара таа виша спрема поми-
нат најмалку пет последни години работа пред пен-
зионирањето. 

Член 37 
На уживателите на пензија што се пензиони-

рани како службеници на Народната милиција, к а -
тегоријата на работното место им се утврдува со 
примена на одредбите од точката I став 2 под 1—6 
оц Решението за распоредување на службениците 
на органите на внатрешните работи во осигурени-
чките разреди, на начинот определен во членот 8 
од овој правилник. 

Член 38 
На уживателите на пензија кои кога и да било 

се пензионирани како службеници и на кои пензи-
скиот разред им е определен според службеничка-
та група односно платниот разред а не според 
стручната спрема, ако непосредно пред пензиони-

ра̂  љето биле запослени во службите односно орга-
низационите единици кои на 1 јануари 1958 година 
се организирани како стопански организации, к а -
тегоријата на работното место им се утврдува на 
начинот определен со овој ' правилник за категори-
сање на работните места во стопанството (чл. 23—25), 
ако е тоа за уживателите на пензија поповолно. 

Одредбата од претходниот став в а ж и и за у ж и -
вателите на пензија што биле запослени како р а -
ботници во работилници на државни или само-
управни органи односно тела или установи. 

3. Работни места во општествени и други 
организации надвор од стопанството и 

јавните служби 
Член 39 

На уживателите на пензија ш т о ' непосредно 
пред пензионирањето биле запослени во општестве-
ни или други организации надвор од стопанството 
и јавните служби, без оглед кога се пензионирани, 
категоријата на работното место им се утврдува врз 
основа на споредување на работите што ги вршеле, 
со работите на слични работни места во организа-
циите од ист или сличен вид што постојат на 1 ј а -
нуари 1958 година и имаат одобрен правилник за 
работните односи. Категоријата на работното ме-
сто се определува според стручната спрема к о ј а 
според односниот правилник се бара за соодветните 
работи, применувајќи ги согласно одредбите од 
чл. 9 и 10 на овој правилник. 

Ако не постои организација од ист или сличен 
вид, или не постои слично работно место во соод-
ветната организација, категоријата на работното 
место се утврдува врз основа на споредување со 
работите во јавната служба или во стопанството кои 
според својот вид и сложеност им се најблиски на 
работите што ги вршел уживател от на пензија , 
применувајќи ги согласно одредбите од чл. 2—4 и 
17 став 1 точка 2 на овој правилник. 

Ако уживателот на пензија има на пропишан 
начин здобиена стручна спрема за работите што ги 
вршел непосредно пред пензионирањето, категори-
јата на работното место според одредбите од ст. 1 и 
2 на овој член се определува според работите што 
уживателот на пензија ги вршел непосредно пред 
пензионирањето. Ако уживателот на пензија нема 
таква стручна спрема, категоријата на работното 
место што им одговара на работите што тој ги вр-
шел се признава ако уживателот на пензија на та-
квите работи поминал на јмалку пет последни годи-
ни работа пред пензионирањето. 

Член 40 
На уживателите на пензија што се пензиони-

рани по 15 ма ј 1945 година како избрани лица на 
постојани должности со постојана плата во оп-
штествени организации, како категорија на работ-
ното место им се зема I категорија — ако тие дол-
жности ги вршеле во сојузни органи на односните 
организации, II категорија — ако тие должности ги 
вршеле во републички органи на односните орга-
низации, а ЈИ категорија — во сите други случаи. 

Ако уживателот на пензија на ко ј според прет-
ходниот став му припаѓа И или III категорија, има 
признаена стручна спрема повисока од онаа што ќ 
одговара на категоријата од претходниот став, како 
категорија на работното место се зема категоријата 
што ft одговара на стручната спрема која на у ж и в а -
телот на пензија му е признаена 

4. Работни места к а ј приватни работодавци 
Член, 41 

На уживателите на пензија што непосредно 
пред пензионирањето биле во работен однос к а ј 
приватни работодавци во занаетчиски, трговски и 
угостителски дуќани, на работи надвор од стопан-
ските дејности (технички бирои, лаборатории, орди-
нации, канцеларии и слично), во станбени згради 
и во домаќинства, категоријата на работното место 
им се утврдува според видот на работите и струч-
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нага спрема, на начинот определен за соодветните 
работи во чл. 13—16 од овој правилник. 

5. Заеднички одредби за категорисање на 
работните места заради преведување на 

пензиите 
Член 42 

Кога е за работните места во одделни служби 
.или на определени работи со одредбите на овој пра-
вилник или на решенијата донесени во смисла на 
членот 1 став 2 од овој правилник непосредно опре-
делена категоријата на работното место, за ужива -
телите на пензија што работеле на такви работни 
места, без оглед кога се пензионирани, категорија-
та на работното место се утврдува исклучиво врз 
основа на тие одредби односно решенија. 

Член 43 
На уживателите на пензија на кои категори-

јата на работното место треба да им се утврди спо-
ред работите што ги вршеле за последните пет го-
дини работа во смисла на одредбите од главата XI 
на Законот за пензиското осигурување и од овој 
правилник, ако за тие пет години биле во разни 
служби (стопанство, јавна служба и др.), или во 
јавната служба биле распоредени според разни про-
писи (чиновнички звања, службенички групи, слу-
жбенички звања, платни разреди), категоријата на 
работното место им се утврдува посебно за секој 
период одделна служба односно за секој период 
распоредување според разни прописи, на начинот 
предвиден во соодветните одредби од овој правил-
ник. Во тие случаи, на уживателите на пензија што 
извесно време за последните пет години работа би-
ле како избрани лица на должности во претставнич-
ки тела на државни органи, како категорија на ра -
ботното место за односниот период им се зема I ка -
тегорија. 

Ако уживателот на пензија на кој во смисла на 
одредбите од главата XI на Законот за пензиското 
осигурување и овој правилник категоријата на ра-
ботното место треба да му се утврди според рабо-
тите што ги вршел за последните пет години ра -
бота пред пензионирањето — во тие пет години 
вршел работи за кои со овој правилник се опреде-
лени разни категории на работни места, периоди-
те поминати на работи од повисоки категории им 
се додаваат на периодите поминати на работи од 
пониски категории, па како категорија на работ-
ното место се зема онаа пониска категорија која, 
заедно со додадените периоди поминати на работи 
од повисоки категории, го сочинува периодот од 
последните пет години работа. 

, Член 44 
Кога утврдувањето на категоријата на работно-

то. место заради преведување на пензиите според 
одредбите од чл. 24—43 на овој правилник зависи 
од тоа осигуреникот да има признаена стручна спре-
ма од определен степен, ова се утврдува според 
стручната спрема која на уживателот на пензг ја 
веќе му е признаена според поранешните прописи, 
или според прописите за здобивање и признавање 
на стручната спрема што важеле на 1 јануари 1958 
година — ако е тоа за него поповолно. 

Одредбата од членот 20 став 2 на овој правил-
ник во поглед ffa примената на прописите за ран-
гот на школите и курсевите важи и при утврдува-

• њето на категоријата на работното место заради 
преведување на пензијата. 

III. ПОСТАПКА НА НАДЛЕЖНИТЕ ОРГАНИ 
ПРИ УТВРДУВАЊЕТО НА КАТЕГОРИЈАТА НА 
РАБОТНИТЕ МЕСТА И НА ПРОСЕКОТ НА 

ПЛАТИТЕ 
Член 45 

Кога надлежниот завод за социјално осигу-
рување во постапката за определување на пензи-
јата при утврдувањето на категоријата на работ-
ните места според одредбите од овој правилник 

. најде дека стручната спрема која според та-
рифниот правилник се бара за работното место 

на кое осигуреникот работел не и одговара на 
стручната спрема која, со оглед на видот и сло-
женоста на работите на тоа работно место, е ф а к -
тично потребна за тоа работно место, ќе донесе за-
клучок за прекинување на постапката за опреде-
лување на пензијата и ќе побара врз основа -на 
членот 267 од Законот за пензиското осигурување 
од органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за трудот (член 220 од Законот за 

^пензиското осигурување) спорното прашање за ка-
тегоријата на работното место тој да fo реши како 
претходно прашање. 

Заклучок за прекинување на постапката за 
определување на пензијата ќе донесе заводот за 
социјално осигурување и кога осигуреникот во те-
кот на првостепената постапка ќе постави барање 
спорното прашање за категорија на работното место 
претходно да го реши органот на управата од ста-
вот 1 на овој член. Со овој заклучок заводот ќе ft 
наложи на странката да побара во определен срок 
поведување постапка по спорново прашање к а ј 
надлежниот орган на управата во смисла на чле-
нот 147 од Законот за општата управна постапка, 
ако странката тоа веќе не го сторила. 

Согласно со членот 267 о ^ Законот за пензи-
ското осигурување, одредбите од ст. 1 и 2 на овој 
член ќе се применуваат додека не бидат донесени 
прописите за распоредување на работните места во 
категориите со оглед на стручната спрема заради 
определување на минималниот личен доход на 
работниците. 

