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Врз основа на чл. 20 и 31 од Уредбата за принадлешноети-
те на државните службеници на Народна Република Македо-
нија, во согласност со Претседателството на Владата на НР 
Македонија и Министерот на финансиите на НР Македонија, а 
по одобрение на Претседателот на Владата на Н. Р. Македонка 
Ја, Министерот на градежна на НР Македонија прописуза 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ПЛАТИТЕ ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА И ПРЕМИСЛИТЕ 
ДОДАТОЦИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ НА РАБОТА 

ПО ПРОЕКТИРАЊЕТО 

I. - ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
По прописите од овој правилник ќе се одредува! ,платите 

до ефектот на работата и препиените додатоци на службени' 
анте на работа во ппоектанските претпријатија на Министер-
ството на градежите односно во неговите проектански органи, 
како и во проектанските претпријатија и проектанските органи 
за локално значение, до колку ги исполнуват условите за 
водење потребни евиденции и контрола на нормативи. 

Член 2 
Платите но ефектот на работата во престапените прет-

пријатија односно проектанските органи установува! за про-
ектант кога работат непрекидно на проектирање, за директо-
ри на претпријатијата односно раководителите на проектант 
ските органи како и за другите раководители што раководат 
ѕо работите на проектирање или самите проектираат. 

Платите на приправниците за првите шест месеци приправ-
ничка служба нема да се одреду нат по ефектот на работата. 

Член 8 
Премии во проектанскнте претпријатија односно проектен 

ските органи се установат за директорите на претпријатијата 
односно раководителите на проектанските органи, раководи-
телите на поедини сектори (производствен, плански, комер-
Миалев и кадровски) за проектант кога работат непосредно 
Ш проектирање и тоа. 

1) за извршување и натфрлување на планот; 
2) за квалитетот на решението (идејата) на проектот) 
Ч) за квалитетот на елаборатот, 

Член 4 
Надлежниот член од Владата на Н. Р. М. може да реши 

прописите од ОВОЈ правилник да се применуваат и на служ-
бениците запослени во проектанските претпријатија односно 
проектанските органи од другите републикански ресори, како 
чн да се применуваат на другите гранки од проектанската деј-
ност (машинска, електромашинска, металургија, технолошка 
м др.) доколку за тоа има услови предвидени со овој пра-
вилник. 

Решенијата од предниот став ќе се регистрираат во Се-
кретаријатот за персоналот служби ча Владата на НРМ. 

Член Ѕ 
^датите во афектот на работата.'да с т е видови проект 

да градежните"обекти односно фази -а изработка аа проекти, 
ве се обрачунаваат спрема премвмке просениот копии ш и 

ќе ги пропише Министерот на градените на ФНРЈ врз основа 
на прописите од Уредбата за времените норми и времените 
технички прописи во градежништвото. 

До донесување времени проектанскн норми од претходни 
от став проектанските норми за секој поединен случај ги по-
ставува! комисии од стручњаци, кои ги одредуваат надлежни^ 
те државни органи под чија управа се најдува проектанското 
претпријатие односно проектанскиот орган. При поставување-
то на тие норми се зима во оглед видот и сложеноста на про-
ектот, како и сето друго што е од влијание на нејзиното од-
редување, служејќи се со искуството на слични работи. 

Ако по извршувањето на проектанската задача, норми-
рана од комисијата од претходниот став, се покаже да проект 
танската норма е надмината или подфрлена за повеќе од 25% 
комисијата таква норма ќе ја испита и ако утврди да не е' пра-
вилно поставена, дополнително ќе ја исправи, 

Решението за поставана норми за секој поединен случај 
комисијата ќе го лости в и за согласност на Министерството на 
градежни 

И. - ПЛАТИ п о ЕФЕКТОТ НА РАБОТАТА И ПРЕНИ-
СКИ ДОДАТОЦИ НА ПРОЕКТАНТОТ^ 

Член е 
На ннжинерите, техничарите и цртачите што работаат не-

посредно на проектирање им се обезбедуваат 50% од основна-
та месечна плата (постојан дел од основната плата), додека 
висината на преостаналиот дел од платата (променлив дел од 
основната плата) ќе зависи од ефектот на работата, така вкуп-
ниот износ да може да изнесува повеќе или помалку од кон-
кретно одредената основна плата. 

Член 7 
Проектанската норма претставува број на работните ча-

сови потребни на просечен проектант (норма на часови) за 
изработка на проектен елаборат или дел од елаборатот со од-
реден квалитет. 

Член Ѕ 
Парично изразување на норми час се добива со делење 

на платата од просечен проектант со 200 работни часови во 
месецот, 

Член д 
Под плата на лросечен проектант за изработка на проек-

тен елаборат или на дел од елаборатот се смета онаа месечна 
плата која е рамна на следната вредност од основните плати 
на сито проектант^ 

Вака одредена просечна месечна плата ете просе-чен про-
ектант износува 5.СН)0, - динари, 

Член 10 
Индивидуалната норма за изработка на проектен елаборат 

се добива кога се подели проектанската норка со количникот 
меѓу индивидуалната месечна плата и месечната алата од про-
сечен проектант по образецот, 

Дека 1Н8ЧИ2 " 
Н 
и ПП 

ни - индивидуална норма I 
Н проектант норма 
К - количник меѓу индивидуалната месечна одам Ш ме-

села плата на просечен проектант. 
Ако нн;г т!?\улипата меѓана плата на виши иишвнбр-вјф 

динари тоганг л 
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Ако нормата за одреден проект изнесува 100 норма часо-
х... -опаш индивидуалната норма на основниот виши ннжинср 
ВЛ ТОЈ проект е; 

1 0 0 соол Н И = = 83,34 I 
1,2 

т. е. работата што ќе ја работи просечен проектант за 100 
часа и заработи 2.500 дин. ќе ја уработи виши инженер за 
83,34 часа и ќе заработи исто 2.500 динари). 