Член 46 
Кога надлежниот завод за социјално осигуру-

вање во постапката за преведување на пензијата 
на барање од уживателот на пензија ќе најде дека 
заради утврдување на категоријата на работното 
место според одредбите од овој правилник за ра-
згранување на спорното прашање е потребно орга-
нот на управата надлежен според членот 220 од 
Законот за пензиското осигурување да спроведе 
посебна постапка, ќе донесе заклучок за прекину-
вање на постапката за преведување на пензијата 
и ќе побара од надлежниот орган тој да го реши 
прашањето за утврдување на категоријата на ра-
ботното место како претходно прашање во постап-
ката. 

Според ставот 1 од овој член ќе постапи заво-
дот за социјално осигурување во постапката за 
преведување на пензијата на барање од ужива-
телот на пензија и кога ќе најде дека е потребно 
прашањето за утврдување на просечниот месечен 
износ на платите во периодот од 1 април 1952 го-
дина, до 31 декември 1957 година да се реши како 
претходно прашање во постапката. 

Во случаите од ст. 1 и 2 на овој член заводот 
за социјално осигурување кој бара поведување* 
постапка заради решение на претходното праша-
ње, е должен на надлежниот орган на управата да 
му ја достави документацијата која се однесува 
на тоа прашање (во оригинал или во заверен пре-
пис), со која заводот располага. 

Член 47 
Како претходно прашање во смисла на чл. 45 

и 46 од овој правилник може прашањето за кате-
горија на работното место и прашањето за висо-
чина на платите што влегуваат во просечниот ме-
сечен износ на платите да се реши и само за 
одделно запослување односно за одделен период 
работа, кога за другите периоди според кои се 
утврдува категоријата на работното место или 
просечниот месечен износ на платите тие факти не 
се спорни односно кога тие можат да се утврдат и 
без водење посебна постапка ка ј органот на упра-
вата од членот 220 на Законот за пензиското оси-
гурување. 

Член 48 
Органот на управата на општинскиот народен 

одбор надлежен за трудот односно надлежен за 
општата управа (член 220 од Законот за пензи-
ското осигурување) во случаите од чл. 45—47 на 
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овој правилник донесува решение за утврдување 
на категоријата на работното место односно на 
просечниот месечен износ на платите врз основа 
на чл. 64, 67, 236 и , 237 од Законот за пензиското 
осигурување и на прописите донесени заради при-
мена на чл. 67 и 236 од тој закон. 

Член 49 
Против решението на надлежниот орган на 

управата на општинскиот народен одбор донесено 
според чл. 45—48 од овој правилник имаат право* 
на жалба странката и надлежниот завод за соци-
јално осигурување. 

Заводот за социјално осигурување што ја пре-
кинал постапката за определување или преведу-
вање на пензијата поради решавање на претход-
ното прашање, ќе ја продолжи започнатата по-
стапка кога решението донесено за претходното 
прашање ќе еѓане правосилно. 

IV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
Член 50 

Овој правилник влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ" . 

Бр. 1604/1 * 
5 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

456. 
Врз основа на точката 8 од Одлуката за вакци-

нирањето на населението против заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 24/57), Секретарија-
тот на Сојузниот извршен совет за народно здравје, 
на предлог од Сојузниот завод за народно здравје, 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ВАКЦИ-

НИРАЊЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРОТИВ 
ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 
Член 1 

Вакцинирањето на населението против опреде-
лени заразни болести се врши на начинот и според 
постапката што се прелвидени со одредбите од овој 
правилник. 

Член 2 
Вакцинирањето го спроведува здравствена уста-

нова определена за вршење на вакцинирање (во 
натамошниот текст: здравствената установа) во сми-
сла на точката 3 од Одлуката за вакцинирањето на 
населението против заразните болести. 

Член 3 
Лицата што подлежат на обврската за вакци-

нирање, повикани со поединечна писмена покана, 
се должни да се одзоват на поканата во времето и 
на местото определено за вакцинирање. Ако овие 
лица се малулетници, нивните законски застапници 
се должни да ги доведат на вакцинирање. 

Член 4 
Вакцинирањето го врши лекар. Здравствениот 

техничар или медицинската сестра (медицинскиот 
техничар) можат 'да вршат вакцинирање самр под 
надзор и одговорност на лекарот. 

Контраиндикациите за вакцинирање ги утвр-
дува^ само лекарот. 

Ке се вакцинираат само оние лица ка ј кои ле-
карот ќе утврди дека не постои контраиндикација. 

Член 5 
Лицата што вршат вакцинирање имаат право 

на посебна награда под условите предвидени во 
точката 5 став 2 од Одлуката за вакцинирањето 
на населението против заразните болести. 

II. СПРОВЕДУВАЊЕ НА ВАКЦИНИРАЊЕТО 
1. Подготовки за вакцинирање 

Член 6 
Планот за вакцинирање го утврдува општин-

скиот народен одбор врз основа на програмата за 
вакцинирање што ја утврдува републичкиот совет 
надлежен за работите на народното здравје. 

Органот на управата на општинскиот народен 
одбор надлежен за работите на народното здравје 
(во натамошниот текст: органот на управата) им го 
доставува на околискиот хигиенски завод и на ре-
публичкиот хигиенски завод планот за вакцинира-
ње со податоците за времето и местото за вршење 
на вакцинирањето најдоцна до 15 март секоја го* 
дина. 

Член 7 
Органот на управата ги изработува во два при-

мерка списоците на лицата што подлежат на з а -
должително вакцинирање и ревакцинирање во таа 
година. Органот на управата 6 испраќа на здрав-* 
ствената установа еден примерок од списокот на 
лицата што подлежат на обврската за вакцинира-
ње најдоцна до 15 февруари, а вториот примерок го 
задржува и според него врши поканување. 

Списокот на лицата што подлежат на обврска* 
та за вакцинирање ги содржи презимињата и ими* 
њата на лицата што мораат редовно да се вакци-
нираат, како и презимињата и имињата на лицата 
што порано од кои и да било причини не биле вак-
цинирани а подлежат на обврската за вакцинира-
ње според одредбите од овој правилник. 

Органот на управата го определува времето и 
местото за вршење на вакцинирање и со поединеч-
на писмена покана ги повикува лицата што под-
лежат на обврската за вакцинирање. Ако се во1 

прашање малулетници, поканите им се испраќаат 
на нивните законски застапници, со назначување 
на презимето и името на малулетното лице што 
треба да биде вакцинирано, 

2. Вакцини 
Член 8 

Како вакцини во смисла на овој правилник се 
подразбираат препаратите што се внесуваат во чо-
вечкиот организам со цел за негова активна иму-
низација, а се приготвени од причинители на за -
разни болести или од нивни производи. 

За вакцинирање можат да се употребуваат вак-
цини одобрени според важечките прописи: 

1) што носат контролна маркичка од надлежна-
та установа за контрола на лековите, ако со по-
себни прописи не е определено поинаку; 

2) што се затворени херметички; 
3) што според својот изглед не предизвикуваат 

сомневање да се загадени; 
4) на кои срокот на траењето не им истекол. 

Член 9 
Покрај вакцинирањето со поединечни вакцини* 

може да се врши вакцинирање истовремено (симул-
тано) против: 

1) големи сипаници (Variola vera) и дифтерија 
(D^phteria); 

2) големи сипаници, дифтерија и тетанус. 
Вакцинирањето може да се врши со комбини-

рани (мешани) вакцини против: 
1) дифтерија и тетанус; 
2) коремен тифус (Typhus abdominalis), парата-* 

фус (Paratyphus) и тетанус; 
3) дифтерија, тетанус и голема кашлица (Per-

tussis). 

3 Срокови^ на вакцинирањето 
Член 10 

Вакцинирањето и ревакцинирањето против за-
разни болести се врши, и тоа: 

1) против дифтерија — од почетокот на мај до 
крајот на август, а ревакцинирањето од почетокот 
на мај до крајот на ноември; 
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2) против големи сипаници — од почетокот на 
мај до крајот на октомври, а по потреба може да се 
врши преку целата година. 

Против други заразни болести вакцинирањето 
се врши според епидемиолошките индикации. 

Во местата каде што постојат повеќе здравстве-
ни установи вакцинирањето може да се врши пре-
ку целата година. 

При спроведувањето на програмата за вакци-
нирање против едни заразни болести, мора да се 
води сметка за сезонските и епидемиолошките ин-
дикации, како и за усогласувањето со програмата 
за вакцинирање против други заразни болести пред-
видени со овој правилник. 

Член 11 
По завршеното вакцинирање или ревакцинира-

ње против една болест може да се започне со 
вакцинирање или ревакцинирање против друга 
болест, и тоа: 

1) по завршеното вакцинирање со BSG-вакци-
на — по истекот на 42 дена од вакцинирањето; 

2) по завршеното вакцинирање со други вак -
цини — по истекот на 21 ден од вакцинирањето. 

Во случај на појава на оболување од големи 
сипаници мора веднаш да се пристапи кон вакци-
нирање против нив, а се запира вакцинирањето 
против други заразни болести, освен вакцинирање-
то против беснило (Lyssa). 

Член 12 
Ако на подрачје на една општина бројот на 

успешно вакцинираните и ревакцинираните лица 
не достигнува 75% од бројот на лицата што подле-
ж а т на вакцинирање односно ревакцинирање, ќе се 
изврши дополнително вакцинирање односно ревак-
цинирање. ' . 

4. Контраиндикации 
Член 13 

Контраиндикации за вакцинирање се: 
а) к а ј децата: 
1) епидемија на детски заразни болести (Pertus-

sis, Morbilli, Scarlatina и Diphteria), кифлуенца (In-
fluenza), зачестени случаи на заразни запалени ја на 
мазочните опни (Meningitis epidemica, Meningitis se-
rosa). акутна детска парализа (Poliomyelitis acuta), 
заразна жолтица (Hepatitis infectiosa) или детски 
проливи; 

2) тешки форми на оболенија од флориден ра-
хитис (Rachitis), леукемија, тешки анемии, тешки 
или декомпензирани срчани мани, нефритис (Nephri-
tis), пиелитис (Pyelitis), активни форми на туберку-
лоза, оболенија на централниот нервен систем,^ ка -
хексии, акутни растројувања на варењето, тешки 
форми на диабетес (Diabetes), фебрилни и реконва-
лесцентни состојби. 

Постоењето на епидемија го утврдува репу-
бличкиот хигиенски завод; 

б) к а ј возрасните: 
фебрилна и реконвалесцентна состојба, леуке-

мија и тешка анемија, тешки или декомпензирани 
срчани мани, нефритис и пиелитис, акутна тубер-
кулоза, кахектични состојби, акутни растројува-
н>а на варењето и потежок диабетес. 

За време на гравидитетот, односно за првите 
три месеци лактација не можат да се вршат вак -
цинирања против тифус и паратифус. 

III. ВАКЦИНИРАЊЕ ПРОТИВ ОПРЕДЕЛЕНИ 
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 

1. Вакцинирање против дифтерија и тетанус 
Член 14 

На обврската за вакцинирање против дифте-
рија и тетанус подлежат децата од 3 месеци до на-
полнетите 8 години возраст. 

Член 15 
Вакцинирањето против дифтерија и тетанус се 

врши со комбинирана вакцина против дифтерија и 
тетанус во три етапи, и то? 

V 
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1) првото вакцинирање на децата од 3—18 ме-
сеци (две дози) — во растојание не помало од 4 
ниту поголемо од 12 недели; 

2) првото ревакцинирање — на 2—3 години по 
првото вакцинирање (една доза); 

3) второто ревакцинирање (една доза) — при 
запишувањето во училиште. * 

Член 16 
Првото вакцинирање може да се изврши се* 

до наполнетите 8 години возраст, со тоа што прво-
то ревакцинирање ќе се изврши на 2—3 години по 
првото вакцинирање, а второто ревакцинирање — 
на 2—4 години по првото ревакцинирање. 

Децата повозрасни од 8 години нема да се вак -
цинираат односно ревакцинираат против дифтери-
ја. Републичкиот совет надлежен за работите на 
народното здравје може да пропише задолжително 
вакцинирање односно ревакцинирање и на овие 
деца ако е тоа потребно според епидемиолошките 
индикации. 

Против тетанус задолжително се ревакцинираат 
и децата повозрасни од 8 години, и тоа во растоја-
нија од 5—10 години. 

Ако дете не е ревакцинирано против дифтерија 
во срок од '5 години по првото вакцинирање, може 
да се ревакцинира се* до наполнетата осма година, 
а против тетанус и по 14 години возраст. 

Член 17 
При првото вакцинирање со комбинирана вак-

цина, меѓу приемот на првата и втората доза на 
вакцина мора да постои временско растојание од 
најмалку 4, а најмногу 12 недели. Ако детето во 
тој срок не прими втора доза на вакцина, вакци-
нирањето мора во потполност да се повтори. 

Член 18 
Против тетанус можат да се вакцинираат сите 

лица без оглед на годините на возраста.' 
Лицата до наполнетата осма година се вакци-

нираат на начинот предвиден со одредбите од чле-
нот 15 на овој правилник. 

Член 19 
Ако е потребно к а ј лица повозрасни од 8 годи-

ни да се постигна имунитет само против тетанус, 
вакцинирањето ќе се изврши со препарати на вак-
цина од тетанус според следната постапка: 

1) првото вакцинирање се врши со три дози 
така што растојанието меѓу приемот на првата и 
втората доза да изнесува еден месец, а меѓу втора-
та и третата една година. Ако е потребно да се по-
стигне имунитет во што пократок срок, сите три 
дози се даваат во растојание од еден месец: 

2) ревакцинирањето (една доза) се р^ши на 
5—10 години по првото вакцинирање. 

Заради одржување на доживотен имунитет про-
тив тетанус, ревакцинирањето (една доза) треба да 
се„ повтори секои 10 години. К а ј озледени за кои е 
несомнено утврдено дека се порано вакцинирани, 
место профилактичка доза на антитетаничен серум, 
треба да се даде една доза вакцина. 

Лицата вакцинирани заради постигање имуни-
тет во смисла на ставот 1 од овој член, ако пре-
трпат компликувани ф р а к т у р а изгубат големи ко-
личини крв или кои имаат длабоки озледи или ра -
Hti близу централниот нервен систем* или поголеми 
нервни сплетови, мораат да бидат ревакцинирани 
против тетанус а истовремено мораат да примат и 
една заштитна доза проЛилактичен серум против 
тетанус (1.500 А.Ј.). 

Член 20 
На секое ревакцинирано лице што ќе добие про-

филактичка доза на антитетаничен серум, истовре-
мено му се дава и една доза вакцина против тета-
нус. На вакво лице му се дава по 2 недели втора 
доза, а по 4 недели од приемот на втората д ^ о и 
трета доза на вакцина против тетанус. 

2. Вакцинирање против тифус и паратифуо 
Член 21 

Вакцинирањето против тифус и паратиф^т се 
врши само со комбинирана вакцина против тифус, 
паратифус и тетанус. 
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3. Вакцинирање против големи сипаници 
Член 22 

На задолжително вакцинирање против големи 
сипаници подлежат децата од наполнетите 3 месеци 
до наполнетите 3 години возраст. 

Член 23 
Вакцинирањето против големи сипаници се 

врши со анимална лимфа (вакцина) во три етапи, 
и тоа: 

1) првото вакцинирање — к а ј децата од 3 ме-
сеци до наполнетите 3 години возраст. Ова вакци-
нирање може да се изведува во исто време кога се 
врши вакцинирањето против дифтери ја и тетанус; 

2) првото ревакцинирање — при запишувањето 
на децата во училиште; 

3) второто ревакцинирање — во осмата година 
на школувањето (14-та година возраст). 

Член 24 
Ако првото вакцинирање не е извршено к а ј де-

цата до наполнетата трета година возраст, тие ќе 
се вакцинираат само во случај на епидемиолошки 
индикации. Во тој случај првото ревакцинирање ќе 
се изврши на 5—6 години по првото вакцинирање. 

Член 25 
Кога вакцинирање против големи сипаници е 

вршено посебно, прегледот на вакцинираните деца 
се врши по 10 дена. Ако ова вакцинирање не успе-
ало, детето се вакцинира повторно. 

Ако и второто вакцинирање не успее, што се 
утврдува при контролата по 10 дена, детето повеќе 
нема да се вакцинира против големи сипаници. Во 
тој случај во потврдата за извршеното вакцинира-
ње ќе се внесе дека детето е вакцинирано двапати, 
но дека вакцинирањето не успеало. 

Член 26 
Покрај општите контраиндикации предвидени 

во членот 13 од овој правилник, к а ј вакцинирањето 
против големи сипаници се земаат предвид и по-
себните контраиндикации, и тоа: алергичните состој-
би, екцемите, пиод ерми јата, шугата (Scabies) и гној-
ното воспаление на средното уво со лачење. 

Не смеат да се вакцинираат ниту деца чии до-
машни боледуваат од други заразни болести. 

Член 27 
Во случај на појава на големи сипаници, мораат 

веднаш да се вакцинираат сите лица во околината, 
па и новороденчињата 

4. Вакцинирање против туберкулоза 

Член 28 <-
Вакцинирање и ревакцинирање против тубер-

кулоза се врши во секое време на годината. Вакци-
нирање и ревакцинирање е задолжително и за сите 
лица до наполнетите 25 години возраст кои не реа-
гираат на туберкулин. 

Персоналот во антитуберкулозните установи се 
вакцинира без оглед на годините на возраста. 

Туберкулинека реакција не треба да се врши 
к а ј новороденчиња. 

Член 29 
Покрај случаите предвидени во членот 13, нема 

да се врши вакцинирање ни на новороденчињата 
со интракранијални крварења, на новороденчињата 
што покажуваат знаци на животна немоќ, на хипо-
трофичните доенчиња, на новороденчињата што бо-
ледуваат од Vitium cordis, Lues congenita, Is terue 
neonatorum, Pemphigus gravis neonatorum, како и 
на доенчињата што имаат помалку од две третини 
тежина што е предвидена како нормална за доен-
чињата од соодветна возраст. 