Чл. И 
Нормирана работа може да се даде во работа и на гру-

па проектанти, но собирот на паричните изразувања на ин-
дивидуалните работни часови на сите учесници во рабо-
тата мора да биде еднакво со паричното изразување на 
нормата. 

Чл. 12 
За работите на проектанската служба како што се пре-

говори со инвеститорот, предработи за проектирање, мс-
нормирана работа на шефовите на бирои (одделена во 
претпријатието) и раководителите на работењето на проек-
тантите на елаборатот и другите работи што неможат да 
се нормираат, ќе се плаќа за секој потрошен работен час — 
износ, чија вредност се добива со делење на конкретно 
одредената основна плата на односниот проектант со задол-
жителното работно време во проектауското претпријатие 
односно проектантот орган. 

Чл. 13 
Плата за ненормнрана работа на шефовите на бирои 

(одделен,ата во претпријатието) и раководителот на ТУ-
ЛИ (на проектот), одредена со членот 12 од овој правилник, 
ее зголемува или намалува спрема тоа, дали е просекот на 
постигнатите плати по ефектот на работата поголем или 
помал од просекот на основните плати на проектантите со 
кои раководат. 

Процентот на зголемувањето односно намалувањето на 
платата, што за шефот на бирото може да износува до 
100%, а за раководител на група до 50% од просекот од 
предниот став, - го одредува директорот на претпријатие-
то односно раководителот на проектанскиот орган спрема 
бројот на проектантите на бирото односно групата, каракте-
рот и сложеност% на задачата. 

За непосредно работење на проектирање шефовите на 
бирои односно раководителите на групи примат плата по 
ефектот на работата како другите проектант 

(на пример; 

1. — На шефот на бирото, виши инжинер со месечна 
п ита 6.000 динари платата му се одредува на следен начин: 

а) како проектант работел 100 часа и ја 
исполнил нормата од 160 нч.— 4.000 дин. 

б) за ненормална работа по чл. 2 од пра-
вилникот работел 100 часа по 30 дин. 3.000 дин. 

п) зголемување по чл. 13 ст. 1 и 12 по 
правилникот; 
15 проектант заработиле преку ос-
новната плата 45.000 дин. 

5 проектант!! под основна плата 5.000 дин. 
Вкупно заработка во бирото 40.000 дин. 

. просечно на проектант 2.000 дин. 
100% од зголемувањето на планот на 
шефот на бирото 2.000 дин. 

О Вкупни принадлежности на шефот на 
бирото 9.000 дин. 

!Раководителот на група добива за 
ноомирана и ненормирана работа 
плата од 7.000 дин. 

' зголемена заработка на групата на 
проектант е . 2.000 дин. 
50% од зголемувањето на платата 1.000 дин. 

и) вкупни принадлежности на раководи-
телот на групата 3 ООО чин. 

Чл. 14 ^ 
Проектниот елаборат или делот од елаборатот што не 

му одговара на напред одредениот квали-тет, должен е 
проектантот' да го неправ или повторно изработи по бара-
ниот квалитет. 

Чл. 15 
Премија ва квалитетот на елаборатот може да се даде 

на проектант што учествуваат во поедини или ,.о сите 
фази на изработката на проектниот елаборат, и ќе постиг-
нат квалитет подобар но што е со нормата предвиден под 
услов; 

1) елаборатот да се истакнува со нарочна солидност; 
2) деталите на елаборатот да се нарочно добри обра-

ботени; 
3) елаборатот да е нарочно технички подготвен. 
Висината на премијата ја одредува директорот на поо-

ектанското претпријатие односно раководителот на проек-
т а н т о т орган по предлог од посебна комисија така да 
же вкупниот износ по поедини или по сите основи од прет-
ходниот став да изнесува најповеќе 20% од паричното из-
разување на нормата односно фазата на проектот. 

I I I . — Плати и премии за квалитетот на решението 
(идејата) на проектот. 

Чл. 16 
За проектанските работат од висок квалитет што немо-

жам да се нормираат како што се споменици, специјално 
обработени уметнички обекти, работи што бараат народно 
претходни студии или се работат први пат во нашата зе-
мја и други, ќе се плаќа за секој потрошен работен час 
износ, чија вредност се добива од делење на конкретно од-
редената основна плата на односниот проектант со задол-
жителното работно време во проектанските претпријатија 
односно проектанските органи, зголемен (износ) до 20 'о, 

Висината на процентот од претходниот став ја одреду-
ва директорот на претпријатието односно раководителот ча 
проектанскиот орган спрема обемот и тежината на задача-
та како и спрема поставената висина на квалитетот. 

Чл. 17 
Покрај платата од претходниот член на авторот а 

најблиските соработници за изработка на проектот им при-
паѓа премија за висок квалитет на решението (идејата) на 
проектот под услови: 

1) со проектот да е прикажано решение на наполно 
нов проблем; 

2) проектот да допрннесува кон општото издигање на 
техниката или науката; 

3) проектот да покажува нарочен квалитет и инвести-
ција во оформувањето на просторот; 

4) да е со проектот дадено нарочно квалитетно реше-
ние на конструкцијата; 

5) со проектот да е докажана рационализација на по-
гонот во обемот; 

6) проектот да се истакнува со нарочна рационалност 
во инвестициите; 

7) со проектот да се постигнати вонредни уштеди во 
оскудниот материјал; 

8) со проектот да се решени нарочно добро проблеми-
те за изводење, монтажа или транспорт; и 

9) проектите на типските обекти за масовна примена 
да можат да се употребат нарочно згодно и рационално. 

Чл. 18 
Степенот на квалитетот на решението (идејата) на про-

ектот го оценува комисија, која за проектанските претпри-
јатија и органите од републиканец значениве ја образува 
Министерот на градените на НР Македонија во согласност 
со надлежниот член на Владата на НР Македонија. 

За просктанските претпријатија и органите од локално 
значение комисијата ја одредува по предлог на надлежниот 
извршен одбор на народниот одбор, Министерството на 
градежите на НР Македонија во согласност со Министерот 
на комуналните работи на НР Македонија 

Комисијата предлага и висина на премијата одделно за 
авторот на решението (идејата) на проектот, а одделно за 
најблиските соработуваш. 

Чл. 19 
Решение ѕа доделување на премија за квалитетот на 

решението (идејата) на проектот донесува Министерот на 
градежите на НР Македонија по предлог на комисијата од 
претходниот член. За премии преку 20.000 динари потреб-
на е претходна согласност од Претседателот на Владата на 
Н. Македонија. 
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IV. - ПЛАТИ ПО ЕФЕКТОТ НА РАБОТЕЊЕТО И П Р Е Ш И 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ И НАФРЛУВАЊЕ ПЛАНОТ НА ДИ-

РЕКТОРОТ НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО И НА ДРУГИТЕ 
! РАКОВОДИТЕЛИ 

Чл. 20 
На директорот од проектноно претпријатие односно на 

раководителот на проектански органи и на раководители 
на сектори од производството (проектирање) се обезбеду-
ва 50% од основната плата и од функционалниот додаток 
(постојан дел на платата), додека висината на преостаналиот 
дел од платата (променливиот дел на платата) ќе изнесува 
сразмерно на извршувањето на со план предвидените нор-
ми и часови на проектанските претпријатија односно про-
ектанските органи, така да вкупниот износ може да изне-
сува повеќе или помалку од конкретно одредената основна 
плата и од функционалниот додаток. 

Чл. 21 
Покрај платата на директорот на проектанското прет-

пријатие односно на раководителот на проектанскиот орган 
и на раководителите на производствениот, планскиот -
комерционалниот и кадровскиот сектор можат да им се до-
делат премии за извршување и надфрлување на планот. 

Чл. 22 
Премија за извршување на планот се дава; 
1) на раководителот од секторот на производството; 
а) за извршување на со план предвидените задачи; 
б) за остварување на со план предвидените норми 

часови во претпријатието; 
в) за остварување на планираното участие на проектант 

Тите во работењето по норма; 
2) на раководител од планскиот сектор 
а) за реалност на планираните норми — часови во прет-

пријатието; 
б) за навремена обработка на планот; 
в) за ажурна евиденција на планот; 
3) На раководител од комерционален сектор; 
а) за извршување на финансискиот план; 
б) за ажурност во книговодството; 
в) за намалување на решенијата: 
4) На раководител од кадровскиот сектор за извршува-

ње на планот на кадрови; 
5) На директорот на претпријатие односно на раково-

дител од републикански орган за извршување на планот на 
претпријатието односно на проектанскиот орган т. е. за 
извршување плановите од сите четири сектора. 

Чл. 23 
Ако се установи дека планот на проектанското претпри-

јатие односно на проектанскиот орган е извршен, и покрај 
неизвршувањето на планската задача на еден сектор со за-
ложување од директорот на претпријатието, односно на 
раководителот на проектанскиот орган и на раководители-
те на другите сектори (на пр. макар да планот за кадрови 
подфрлил, планот на претпријатието е извршен со рационал-
но ползување на стручните кадрови и организација на ра-
ботењето од страна на директорот и на раководителите на 
производството) административно оперативниот раново\н-
тел може па реши премијата за извршување на планот да 
му се исплати на директорот на претпријатието односно на 
раководителот од проектанскиот орган, а премијата на па-
ководителот на секторот што не ја извршил планската за-
дача, ќе се раздели во спазмери на заложувањето на рако-
водителите што допринесле да се изврши планот. 

За исплата па премијата од претходниот став потребна 
е согласност од надлежниот член на Владата на НРМ за 
лроектанските претпријатија и органи од републиканец 
ѕначение, а за претпријатијата и органите од локално зна-
чена согласност на надлежниот извршен одбор на Народ-
ниот одбор. 

Чл. 24 
Висината на премијата за извршување на планот до 

износ на едно-месечната основна плата на функционалниот 
додаток ја одредува административно-оперативниот рако-
водител на крајот од планската година, 

Чл. 25 
Премијата за надфрлување на планот може ца се даде 

П директорот на претпријатие односно на раководител на 
проект аневи органи и на раководители на поедини сектори 

сразмерно спрема надфрлувањего на планот од претприја^ 
тието, односно од самостојниот биро, а по исполнение на 
условите од чл. 22 и 23 од овој правилник. 