Лицата што боледуваат од болестите предви-
дени во членот 13 од овој правилник ќе се вакци-
нираат по истекот на 2 месеци од прележаната за -
разна болест. 

Член 30 
Вакцинирањето против туберкулоза се врши о 

BSG-вакцина. Вакцината се дава интрадермалЕШ, 
по исклучок перорално. Интрадермалната вакцина 
се дава во една доза, а пероралната во три дози во 
растојанија од по два дена 

Член 31 
Ревакцинирањето треба да се врши секоја 2—4 

година. Ако ревакцинирањето не е извршено на 
време, ќе се изврши штом ќе го дозволи тоа здрав-
ствената состојба на детето, при што мора да се 
води сметка за сроковите на вакцинирањето пред-
видени со овој правилник. < 

IV. ЕВИДЕНЦИЈА 
Член 32 

Здравствената установа води евиденција за в а к -
цинираните лица и му доставува извештаи за и з -
вршувањето на програмата за вакцинирање на око-
лискиот хигиенски завод во срок од 15 дена ™o из -
вршеното вакцинирање. 

Присобраните и проконтролираните извештаи 
хигиенските заводи му ги доставуваат на републич-
киот хигиенски завод најдоцна до 1 ноември истата 
година а за дополнителното вакцинирање до 20 ј а -
нуари идната година. 

Извештајот за вакцинирањето против туберку-
лоза му се доставува и на антитуберкулозниот дис-
панзер од соодветното подрачје. 

Член 33 
Лекарот го забележува извршеното вакцинира-

ње на здравствено осигурените лица во соодвет-
ната рубрика од здравствената книшка. 

* Податоците за извршеното вакцинирање против 
тетанус за секое вакцинирано лице повозрасно од 
16 години, без оглед дали е здравствено осигурено 
или не, се внесуваат и на последната внатрешна 
страна од личната карта, која е определена за за -
бележувања на промената на местото на престојот, 
внесувањето на податоците се врши со н а т е к у -
вање на печатот I или II, чии форми се дадени во 
образецот бр. 4 кон овој правилник. Големината на 
печатот не смее да премине 15 мм во квадрат. П е -
чатот I се натискува при завршеното вакцинирање. 
Освен тоа, се запишува годината на првото вакци-
нирање. При ревакцинирањето се натискува печа-* 
тот II и се запишува годината на ревакцинирањето* 

Податоците од претходниот став ги внесува ле-
карот и ги заверува со свој потпис и со печат на 
установата во која е извршено вакцинирањето. 

По барање од вакцинираното лице или од него-
виот законски застапник, лекарот односно здрав-
ствената установа што извршила вакцинирање е 
должна да издаде потвода за извршеното вакцини-
рање на соодветниот образец. Обрасците бр. 1, 2, 3 
и 4, напечатени кон овој правилник, се негов со-
ставен дел. 

Член 34 
Кон крајот на годината се средуваат и се ко-

ричат списоците на вакцинираните лица. Вака по-* 
врзаните списоци се чуваат како документи од т р а ј -
на вредност к а ј органот на управата и во хигиен-
скиот завод. 

Органот на управата што има за тоа можност 
води евиденција за вакцинираните лица по пат на 
картотека. , 

V. ДРУГИ ОДРЕДБИ 
Член 35 

Здравствените службеници што вршат вакци-
нирање добиваат посебна награда за извршеното 
вакцинирање ако работат надвор од редовното р а -
ботно време, и тоа: 

1) за секое наполно завршено вакцинирање 
против дифтери ја или тетанус, или комбинирано 
вакцинирање против д и ф т е р и ј а и тетанус — 30 ди -
нари; 
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2) за секое вакцинирање против големи сипа-
ници — 15 динари; 

3) за секое ревакцинирање 15 динари; 
4) за секое вакцинирање со BSG-вакцина на 

кое му претходи туберкулински тест — 30 динари. 

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ 
Член 36 

Повредите на одредбите "од чл. 3 и 4 на овој 
правилник повлечуваат одговорност според одред-
бите од членот 24 на Општиот закон за спречување 
и отстранување на заразните болести („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 37/48) изменет со членот 2 оддел 
V точка 25 од Законот за согласување на посебните 
прописи за прекршоците во сојузните закони со од-
редбите од Основниот закон за прекршоците („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 46/51). . 

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
.Член 37 

Организациите и установите за производство на 
серуми и вакцини се должни во срок од 3 месеци 
од влегувањето во сила на овој правилник да ги 
приспособат упатствата што ги приложуваат кон 
серумите и вакцините кон одредбите од овој пра-
вилник. 

На вакцините и серумите што ќе се затечат на 
складовите ка ј производителите, стопанските орга-
низации, аптеките и здравствените установи на де-
нот на влегувањето во сила на овој правилник не 
се однесува одредбата од ставот 1 на овој член. 

Член 38 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден по 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ"* 
Бр. 768 

10 мај 1958 година 
Белград 

Секретар 
за народно здравље, 

Др Херберт Краус, е. p. 

Образец бр. 1 
(Формат: 210 X 148) 

П О Т В Р Д А 
за вакцинирањето (бележењето) против вариола 

(големи сипаници, козица) 
Презиме Име на 

таткото Име _ _ _ _ _ _ _ Ден, 
месец и година на раѓањето 
Место на раѓањето Околија 
Место на живеењето „ Улица ^ 

бр. Народна Република -
Првото вакцинирање на 1 9 _ 

година. 
Сипаниците се — не се примиле*) 
По првото неуспешно вакцинирање, именувани-

от-ата повторно е вакциниран-а на — 
19 година. Сипаниците се — не се примиле*). 

Ревакциниран против вариола на 
19 година, со позитивен — негативен резултат*), 

Ревакциниран против вариола на — 
19 година, со позитивен — негативен резултат*). 

Во 19 година 

(Печат на установата) 

Потпис на лекарот, 

•) Непотребното да се прецрта 

Број 24 —^Страна 641 

Образец бр. 2 
(Формат: 210 X 148) 

П О Т В Р Д А 
за вакцинирањето (бележењето) против туберкулоза 

со BSG-вакцина 
Презиме Име на 

таткото Име - Година 
на раѓањето . Место на раѓањето 
Околија Место на живеењето , 

Улица бр. , 
НР 

Првото вакцинирање (бележење): година , 
. месец * 

Датум на контролата на вакцинирањето и ре-
зултат (позитивна, ќегативна тбк-проба) „ * 

Ревакцинирање: година месец _ 
Датум на контролата на ревакцинирањето и ре-

зултат: _ _ 
Ревакцинирање: година месец . 
Датум на контролата на ревакцинирањето и ре-« 

зултат: 
Ревакцинирање: година ме££ц —. 
Датум на контролата fca ревакцинирањето и ре Ј 

зултат: 
Забелешки (евентуални компликации, контраин-

дикации и друго) 
Во 19 година 

(Печат на установата) 
Потпис на лекарот, 

Образец бр. 3 
(Формат: 210 X 148) 

П О Т В Р Д А 
за вакцинирањето против 
Презиме Име на 

таткото Име , Ден» 
месец и година на раѓањето _ 1 9 — 
Место на раѓањето „ —-
Околија Место на живеењето _ 

Улица бр. — , 
Н Р 

Првото вакцинирање 
I доза дадена на 19— година 

II доза дадена на 19— година 
1 ревакцинирање на _ _ _ _ _ — 19— година 

II ревакцинирање на _ _ _ _ _ _ — - 19— година 
Забелешка: •• 

Во 191 година 
(Печат на установата) 

Потпис на лекарот, 

Образец бр. 4 
Формите на печатот за забележување на из-

вршеното вакцинирање против тетанус кој се на-
п е к у в а на последната страна од личната карта. 

Печат I * Печат И 
ТЕТ 1-П 

СЛУЖБЕН ICT НА ФНРЈ 
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- Ш . 

Врз основа на членот 236 од Законот за пен-
зиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
51/57), Секретаријатот на Сојузниот извршен совет 
за трудот, во согласност со Секретаријатот на Со-
јузниот извршен совет за општа управа, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ПРИМАЊА ШТО НЕ 

ВЛЕГУВААТ ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ 
I. ПРИМАН.А ШТО НЕ ВЛЕГУВААТ ВО ЦЕЛИНА 

ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ 
1. При утврдувањето на просечниот месечен из-

нос на платите врз основа на кој се врши распоре-
дувањето во осигуреничките разреди во смисла на 
членот 67 од Законот за пензиското осигурување не 
се земаат следните додатоци и примања остварени 
за работа во редовното работно време според про-
писите за платите што беа во сила во периодот од 
1 април 1952 до 31 декември 1957 година, и тоа: 

А. Според прописите за платите на службениците 
и> работниците па државните органи и установи 

1) додатоците: 
а) на службениците во ресорот на внатрешните 

работи, освен ресорниот додаток на управните и 
извршните службеници во ресорот на внатрешните 
работи (член 1 од Правилникот за одделниот дода-
ток на службениците во ресорот на внатрешните 
работи — ,.Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/52); 

б) за знаење на странски јазици на службени-
ците на цивилното воздухопловство (член 14 од 
Правилникот за звањата и платите на службени-
ците на управните органи на цивилното воздухо-
пловство — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 39/52); 

в) што имаат карактер на плаќање за преку-
времена работа. 