Чл. 26 
Административно-оперативниот раководител одредува 

премија за надфрлување на планот спрема процентот за 
надфрлување на планот од претпријатието, големината на 
претпријатието и рангот на раководителот на претпријатие^ 
то односно проектанскиот орган, земајќи ја за основа до-
делената премија. 
за извршување на планот, а спрема следниот образец Ш 
табела на коефициентите) , 

П П = П Х П и Х К 

каде е; 

Па - премија за надфрфвање на иланог 

П - процент на надфрлување на планот 

Па — примена премија за извршување на планот 

К - коефициент што се одредува спрема следната та-
бела на коефициенти 

Ш I I 1 
Директор 2 33 5 
Раководител на производствениот сектор 13 2 33 
Раководител на планскиот сектор 1,2 1,5 2 
Раководител на комерционалниот сектор 1 13 2 
Раководител на кадровскиот сектор 1 1,2 13 
Каде П! значи претпријатие (проектански орган) до 50 

проектанти 
П значи претпријатие (проектански орган) 50 до 80 

проектанти 
1 значи претпријатие (проектански орган) за преку 60 

запослени проектанти. 
(На пример; 
Претпријатието од П категорија го надфрлило планот 

за 20% Директорот примил за исполнување на планот из-
нос на едномесечна основна плата, т. е. 6.000 динари на 
име на функционалниот додаток 1.000 динари вкупно 7.000 
динари. Премија за надфрлување на планот износува; 

20% х 7,000 х 33 - 4.900 динари) 

Чл. 27 
Премијата за надфрлување на планот се исѕлаѓува на 

крајот на планската година, а делимично може да се ис-
плати и после извршување на големи плански задачи, ако 
се гледа дека нивното извршување значително ќе влијае 
на надфрлувањето на планот. 

Чд. 28 
Админжггративно-опернтинниот раководител може да 

реши премијата за извршување односно надфрлување на 
планот да не се исплати односно да се исплати во намале-
ни износи, ако установи дека исполнувањето е последица 
на нереално поставен план или на други обективни окол-
ности. 

За исплатата на премијата по овој член важат пришив 1 

анте во членот 23 на овој правилник, 

V. - ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 

Чл. 29 
Сите проектански организациони единици должни се да 

водат точна евиденција и контрола врз основа на која ќе 
може да се следи поставувањето, извршувањето и контро-

лата на проектанските норми како и за работените месечни 
плати по ефектот на работата и неплатените премии на се-
кој службеник. 

Чл. 30 ' 
Исплатата на постојаниот дел од основната плата са 

врши месечно напред, а додатокот по ефектот на работата 
во текот на наредниот месец, 

Чл. 31 
Службениците што примаат плата по ефектот на рабо-

тата за време ползењето на годишниот оа,мор, на плате-
но отсуство и болување го примаат целиве Јамос а 
внат^ плата. 

I 
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. Ч УЛБГЧШШ ОДРЕДБИ 

С т е проектански претпријатија и проеви ансни органи ќе 
установува! потребна статистика и евиденција на норми 
најдалеку до 81.ХЦ-1948 год, 

По истекот на овој срок платите на службениците на-
ведени во членот 2 од овој правилник ќе се одредуваат 
исклучително по прописите на овој правилник. 

Чл. 33 
Сите потребни напатствија на овој празник ^ ^ 

дава Министерството на градените на НРМ, 
Чл. 34 

Овој правилник влегува во сила со денот на оп-ишува-
њето во „Службениот весник на Нарочно Реа-, ѓ:-н,и Маке-
донија44. 

Бр, 1217. 214-1940 година, Скопје 

Министер на . 
на Народна Репуг к к , к чинија 

Ж. Брајковски, с р. 
а Согласен, 

Министер на финансиите 
на Народна Република Македонија 

Д, Џамбаз, с. р. 

Согласен сум и одобравам 

Претседател на Владата на НРМ 
Л, Колишевски, с. р. 

Врв основа ст. 2 на чл. 46 од Законит за пензионирање 
и востановување правото на пензија на бившите само. 
управни службеници и пензионери на подрачјето па Народна 
Решетка Македонија пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИСИПУВАЊЕ ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИОНИРАЊЕ И 
ВИС! АНОВУВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА БИВШИТЕ 
САМОУПРАВНИ СЛУЖБЕНИЦИ И ПЕНЗИОНЕРИ НА 
ПОРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Чл. 1 
Пензионерите (лицата) заради одреду нак,е пензија ќе 

се обратат со претставка до ор!анот надлежен по чл. 80 од 
Пионот за пензионирање и востановување правото на пен-
зија на бившите самоуправни службеници и пензионери на 
подрачјето на Народна Република Македонија. Кон прет-
ставката ќе приложат решение со кое што му била до 
6ЛУ.1941 год. определена пензија, решение од комисијата на 
надлежниот народен одбор за одредување помош по Одлу-
ката за ревизија правото на пензија, народното признание, 
постојаната државна помош и издржување и за привреме-
ната парична помош на овие лица, на Националниот комитет 
за ослободувам-е на Југославија од 19 декември 1944 годи-
ме, уверение од отсекот за внатрешните работи при око-
лискиот, градскиот односно реонскиот народен одбор за 
(Метите по чл. 4 од Законот за пензионирање и востанову-
ање правото на пензија и за пенизонирање на бившите са-

Ј,тгкзни службеници к пензионери на подрачјето на На-
гона Република Македонија, документ за датата на раѓа-
м,е со до колку во решението со кое му била определена 
пензија нема тие факти, документ за постојаното местожи-
телство на ден 1.1УЛ941 год^ документ за движењето во 
службата издадено од надлежните државни органи ако не 
бил пензиониран. До колку во конкретниот случај за дока-
жување правото на пензија се потребни по прописите на 
Законот уште и други документи (лекарско уверена, доказ 
ва средствата за издожавање итн.) и нив треба да ги при-
доби, Во претставката покрај останалото требз да се на-
ун" ;н исплатната благајна која што на пензионерот му ис-
оладувала помош по спомената одлука на Националниот ко-
мотен на ослободување на Југославија од 19 декември 1944 
ѓот г̂ чЈусе на мо,ј пензијата ќе му се исплатува, 

Чл. 2 . , . а 
Решенија т за пензии и помошни во два примерка за-

едно но прилог на документите ќе се доставуваат ма оценка 
но Министерството шѕ1 финансиите ма Народна Република 

Македонија, во смисол на чл. 37 од Законот за пензиони-
рање и востановување правото на пензија на бившите само-
управни службеници и пензионери на подрачјето на Народна 
Република Македонија, Решенијата кои ќе бидат оценети како 
правилни Министерството на финансиите ќе ги врати на Ми-
инстерствОто на трудот за ставање пензија во течај и врануш 
вање еден примерок од решението на пензионерот. 

Чл. 3 
За исплата на пензии и помошта ќе се преден ли ; ' ог 

во буџетот на Народна Република Македонија, 
Чл. 4 

За исплатата на одредената пензија односно помош пено 
зионерот е должен да поднесе на исплатната благајна при-
јава во вид на претставка, во која ќе наведе да ли има не-
какви приходи, од што, или нема никакви. Под приход се) 
разбира износ од даночната основица смалена со издатоците 
на јавни давачки. 

Личните пензионери кои што имет деца за кои по чл. 
12 од Законот за пензионирање и востановување правото 
на пензија на бившите самоуправни службеници и пензионер 
ри на подрачјето на Народна Република Македонија, им; 
припаѓа додаток, ќе наведат во пријавата: имиња на децата 
за кои што берат додаток во назначението дати на нивното 
раѓање; да децата немет никаков приход; да не примат сти-
пендија и да не се сместени во каков завод за бесплатно 
нздржавање. Ако подоцна настанат некои од овие околно-
сти пензионерот е должен да пријави на исплатната бла-
гајна. За децата ќе поднесат доказ за датата на раѓањето,, 
а за поктари од 17 години што се на школување ќе подне-
сат уверение од надлежната школска управа. 

Пријавата и документите проедвидени со овој член можаЕ 
пензионерите да ги приложат со претставката за одредување 
пензија истовремено со документите од чл. 2 на овој пра-
вилник. 

До колку пензионерот пријавата не е поднесува лично 
на исплатната благајна туку ја дооставува преку пошта, при-
јавата треба да биде заверена од надлежните државни ор-
гани да односното лице ја написало н потпирало односно 
потписало и признало за своја. 

Ставање во течај семејниот додагок за деца и запирање 
истиот, кога правото за него престанува ќе врши исплатната 
благајна. 

Чл. 5. 
Запирање односно смалување на пензијата ќе се изврши 

од првиот ден на наредниот месец по месецот во кој што 
настапиле фактите кои запирањето односно смалувањето 
го посечува. Секоја примена која што повлечува запирање 
или смалување на пензијата како и запирање на исплатата 
на семеен додаток пензионерот е должен во срок во 30 кеш 
да пријави на исплатната благајна. 

Во случај да промени кои што поарчуваат лизгале^ 
мување на пензијата или исплата на семејниот додаток 
исплатата ќе се стави во течај од првиот ден на наредниот 
месец по месецот во кој што настапиле тие промени ане 
пензионерот во срок од 80 дена ги понови на исплатната 
блага Јна со нужните документи, во противен случај испла-
тата ќе се стави во теча) од првиот ден на наредниот м^ѕчд 
по поднесување на поновата со документите. 

Кога исплатната благајна разбере дека пензионерот под-
нел невистинита пријава или не ја пријавил промената која 
повлечува запирање или смалување на пензијата или запи-
рање за исплата на семеен додаток и така примал пензија,, 
односно додаток кој што не му припаѓал, ќе го пријави слу-
чајот на јавниот обвинител заради надлежен прогон. До кол-
ку по извршеното смалување пензионерот ќе има право к 
понатаму на прием на пензијата ќе се стави забрана но ма, 
31 од Законот за неправилно неплатената сума. 

Чл. е 
За промена на чл. 35 од Законот ќе се грижи исплат-

ната блага Јна. При примената ќе се зема во претсметка из-
носот на бруто пензијата без семејниот додаток и износов 
на нето приход. Како нето приход се смета износот ѓа да-
ночната основица смален со издатоците за јавни давачки,. 
Ако собирот на пензијата и поиходот е поголем од износов 
на најголемата лична пензија (4.600 динари), пензијата ќе се 
исплатува смалена со износот на разликата меѓу тој сибир 
н износот на најголемата лична пензија. 

Пензијата односно помош која што е одредена лок 
услов да лицето нема средства за издржавање ќе се испла-
тува се' додека тој услов постои а не вод условите на ЧА 
35 од Законот. 

Ако едно лице име право не пензија но Законот и нт 
фидаим кш ЧА. 29 од Законот оа востановувале правото на 
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пензија н за пензионирање на државните службеници, това 
примање по чл. 29 од наведениот Закон ќе се смета како 
приход за примена на чл. 35 од Законот, и пензијата ќе се 
исплатува под условите од чл. 35 од Законот. Исто така и 
други евентуални примања од државната каса, како инвалид-
нина, со исклучение специјалниот додаток за нега и туѓа по-
мош - по чл. 2 од Уредбата за инвалидските принадлеж-
ности. се смета како приход за примена чл. 35 од Законот. 