Одредбата од оваа точка под в) не се однесува 
на додатокот за ненормирано работно време на 
возачите на моторни возила; 

2) наградите: 
а) според чл. 13 и 16 од Законот за државните 

службеници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 44/48); 
б) според членот 14 од Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 4/54); 

в) за вонредни успеси во работата на персона-
лот на здравствените установи (член 3 од Уредбата 
за звањата и платите на персоналот во здравстве-
ните установи — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
6/54); 

г) за вршење на работите што придонесуваат ,ла 
подобрување на работата и за постигнат успех во 
работата на службениците на Народната банка 
(член 1 од Правилникот за исплатување премиски 
додаток и награди на службениците на Народната 
банка на Ф Н Р Ј — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
50/52), на службениците на комуналните банки и 
штедилниците (член 10 од Правилникот за звањата 
и платите на службениците на комуналните банки 
и штедилниците — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
27/54), на службениците на Државниот осигурителен 
завод (член 5 од Правилникот за звањата и пла-
тите на службениците на Државниот осигурителен 
завод — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 8/54) и на 
службениците на Југословенската лотарија (член 12 
од Правилникот за звањата и платите на службе-
ниците на Југословенската лотарија — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/54); 

Д) за особените успеси на припадниците на 
Народната милиција постигнати во службата (член 
6 од Уредбата за платите во Народната милиција 
— „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 2/53); 

ѓ) според членот 39 од Основната уредба за 
установите со самостојно финансирање („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 51/53)-

е) повремените награди за особени резултати 
постигнати во работата (член 7 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на д р ж а в -
ните органи — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 14/52); 

ж) новогодишните награди на државните служ-
беници; 

з) другите награди што немаат карактер на по-
стојано примање за посебни услови и значење на 
работа во редовното работно време. 

Одредбата од оваа точка под з) не се однесува 
на наградите за работа на избрани лица на посто-
јани должности во претставничките тела на д р ж а в -
ните органи и на општествените организации што 
имаат карактер на плата; 

3) хонорарите: 
а) на службениците за извршување на опре-

делена работа к а ј друг орган надвор од установата 
во која постојано се запослени (член 16 од Законот 
за државните службеници — „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 44/48); 

б) хонорарите на службениците и работниците 
кои покрај своето редовно запослување имаат и 
дополнително запослување, хонорарите за учеству-
вање во работата на испитни и други комисии, 
хонорарите за предавања на курсеви и семинари, 
како и другите хонорари што немаат карактер на 
постојано примање за работа во редовното работно 
време. 

Одредбата од оваа точка под б) не се однесува на 
хонорарите на хонорарните службеници на кои 
таквата служба им е единствено или главно запо-
слување; 

в) на наставниот персонал на виши медицин- • 
ски училишта и на медицински факултети кој ра-
боти во здравствени установи (член 1 од Уредбата 
за измени и дополненија на Уредбата за звањата 
и платите на персоналот во здравствените уста-
нови '— „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 16/54); 

г) за вонредна работа на ветеринарите во други 
ветеринарни установи (член 23 од Уредбата за зва-
њата и платите на службениците во ветеринаоната 
служба „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 21752); 

4) надоместоците: 
а) за работа вон редовното работно време на 

здравствениот персонал (член 29 од Уредбата за 
звањата и платите на персоналот во здравствените 
установи — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 6/54); 

б) за ветеринарни прегледи на добиток, на 
производи од добиток, на суровини и отпадоци при 
превозот со средства на јавниот сообраќај (Одлука 
за надоместоците за ветеринарни прегледи на до-
биток, на производи од добиток, на суровини и от-
падоци при превозот со средства на јавниот соо-
браќај — „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55); 

в) за вршење здравствена контрола на расте-
нијата при увозот и извозот, превозот и внатреш-
ниот промет (Одлука за надоместоците за вршење 
здравствена контрола на растенијата при увозот, 
извозот, транзитот и внатрешниот промет — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 54/55); 

г) на возачите на мотоони возила за дополни-
телна работа (член 7 од Правилникот за платите 
на возачите на моторни возила запослени во др-
жавните надлештва и установи — „Службен лист 
на ФНРЈ" , бр. 48/52); 

д) за неискористен годишен одмор (Уредба за 
платениот годишен одмор на работниците, наместе-
ниците и службениците — „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 56/46, 58/47, 82/47 и 66/48) ; 

ѓ) отпремнината според членот 44 од Законот 
за ложавните службеници („Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 44/48); 

е) надоместоците (примањата) во натура, како 
што се: бесплатен стан и огрев на наставниот и 
воспитниот персонал со служба на село, бесплатен 
стан, огрев и осветление на селско-стопанските 
стручњаци што работат во установите за унапре-
дување на селското стопанство и во други служби 
каде што такви годности врз основа на посебни 
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прописи се обезбедуваат како бесплатни примања, 
бесплатна униформа односно службено облекло или 
работно облекло во службите во кои е тоа со по-
себни прописи предвидено, како и надоместоци во 
пари наместо обезбедени бесплатни примања во 
натура. 

В. Според прописите за платите на работниците 
на стопанските организации 

1) додатоците: 
а) за работа на извршниот персонал во сезон-

ските деловни единици на претпријатијата на во-
здушниот сообраќај (Уредба за расподелба на вку-
пниот приход на стопанските организации — „Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 54/54, 10/56 и 16/57); 

б) за работа во продолжен турнус на службе-
ниците во железничкиот сообраќај (член 30 од Пра-
вилникот за додатоците на железничкиот персонал 
— „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 25/52); 

в) за спроведување пошта во поштенско-те-
леграфско-телефонската служба (член 43 од Уред-
бата за звањата и платите на службениците на 
поштенско - телеграфско - телефонската служба — 
„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/52); 

г) за багерување и за изваден објект во сто-
панските организации на речниот сообраќај (Уред-
ба за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации); 

д) на членовите на посада на парни односно 
моторни бродови кои постојано се укрцани (член 8 
од Правилникот за платите и додатоците на члено-
вите на посада на бродовите за управни цели на тр-
говската морнарица на Ф Н Р Ј — „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 21/52); 

ѓ) што имаат карактер на плаќање за преку-
времена работа; * 

2) наградите: 
а) за особени резултати постигнати во работата 

на службениците на поштенско-телеграфско-теле-
фонската служба (член 7 од Уредбата за звањата и 
платите на службениците, на поштенско-телеграф-
ско-телефонската служба — „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 20/52); 

б) за пронаоѓање на опасни дефекти на коли 
и на локомотива во сообраќајот, и за пронајдена 
пукната шина (чл. 23 и 24 од Правилникот за дода-
тоците на * железничкиот персонал — „Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 25/52); 

в) за работа од случај до случа ј според Уред-
бата за расподелба на вкупниот приход на стопан-
ските организации; 

г) од средствата што стопанската организација 
ги има добиено како награда за учество на саеми 
и изложби (Уредба за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации); 

д) другите награди што немаат карактер на 
постојано примање за посебни услови и значење 
на работа во редовното работно време; 

' 3) надоместоците: 
а) во височина на двемесечна плата на члено-

вите на посада на брод 'што претрпел бродолом 
(Уредба за расподелба на вкупниот приход на сто-
панските организации); 

б) за неискористен годишен одмор (Уредба за 
платениот годишен одмор на работниците, наме-
стениците и службениците — „Службен лист на 
ФНРЈ" , бр. 56/46, 58/47, 82/47 и 66/48); 

в) надоместоците (примањата) во натура, како 
што се: бесплатен стан, огрев, осветление, слу-
жбено облекло, работни и заштитни облеки и обув-
ки, кои се обезбедуваат покра ј платата според та-
рифниот правилник, како и надоместоците во пари 
наместо обезбедени бесплатни примања во натура; 

г) за употреба на сопствени средства за работа 
(запрега, алат и слично), како и други надоместоци 
што имаат карактер на плаќање за сторените тро-
шоци во врска со вршењето на работата или што 

имаат карактер на обештетување; 

4) хранарините: 
а) издатоците за храна и пијалок на персона-

лот укрцан на поморски бродови и технички пловни 
објекти, како и хранарината на укрцаниот персонал 
во стопанските организации на речниот сообра-
ќај (Уредба за расподелба на вкупниот приход на 
стопанските организации); 

б) издатоците за храна и топли напитки на извр-
шниот персонал во железничкиот сообраќај ко ј . 
работи на расчистување на пруга по елементарните 
непогоди и несреќи (точка II од Одлуката за распо-
делба на вкупниот приход на претпријатијата во 
состав на Југословенските железници — „Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 18/57); 

5) хонорарите: 
а) хонорарите на надворешните и внатрешните 

соработници како и другите постојани и повремени 
хонорари (Уредба за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации); 

6) другите хонорари што немаат карактер на 
постојано примање за посебни услови и значење на 
работа во редовното работно време. 

Одредбите од оваа точка под б) не се однесуваат 
на хонорарите на работниците на кои хонорарната 
работа им е единствено или главно запослување. 