Чл. 7 
1к) случај да е пензионерот запослен во некаква служба 

и истовремено има друг некој приход од неслужбен однос 
(приход од имот и др.) прво ќе се применува ст. 4 од чл. 33 
односно последниот став на чл. 34 од Законот по това чл. 35 
при кое што пензијата смалена по горниот основ ќе се земе 
како пензија за примена на чл. 35, а нето плата од запослу-
вањето ќе се смета како приход покрај другите евентуални 
приходи. 

Чл. 8 
При пресметувањето на пензиските лринадлежности за 

исплата на динарските разломци во пари ќе се заокружат на 
округли износи на горе и доле, како во бруто износите така 
и во законските запирања. КаЈ што динарскиот разломак се г 

појавува до 50 пари, се заокружува со динарска единица на ј 
долу, а каде разломакот се појавува преку ВД пари ќе се 
заокружи со динарска единица на горе. 

Чл. У 
Исплатата на ново-од редената пензија односно помош 

со искључение на случаи во кои што пензијата односно по-
мошта по Законот припаѓа од подоцна дата, ќе се врши од 
1 јули 1946 год. Во случај да исплатната благајна решение' ' 
го го добие после 1 Јули 1946 год., а пензијата односно по-
мошта е поголема од помоштнте исплатувани по спомената-
та Одлука на Националниот Комитет за ослободување на 
Југославија од 19 декември 1944 год., ќе ја изврши испла-
тата на разликата, а доколку ново-одредената пензија од-
носно помош по решението е по мала од помошта п спо-
менатата Одлука на Националниот Комитет за ослободува-
ње на Југославија од 19 декември 1944 год. исплатата ќе 
се стави во течај од првиот ден на наредниот месец по ме-
сецот во кој што решението го добила Карана повра-
ќање на разликата. 

Член 10 
Отсекот за исплатата на пензијата односно ликвидату-

рата на пензиите на Министерството на трудот на Народна 
Република Македонија по добиеното решение за одредена-
та пензија односно помош ќе постани по следниот начин: 

1. Ако Министерството ::з трудот на Народна Републи. I 
аса Македонија или некои други установи вршиле исплата -
на помош по споменатата Одлука на Националниот комитет 
за ослободување на Југославија од 19 декември 1914 год. 
ќз ја запре исплатата на таа помош и ќе ја стави во течај 
новоодредената пензија о чиле но попот сноб итно на прет-
ходниот чл. 9. 

2. Ако Министерството на трудот на Народна Републи-
ка Македонија и други установи не вршеле исплатата на 
помош по споменатата Одлука на Националниот комитет за 
ослободување на Југославија од 19 декември 1944 год., ќе 
ја стави во течај новоодредената пензија односно помош 

од првиот ден на наредниот месец но добиеното решение а 
истовремено ќе ја извести благајна! а која што вршила ис-
плата на помош по споменатата Одлука на Националниот 
комитет за ослободување на Југославија од 19 декември 
1944 год. да исплатата на таа помош ја запре и испрати 
извештај, до кога е исплатата на помош извршена и во кој 
износ, заради претсметката по чл. 9 ол ооо! правилник. 

Чл. 11 
По објавувањето на овој правилник комисиите на на-

водните одбори нема веќе да одоедуват помош на пензио-
нерите по спомената Одлука на Националниот комитет лл 
ослободување на Југославија од 19 лименион 1014 год. 

Чл. 12 
Каде е по Законот потребно да се установи неспособ-

ност за привредување или неспособност за вршење на слу-
жбата, ќе дава оцетжа лекарско-работничка стручна комиси-
ја при надлежните филијали на Државниот завод за социјал -
мо осигурување, кои што при давањето на оценката ќе но-
етапуват по прописите на Наредбата за состав и растење 
Ма лекареко-работничкмте стручни комисии и струен чу-
варот совет при дирекцијата на Државниот чако л за со 
Пијано осигурување од 27 ноември т и , I 

Каде по Законот правото на пензија односно помош е 
условено со средствата за издржување ќе се смета дека 
лицето нема средства за издржанана ако има бидо каков 
приход во износ помал од 750 дин. месечно. Како приход 
се смета износот на даночната основица смален со издато-
ците на јавни давачки. Инвалиднина се смета како приход 
во смисол на оваа Одредба. 

Лице кое што има право на лична пензија или помош 
не го исполнува условот за одредување семејна пензија 
во случај кај што прописите на Законот правото на семеј-
на пензија го условиле со средствата за издржавање, па 
во таков случај нема место за одредување семејна пензи-

ја ни избор измеѓу лична и семејна пензија по чл. 29 од 
Законот. 

Чл. 13 
Лица кои што се осудени на губиток на граѓанските 

права освен родителските (чл. 4 т. 2 од Законот) нема? 
право на пензија ако биле осудени на главна казна лишу-
вање од слобода со присилна работа преку 3 години (чл. 
33 ст. 1 т. 3 од Законот) односно на казна која што на 
оркг одговара по Кривичниот законик — Општ дел. 

Чл. 14 
?,:јството на амнестија и помилување се проценува по 

одредбите содржани во актот со која што се дава амне-
стија и помиловање. Доколку во актот на амнестијата лин 
помилувањето не е нешто друго предвидено, има да се 
земе дека лицата што се осудени на казна лишување од 
слобода со присилна работа преку 3 години ни во случај 
на амнестија и помиловање не го задобиваат изгубеното 
право на пензија. 

Чл. 13 
За примена на чл. 10 од Законот не е потребно да служ-

беникот е навртил 50 години, бидејќи се во прашање неспо-
собни липа. 

Чл. 16 
На лица од став 3 на чл. 8 од Законот се смета како ег-

зекутивна служба и времето прослужено во СВОЈСТВОТО на 
вршител на должноста на тие звања. 

Чл. 17 
Во случаи во кои пензија се одредува на семејство од 

службеник кој што потонал без своја вина на службена ра-
бота или умрел од повреди добиени на службена работа за 
примена на последниот ства од чл. 15 од Законот ќе се земе 
износот на личната пензија на загинатиот односно умрениот 
кој што би му бил одреден по т. а) ни 11 од Законот. 

Пл. 18 
Исплатила на име погребнина но чл. 32 од Законот ќе 

се врши во случај кога личниот пензионер умрел после вле-
гување во сила на Законот. 

Ако на личен пензионер не е вршена исплата на пен-
зија или е вршена смалена по ст. 4 чл. 33 од Законот во 
случај на смрт ќе се исплати на име погребнина несмален 
износ по чл. 32 од Законот под услов да не му припаѓа по-
гребнина по основот за неговото запослување (ст. 4 чл. 49 
од Законот за социјално осигурување на работниците, наме-
стениците и службениве), а ако постои право на погребнина 
по основот на неговото запослување, исплатата на им^ по-
гребнина по чл. 32 од Законот нема да се врши. 

Чл. 19 
Под семејство во случај примена на чл. 33 ст. 3 од За-

конот се разбира жена, деца и родители под услов да со 
пензионерот живејале во заедничко домаќинство и тој 
стварно да ги издржувал. 

Под семејни пензионери од чл. 42 на Законот се под-
разбираат и ќерки од чл. 19 на Законот. 

Чл. 20 
На пензионери кои по Законот примаат поголема пен-

зија него што им припаѓала по Законот за пензионирање и 
востановување правото на пензија на службениците на бив-
шите административно-политички самоуправни единици на 
подрачјето на Народна Република Македонија, им припаѓа 
зголемена пензија од првата дата на идниот месец но влегу-
вал е во сила на Законот. 

Чл. 
Но случаите предвидени во чл. 45 од ѓаволот членовите 

на семејството не можат да стекнат право на пензија после 
влеѕучањегто во сила на Законот. Поема топа, одредбите на 
чл 15 Ѓсе се применуваа! ич е^у^имте кане од кого 
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семејството право на пензија изводи умрело после влегу-
вање во сила на Законот, а постоат околности од точ. а), 
6) и в). 

По точ. в) на чл. 45 вдовицата нема право на пензија 
ико е заклучила брак со пензионерот после стапување во 
сила на Законот, исто така нема право во случај ако е бра-
кот заклучен пред влегувањето во сила на Законот, али од 
денот на заклучениот брак до денот на смртта на брачниот 
другар, кој умрел како активен службеник или пензионер 
после влегувањето во сила на Законот, не е поминало една 
година вена. 

Чл. 22 
Против решението на Министерот на трудот на Народна 

Република Македонија жалбата во смисол на чл. 38 од Зако-
нот се изјавува во срок од 30 дена по приемот на решението 
до Владата на Народна Република Македонија преку Мини-
стерството на трудот. 

Чл. 23 
Во решението за одредување пензија и помош односно 

во решението за одбивање од признавање правото на пен-
вија односно помош ќе се назначи упутот за правното сред-
ство во смисол на чл. 38 од Законот. 

Чл. 24 
Овој правилник влегува во сила со денот па објавува-

ње во "Службен весник на Народна Република Македонија14. 

Бр. 1459, 10 февруари 1949 год, Скопје. 

Министер па трудот, 
Б. Кузмановски, с. р. 
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По укажаната потреба, а врз основа на калкулативните 
трошкови, издавам следна 

Н А Р Е Д Б А 
За производителната цена на козјата и овчата пастрма во 

слободно продавање на подрачјето на Народна Република 
Македонија. 

1) Производителната цена на козјата и овчата пастрма на 
Народна Република Македонија се определува на 54 дин. за 
1 кгр. 

Предната цена се подразбира франко склад на произво-
дителите. 

2) На трговските претпријатија им се дозволува на име 
маржа 3,50 дин. од 1 крг. 

При транспортирањето на пастрмата од едно место во 
друго и това на удалеченост до 30 км. на трговските претпри-
јатија им се признава 1% кало, а при транспортирањето на 
удалеченоста над 30 км. 2% кало ("Службен весник на На-
родна Република Македонија" бр. 21 (48) како и сите тран-
спортни трошкови. 

3) Ова решение ќе се применува од П 1949 год. 
4) Ова решение стапува на снага веднаш. 
Бр. 2913, 31 I 1949 год. - Скопје. 

Министер 
ва трговија и снабдувања 

К. Мидовски, С. р% Ј 

о ^̂  ^ 
Врв основа адѕ чл. 13 од Уредбата за геолошката струка, во согласност со Претседателот на Владата! издавам чЅЅШ 

Н А Р Е Д Б А 
ве уводење нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колектор" и "виши геолошки колектор" во ^ 

геолошката струка 

1) во геолошката струка се уведат следните нови звања! 