В. Заеднички одредби 
2. При утврдувањето на просечниот месечен из-

нос на платите во смисла на точката 1 од оваа на -
редба, не се земаат предвид примањата што имаат 
карактер на плаќање за прекувремена работа, без 
оглед дали тие примања се остварени во вид на 
додаток, награди, хонорари, надоместоци или под 
ко ј и да е друг назив. 

Исто така, не се земаат предвид просечниот ме-
сечен износ на платите ниту примањата остварени 
на име теренски додаток, додаток за одвоен живот 
од фамилијата , патните дневници, километражата 
и другите надоместоци на име патни трошоци (пау-
шалну износите на странска валута што ги прима 
укрцаниот персонал на поморски и речни бродови 
за време на престојот на бродот надвор од граници-
те на Југославија , како ниту постојаниот посебен до-
даток што се исплатувал според посебни прописи на 
територијата на која е проширена цивилната упра-
ва на Федеративна Народна Република Југославија . 

3. Согласно со одредбите од точката 1 на оваа 
наредба постојаните примања што имаат карактер 
на плаќање за посебни услови и значење на работа 
извршена во редовното работно време се земаат во 
просечниот месечен износ на платите при утврду-
вањето на пензискиот основ без оглед во кој вид и 
под кој назив тие примања се остварувани (на при-
мер: додатоци за ноќна работа, кесонски и тунел ски 
додатоци, додатоци за работа во вода, нурнувачки 
додатоци и надоместоци на нурнувачите за з а ј а к -
ната исхрана, додатоци на дувачите на стакло, пи-
ротехнички додаток, додаток за посебни услови на 
работата на авиомеханичарите, летачки додаток, 
хранарина на летаните (пилот, радиотелеграфист-
летач, механичар-летач, навигатор-летач и дома-
ќинка на авионот) — во стопанските организации 
на воздушниот сообраќај, како и хранарина на ле -
таните (пилотите) во претпријатијата за производ-
ство и поправка на авиони, додаток за посебни у -
слови за работа к а ј железничко-транспортните прет-
пријатија , додатоци на членовите на посада на бро-
довите што превезуваат опасни товари и. на бродов 
вите што пловат на Далечниот Исток, додатоци за 
посебни услови за работа за наставниот персонал 
на просветно-научната служба, додаток на служба 
во Народната милиција, ресорен додаток на управ-
ните и извршните службеници во ресорот на вна -
трешните работи, уметнички додаток, специјален 
додаток на работниците на бини и во театарски 
работилници, додаток на дипломатско-конзуларни 
звања, додаток на возачите на моторни возила што 
возат раководители на д р ж а в н и надлештва и уста-* 
нови и слично). 
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4. При утврдувањето на просе чинот месечен из-
нос на платите на лицата што биле запослени во 
општествени и други организации во поглед на за-
сметувањето на додатоците и другите дополнителни 
примања согласно се применуваат одредбите од 
тон. 1—3 од оваа наредба. 

Исто така, одредбите од тон. 1—3 на оваа на-
редба согласно ќе се применуваат и во поглед на 
додатоците и другите дополнителни примања утвр-
дени, со колективни договори со кои се регулираат 
платите на работниците запослени кај приватни 
работодавци. 

II. ПРИМАЊА ШТО ДЕ ЛУ МИЧ НО ВЛЕГУВААТ 
ВО ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ 

5. При утврдувањето на просечниот месечен из-
нос на платите врз основа на кој се врши распоре-
дувањето во осигуреничките разреди следните до-
датоци и примања се земаат со 50% од исплатените 
износи, но најмногу до износот од 10% од просеч-
ниот месечен износ на другите примања што се зе-
маат во просек на платите за определување на пен-
зискиот основ, и тоа: 

А. Според прописите за платите на службениците и 
работниците на државните органи и установи 

1) додатоците: 
— на службениците и работниците за службата 

во Југословенската народна армија (член 1 од Пра-
вилникот за додатокот на служба во Југословенска-
та народна армија — „Службени војни лист", бр. 
17/53, член 1 од Правилникот за додатокот за ра-
бота во Југословенската народна армија на работ-
ниците запослени во единиците, установите и учи-
лиштата на Југословенската народна армија — 
„Службени војни лист", бр. 2/52 и чл. 1 и 2 од 
Уредбата за посебниот додаток за службата во Ју-
гословенската народна армија на државните служ-
беници запослени во единиците и установите на Ју-
гословенската народна армија односно во Држав-
ниот секретаријат за работите на народната одбрана 

^— „Службени војни лист", бр. 20/56); 

| 2) премиите 
а) на службениците и работниците на установи-

те со сомостојно финансирање (член 39 од Основна-
та уредба за установите со самостојно финансирање 
— „Службен лист ФНРЈ", бр. 21/53); 

б) премискиот додаток за заштеди во матери-
јали на работниците во државните органи и уста-
нови и за особен успех во работата (член 19 од 
Уредбата за платите на работниците запослени во 
државните надлештва и установи — „Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/52); 

в) премискиот додаток за надминување на ме-
сечниот ефект на работата на службениците на 
Народната банка (член 1 од Правилникот за испла-
тување премиски додаток и награди на службени-
ците на Народната банка на ФНРЈ — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/52), на службениците на ко-
муналните банки и штедилниците (член 10 од Пра-
вилникот за звањата и платите на службениците 
на комуналните банки и штедилниците („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 27/54) и на службениците на 
Југословенската лотаоија (член 12 од Правилникот 
за звањата и платите на службениците на Југо-
словенската лотарија — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр 20 54). 

Б. Според прописите за платите еа работл^- Јте 
на стопанските организации 

1) додатоците; 
а) за укрцаниот персонал на броцови-цистерни 

(танкери) на поморското стопанство и на речниот 
сообраќај (Уредба за расподелба на вкупниот при-
ход на стопанските организации); 

б) додатоците за работа во филмските екипи на 
претпријатијата за снимање на филмови и на прет-
пријатијата за техничка изработка и обработка на 
филмови (Наредба за додатоците за работа во филм-
ските екипи на претпријатијата за снимање на фил-
мови и на претпријатијата за техничка изработка 
и обработка на филмови — „Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 30/57); 

2) наградите: 
а) од фондот за наградување за работниците и 

службениците во дирекциите и во Генералната ди-
рекција на Југословенските железници (точка 9 од 
Одлуката за платите на службениците и работни-
ците на работа во дирекциите и во Генералната ди-
рекција на Југословенските железници — „Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 19/54); 

б) од фондот за наградување за службениците 
и работниците на Генералната дирекција на Југо-
словенските пошти, телеграфи и телефони (точка 
10 од Одлуката за платите на службениците и ра-
ботниците на работа во Генералната дирекција на 
Југословенските пошти, телеграфи и телефони и во 
одделните единици — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 19/54); 

в) на персоналот на претпријатијата за спасу-
вање на бродови што се истакнале при спасување-
то на настрадани бродови (Наредба за највисоките 
износи на додатоците, надоместоците и издатоците 
што се признаваат како плати пред утврдувањето 
на добивката во определени стопански организации 
— ,»Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/55, 53/55 и 26/57); 

3) премиите: 
а) исплатени од средствата на стопанската ор-

ганизација според уредбата за платите на работни-
ците на стопанските организации („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 54/54, 11/56 и 18/57), според точката 
VI од Одлуката за расподелба на вкупниот приход 
на новинските и издавачките претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/57) и според Одлуката 
за употреба на делот на динарските средства оства-
рени со извоз на стоки и делот на заштедите оства-
рени при пресметувањето на разликата во цените 
за извршениот увоз и извоз („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. И, 19 и 37/56); 

б) за остварени заштеди на службениците на 
поштенско-телеграфско-телефонската служба (член 
8 од Уредбата за звањата и платите на службени-
ците на поштенско-телеѓрафско-телефонскрта слу-
жба — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52); 

в) за заштеда на гопиво и мазиво во железнич-
киот сообраќај (точка IV од Одлуката за расподелба 
на вкупниот приход на претпријатијата во состав 
на Заедницата на Југословенските железници — 
„Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55 и 18/57); 

г) за спремност на електооенергетските построј-
ки (точка III од Одлуката за расподелба на вкупниот 
приход на заедниците на електроетопаиските прет-
пријатија — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 36/55). 

Одредбите од оваа точка не се однесуваат на 
премиите на летаните на стопанската авијација, 
на премиите за пробни летања, на премиите за 
исполнување на нормата на летањето, на премиите 
за пробни летања во претпријатијата за производ-
ство и поправка на авиони. Овие премии се земаат 
во полн износ во просечниот месечен износ на пла-
тите. 

6. Ако општинскиот односно околискиот наро-
ден одбор врз основа на членот 10 став 2 од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците 
на државните органи („Службен лист rfa ФНРЈ", 
бр. 4/54) му определил дополнителна плата на од-
делен службеник во износ поголем од износот пред-
виден во прописот за дополнителните плати, во о-
сновот за пресметување на просечниот месечен износ 
на платите врз основа на кој се врши распореду-
вање во осигуреничките разреди, влегува дополни-
телната плата најмногу до износот на две третини 
од основната *плата. 
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7. При утврдувањето на просечниот месечен из-
нос на платите врз основа на кс^ј се врши распореду-
вање во осигуреничките разреди на работниците на 
стопанските организации, се земаат предвид пла-
тите од добивката односно од остатокот на доходот 
по подмирувањето на личните доходи според та-
рифните ставови и според другите основи до висо-
чината на една четвртина од месечниот износ на та-
рифниот став или од друг основ за пресметување 
на платата односно од личниот доход на работникот. 

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА 
8. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ", а ќе се 
применува од 1 јануари 1958 година. 

Бр. 06-1491/1 
6 јуни 1958 година 

Белград 
Секретар за трудот, 

Мома Марковиќ, е. р. 

458. 

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 
16 од Законот за здруженијата, соборите и другите 

авни собранија С,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
1/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 

сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВУВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА СОЈУЗОТ НА ФИЗИОТЕРАПЕУТИ-

ТЕ И РАБОТНИТЕ ТЕРАПЕУТИ НА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува, спрема поднесените правила, ©око-
вувањето и работата на Сојузот на физиотерапеу-
тите и работните терапеути на Југославија, со се-
да лиште во Белград, а со дејност на целата тери-
торија на Југославија. 

11/3 Бр. 14091/1 
6 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

459. 

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 
16 од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закон, 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра-
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОКОВУВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ДРУШТВОТО НА КОНЗЕРВАТОР-

СКИТЕ РАБОТНИЦИ НА ЈУГОСЛАВИЈА 
Се одобрува, според поднесените правила, осно-

в^вањето и работата на Друштвото на конзервато-
рските работници на Југославија, со седалиште во 
Белград, и со дејност на целата територија на Југо-
славија. 

11/3 Вр. 14089/1 
6 јуни 1958 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи, 
Светислав Стефановиќ, е. р. 

Број 24 —^Страна 17 

460. 

По исполнувањето на условите од чл. 14, 15 и 
16 од Законот за здруженијата, соборите и другите 
јавни собранија („Службен лист на ФНРЈ", бр« 
51/46), врз основа на членот 13 од истиот закону 
сојузниот Државен секретаријат за внатрешни ра* 
боти донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ОСНОВУВАЊЕТО И РА-
БОТАТА НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА АРТИСТИТЕ 

НА ЈУГОСЛАВИЈА 

Се одобрува, спрема поднесените правила, осно-
вувањето и работата на Здружението на артистите 
на Југославија, со сед ал иште во Белград, а со деј -
ност на целата територија на Југославија. 

11/3 Бр. 14090/1 
6 јуни 1958 година 

Белград 

Државен секретар 
за внатрешни работи, 

Светислав Стефановиќ, е р. 

461. 

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од 
Уредбата за организацијата, поодувањето и упра-
вувањето со Југословенските пошти, телеграфи и 
телефони („Службен лист на ФНРЈ", бр. 53/53), 
Генералната дирекција на поштите, телеграфите и 
телефоните донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНА ПО-
ШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ПРОСЛАВАТА НА 
ПЕТИАЕСЕТОГОДИШНИНАТА ОД БОРБАТА НА 

СУТЈЕСКА 

На 1 јули 1958 година ќе се пушти во оптек 
пригодна поштенска марка од 15 динари по повод 
прославата на петнаесетгодишнината од борбата 
на Сутјеска. 

Сликата на марката прикажува симболи на 
борбата и победата (знаме, тупаница и ловорови 
ветчиња). На долниот раб е отпечатено со латини-
ца: „Југославија", а на горниот раб со помали 
букви, со кирилица: „Сутјеска 1943—1958". Озна-
ката на вредноста е во долниот десни агол на 
марката. Бојата на марката е кафеавокарминска. 

Оваа марка ќе биде во продажба к а ј сите по-
големи пошти до потрошувањето, а за франкира-
ње на поштански пратки ќе важи неограничено 
време. 

Бр. 09-5098 
12 јуни 1958 година 

Белград 

Генерална дирекција на поштите, телеграфите it 
телефоните 

Генерален директор, 
Никола Милановиќ, е. pi 
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462. 

Врз основа на членот 75и од Уредбата за тр -
говската дејност и трговските претпријатија и ду-
ќани („Службен лист на ФНРЈ", бр. 37/55 и 16/58), 
претставниците на Сојузот на трговските комори на 
Југославија, на Сојузната надворешнотрговска ко-
мора, на Сојузната индустриска комора, на Сојузот 
на селскостопанско-шумарските комори на Југосла-
вија и на Главниот задружен сојуз на ФНРЈ по-
стигнаа 

Д О Г О В О Р 
ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ ЗА ПРАСКА 

1. Претставниците на Сојузот на трговските ко-
мори на Југославија, на Сојузната надворешнотр-
говска комора, на Сојузната индустриска комора, 
на Сојузот на селскостопанско-шумарските комори 
на Југославија и на Главниот задружен сојуз на 
ФНРЈ на состанокот одржан на 9 јуни 1958 година 
во Сојузот на трговските комори на Југославија се 
здоговорија највисоките цени по кои стопанските 
организации што се занимаваат со промет и пре-
работка на праска можат да ги купуваат праските 
од земјоделските задруги, од деловните сојузи и од 
селскостопанско-производителските организации, да 
бидат, и тоа: 

Вид праска Цена динари 
1) градинарска праска до 80 
2) лозјарска праска до 50 
Цената се подразбира за 1кг франко натоваре-

но во вагон односно во друго превозно средство. 
2. Овој договор е задолжителен врз основа на 

членот 75к за сите стопански организации од чле-
нот 75и став 1 од Уредбата за трговската дејност 
и трговските претпријатија и дуќани. 

3. Овој договор влегува во сиЅа со денот на 
објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ". 

Бр. 03-2745 
9 јуни 1958 година 

Белград 
За Сојузот на трговските 

комори на Југославија 
Генерален секретар, 

Ристо Бајалски, е. р. 

По извршеното сравнување со изворниот текст 
утводено е дека во текстот на Уредбата зе измени и 
дополнети а на Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 16/58) се п о т п а д н а л а долу наведената 
грешка, та се дава 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА 
НД УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И 

ТРГОВИШТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУЌАНИ 

Во третиот ред од ставот 7 на членот 75з, кој е 
додаден по членот 1 од Уредбата, наместо зборо-
вите: „од ставот 1" треба да стои: „од ставот 3". 

Од Сојузниот извршен совет, Белград, 15 мај 
1958 година. 

РЕШЕНИЈА 
Врз основа- на членот 39 став 1, во врска со 

членот 27 став 3 од Законот за државната управа 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 13/56 и. 44/57), Со-
јузниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ЗАМЕНИК СЕКРЕТАР НА 

СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ТРУДОТ 
Секретарот на Сојузниот извршен совет за тру-

дот Мома Марковиќ, "за време на неговата отсут-
ност од земјата, поради службен престој во стран-
ство, ќе го заменува Никола Минчев, државен се-
кретар за работите на финансиите. 

В. бр. 40 
10 јуни 1958 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Секретар, Потпретседател, 
Вељко Зековић, е. p. Александар Ранковиќ, е. p. 

Врз основа на членот 6 став 2 од Уредбата за 
Институтот за меѓународна политика и стопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 46/55), во врска со 
членот 33 од Уредбата за организацијата и рабо-
тата на Сојузниот извршен совет („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 20/58), Сојузниот извршен совет до-
несува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУ-

ТОТ ЗА МЕЃУНАРОДНА ПОЛИТИКА И 
СТОПАНСТВО 

Се' назначува за директор на Институтот за ме-
ѓународна политика и стопанство Јанез Становник:, 
досегашен заменик директор на Институтот. 

В. бр. 39 
10 јуни 1958 година 

Белград 
Сојузен извршен совет 

Секретар ; Потпретседател, 
Вељко Зековик, е. р. Александар Ранковиќ, е. р. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републико Ср-
бије" во бројот 19 од 10 мај 1958 година објавува: 

Решение за разрешување и именување прет-
седатели на републичките совети; 

Решение за именување претседател и членови 
на републичкиот Совет за научна работа; 

Решение за ставање под државна заштита на 
храмот на Српската православна парохија во Де-
спотово. 

Во бројот 20 од 17 мај 1958 година објавува: 
Уредба за основување републичка Комисија за 

службенички работи; 
Уредба за основување републичка Комисија за 

ставање предлози за признавање правото на пен-
зија; 

Уредба за основување републичка Комисија за 
давање мислење на посебното засметување на вре-
мето во пензискиот стаж; 

Решение за утврдување бројот на членовите на 
републичкиот Совет за социјална политика и ко-
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мунални прашања и за именување членови на тој 
совет; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за пензионирани воени лица; 

Решение за именување претседател и членови 
на републичката Комисија за ставање предлози 
за признавање правото на пензија; 

Решение за именување претседател и членови 
на републичката Комисија за давање мислење за 
посебното засметување на времето во пензискиот 
стаж: 

Решение за именување претседател и членови 
на републичката Комисија за службенички работи; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за верски прашања на НРС; 

Објава за престанок на членството во Советот 
за културата на НР Србија на Латинка Перовиќ 
и за именување на Миљенко Зрелец за член на 
овој совет; 

Исправка на Уредбата за организацијата и ра-
ботењето на Заводот за статистика на НР Србија. 

Во бројот 21 од 24 мај 1958 година објавува: 
Упатство за измена и дополнение на Упатство-

то за полагање на стручните испити за квалифи-
кувани и висококвалификувани возачи на мотор-
ни возила; 

Решение за ставање под државна заштита на 
црквата св. Успенска во Пивнице со иконостасот, 

НАРОДНА НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 
„Народне новине", службени лист Народне Ре-

публике Хрватске, во бројот 18 од 9 мај 1958 го-
дина немаат службен дел. 

Во бројот 19 од 16 мај 1958 година објавуваат: 
Уредба за измени и дополненија на Уредбата 

за привремена помош на воените инвалиди од вој-
ните, бивши припадници на италијанската војска; 

Уредба за основување Совет за научна работа 
во НР Хрватска; 

Одлука за измени и дополненија на Одлуката 
за финансирање на социјалните установи на по-
драчјето на НР Хрватска; 

Решение за основување Управа на градските 
пазаришта, Риека. ^ 

УР АДИП ЛИСТ ЉУДСКЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕНИЈЕ 

„Уредни лист Људске Републике Словени} е" 
во бројот 14 од 8 мај 1958 година објавува: 

Решение за именување претседатели на репу-
бличките совети; 

Решение за именување секретари и помошни-
ци секретари во секретаријатите на Извршниот 
совет; 

Решение за именување секретари и помошни-
ци секретари во секретаријатите на извршниот 
совет, како и на директор на Заводот за стопанско 
планирање на НР Словенија; 

Наредба за дополнение на Наредбата за опре-
делување на установите што можат да испитуваат 
прехранбени продукти. 

Во бројот 15 од 15 мај 1958 година објавува: 
Решение за составот на одборите и комисиите 

на Извршниот совет на Народното собрание на НР 
Словенија; 

Исправки и дополненија на Списокот на ве-
штаците — стручњаци за одделни гранки од сто-
панството на подрачјето на Н Р Словенија. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Народне Републике Босне и 
Херцегових" во бројот 16 од 10 мај 1958 година 
објавува: 

Уредба за спојување на Секретаријатот за ин-
дустрија и занаетчиство и Секретаријатот за гра-
дежништво на Извршниот совет на НР БиХ; 

Упатство за формата и содржината на упат-
ницата и за начинот на вршење здравствен пре-
глед на лица што стапуваат на работа; 

Упатство за измени и дополненија на Упат-
ството за полагање на испитите за квалификувани 
и висококвалификувани водачи на моторни возила 
што со стручната спрема се здобиле со практична 
работа; 

Наредба за определување • на околиските на-
родни одбори к а ј кои ќз се основуваат испитни 
комисии за полагање испити за квалификувани 
и висококвалификувани возачи на моторни возила 
што со стручната спрема се здобиле со практична 
работа; 

Решение за престанок на работата на Селско-
стопанскиот завод во Мостар; 

Решение за престанокот на работата на Опит-
ната овоштарска станица во Горажде; 

Решение за определување подрачјата на кои 
ќе се врши преглед на мртовци; 

Решение за разрешување и назначување на 
републички државни секретари, претседатели на 
републичките совети, секретари во Извршниот со-
вет на Н Р БиХ и на секретари на секретаријатите 
на републичките совети. 

Во бројот 17 од 17 мај 1958 година објавува: 
Уредба за основу вање Комисија за прашања 

на личните додатоци во стопанството; 
Одлука за рамките за утврдување на положај-

ните плати на службениците на републичките 
органи; 

Одлука за рамките за утврдување на положај-
ните плати за положаите на секретари на народ-
ните одбори; 

Одлука за нормите на данокот на доход од сел-
ското стопанство за 1958 година; 

Одлука за определување границите за пропи-
шување на општинскиот данок на промет; 

Упатство за начинот на основување на околи-
ски и општински тарифни комисии и за начинот 
на нивната работа; 

Правилник за измени на Правилникот за ди-
пломскиот испит во средните стручни училишта; 

Правилник за завршниот испит во стручните 
трговски училишта со практична обука; 

Одлука за новиот состав на Комисијата за вер-
ски прашања; 

Решение за измена во составот на Комисијата 
за физичка култура на НР БиХ; 
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Решение за измена во составот на Комисијата 
за службенички работи на НР БиХ; 

Решение за именување претседател и членови 
на Комисијата за прашања на личните додатоци 
во стопанството; 

Решение за измена во составот на Републич-
ката комисија за давање предлози за исклучител-
но признавање правото на пензија; 

Решение за измена во составот на Комисијата 
за давање мислење за условите за засметување 
на посебните периоди во пензискиот стаж; 

Решение за основување Комисија за поднесу-
вање предлози за унапредување во звањата виши 
конзерватор, виши библиотекар и виши архивист; 

Решение за основување Комисија за поднесу-
вање предлози за назначување во звањето педа-
гошки советник; 

Список на овластениве проектанти за проекти-
рање на телеграфско-телефонските постројки; 

Список на овластените проектанти за градежно 
проектирање. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на народна Република Маке-
донија" во бројот 15 од б мај 1958 година објавува: 

Уредба за посебни услови за оснивање на пи-
лани; 

Наредба за одредување народни одбори на оп-
штини, кои можат да воведуваат евиденција и 
контрола на цените и да одредуваат највисоки 
продажни цени на мало на поедини прехранбени 
пр(о изводи; 

Правилник за извезување на шумски произво-
ди од шума; 

Правилник за измена на Правилникот за извр-
шување на Законот за рибарство; 

Правилник за определување бројот на пчелни 
семејства кои задолжително треба да се држат во 
овошните насади; 

Упатство за полагање стручен испит за квали-
фикуван и висококвалификуван работник возач 
на моторни возила; 

Упатство за работните простории, опремата и 
лековите на аптеките; 

Објава на членовите на колегијалниот орган 
на републичкиот совет за просвета избрани од са-
моуправните установи односно стручните и опште-
ствените организации за периодот од 1 јули 1957 
до 30 јуни 1959 година; 

Исправка на Одлуката за условите и начинот 
под кои ќе се даваат заеми од републичкиот инве-
стиционен фонд. 

Во бројот 16 од 16 мај 1958 година објавува: 
Решение за именување членови на Советот на 

Ра цио-Скопје; 
Правилник за курсеви по хигијена на лица 

што работат во производството или прометот со 
прехранбени продукти; 

Правилник за спроведување на конкуренте за 
пополнување на местата на наставниот и воспит-
ниот персонал во училиштата и другите воспитни 
установи; 

Програма за полагање стручен испит за звање 
квалификуван и висококвалификуван работник од 
стакларската струка. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне 
Горе" во бројот 13 од 15 мај 1958 година објавува: 

Одлука за определување на придонесот шта 
му припаѓа на Републичкиот фонд и на општин-
ските фондови за кадрите во стопанството; 

Правилник за службеното облекло на извр-
шниот персонал во јавниот меѓуградски автобуски 
сообраќај; 

Исправка на Одлуката за нормите на придоне-
сот по кои во 1958 година ќе го плаќаат придоне-
сот за кадрите во стопанството приватните занает-
чиски и угостителски дуќани и приватните соп-
ственици на патни моторни возила и бродови што 
се занимаваат со јавен превоз; 

Исправка на Одлуката за придонесите од сече-
њата на приватни и задружни шуми за фондовите 
за унапредување на шумарството. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

453. Наредба за дополнение на Наредбата за 
височината и начинот на утврдување на 
девизниот ефект и на рентабилитетот по 
инвестиционите заеми што се даваат во 
1958 година — — — — — — — — 629 

454. Наредба за максималната норма на ин-
тересот на краткорочните кредити за на-
бавка и покритие на запаси вештачко 
ѓубре за потребите на селското стопан-
ство — — — — — — — — — —• 629 

455. /Поавилник за категорисање на работ-
ените места — — — — — — — — 629 

456. Правилник за извршување на Одлуката 
за вакцинирањето на населението против 
заразните болести — — — — — - - 638 

457. Наредба за дополните дните примања што 
не влегуваат во пензискиот основ — — 642 

458. Решение за одобрување на основувањето 
и работата на Сојузот на физиотерапеу-
тите и работните терапеути на Југославија 645 

459. Решение за одобпување на оковувањето 
и работата на Друштвото на конзерва-
торските работници на Југославија — — 645 

460. Решение за одобрување на оковувањето 
и работата на Здружението на артистите 
на Југославија — — — — — — — 645 

461. Решение за пуштање во оптек на при-
годна поштенска марка по повод просла-
вата на петнаесетгодишнината од борба-
та на Сутјеска — — — — — — — 645 

462. Договор за највисоките цени за праска 646 
Исправка на Уредбата за измени и дополне-

нија на Уредбата за трговската дејност и 
трговските претпријатија и дуќани — — 646 