2 
^ З в а њ а Основни работи на звањето Стручна спрема потребна за вршење на звањето 
с. 

Помлад геолош- Собирање и класирање на геолошки документа" Најмалку 2 класа средна школа н понизок кое 
ки колектор реи материјал на терен по напатствија, и учеству- лекторски курс со завршен испит, 

вање во геолошки работи од помал обем. 
Геолошки 

колектор 

Виши геолошки 
колектор 

Самостојно собирање и класирање на геолошки 
документарен материјал на терен; надзор и кон-
трола на истражните работи од помал обем; из-
работка геолошки профили на истражни работи 
ро напатствија; и учествување во геолошки ра-
боти од поголем обем. 

Самостојно ракување со геолошки истражни ра-
боти изработка на геолошки профили и истраж-
ни работи од помал обем. 

Потребна пракса во звањето помлад геолошки 
колектор и свршен повисок колекторски курс со 
ѕавршеи испит. . 

Потребна пракса, показана стручна способност 
и успешна работа во звањето геолошки колектар. 

2) Горе поброените звања се вклучуваат во чл. 2 од У-
редбата за геолошка струка под Б со редни броеви 1—3. 

3) Звањата поброени во Уредбата за геолошката струка 
под Б прејдуваат под В, а звањата поброени под В прејдуват 
Под Г. 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-
њето и во "Службен весник на Народна Република Маке-
донија. 

Бр. 1043, 8 П 1949 год. - Скопје. 

Министер на индустријата и рударство 
Б. Попов, с. р. 

Согласев, 
Претседател на Владата на НРМ 

Л. Колишевски, с. р. 
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Врз основа на чл. 1 од Уредбата за дополнение Уред-
бата за нринадлежностите на државните службеници на На-
родна Република Македонија, издавам 

Н А Р Е Д Б А 

за одредување основна плата за новоуведените звања "по-
млад геолошки колектор14, "геолошки колектор44 и "виши ко-

лектор44 во Геолошката струка 

1) За звањата што се уведени со Наредбата за уводење 
нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колек-
тор44 "виши геолошки колектор44 во геолошката струка, се 
одредуваат основни месечни плати во границите на најмал 
и најголем некое и то 
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а) на помлад геолошки колектор Динари Е.С03 4 
б) на геолошки колектор Денара 8.300—4 
в) на виши геолошки коледоц Динари 4.000—4 
2) Оваа наредба влегува во сила со денот на објавува-

њето во "Службен весник на Народна Републи^ " ' Ма". 

Про! 645 25-1-1040 година Скопје 
Претседател на и ,,а га, 

Ј1. Колишевски, с р. 

- 4 3 

Бра основа чл, 16 од Уредбата аа гелошката струка, 
издавам 

Н А Р Е Д Б А 

ви распоредот во врсти на новоуведените звања "Помлад гео-
лошки колектор44, "геолошки колектор44 и "виши геолошки 

колектор44 во геолошката струка 

1) Звањата уведени со Наредбата за уведување па 
нови звања "помлад геолошки колектор", "геолошки колек-
тор44 и "виши геолошки колектор44 во геолошката струка, се 
распоредуваат во врсти и тоа: 

а) помлад геолошки колектор во четврта; 
б) геолошки колектор и виши геолошки колектор во 

трета. 
2) Во наредбата за распоредот на звањата на геоло-

шката струка во врсти бр. 12100 од 19 ноември 1947 година, 
("Службен весник на НРМ44 бр. 34/48), се вклучуваат ново-
уведените звања во врсти, и тоа: 

а) помлад геолошки колектор во четвртата; 
б) геолошки колектор и виши геолошки колектор во 

третата. 
3) Оваа наредба влегува во сила со дено? на објаву-

вањето во "Службен весник на Народна Република Маке. 
домија44. 

крој 646. 25-1-1040 год. Скопје 
Претседател на Владата, 

Д, Колишевски с, р. 

За да се осигури правилното вршење И правилниот раз-
вој на геодетската служба, чување и правилна и рационал-
на употреба на геодетските инструменти и прибери за те-
ренски и канцелариски работи, Владата на Народна Репу-
блика Макрпонгма. ја донесува следната 

Н А Р Е Д Б А 

вА ЗАДОЛЖИТЕЛНО РЕГИСТРИРАЊЕ НА СИ1Е ГЕОДЕТ-
СКИ ИНСТРУМЕНТИ И ПРИБОРИ ЗА ТЕРЕНСКИ И 

КАНЦЕЛАРИСКИ РАБОТИ 

1. Подлежат на задолжително регистрирање сите геодетски 
инструменти и прибери за теренски н канцелариски работи 
(теодолити, тахиметри, разни ннвелмански инструменти и 
летви, координатографи, планински, паитографн, призми и 
др.) осим ситен цртачки прибор. 

2. Се задолжават сите надлетува, установи н иретпри-
Јатија од републиканец и локално значение, кои се наве-
дат на територијата на Народна Република Македонија ка-
ко и часни лица, да ги сите геодетски инструменти и прибе-
ри спрема точка 1. на ова наредба, а кои се иавоѓат во 
нивно притежание било како сопственици :ли држател и, ре-
гистрира? при соответните околиски, односно градски (ре-
онски) сродни одбори со писмена престапна со следните 
подариш: реден број; назив на надлешткого, установата, 
претпријатието или име и презиме на држателот; место во 
кое се навоѓа или живее пријавителот (улица и број); на-
вив и опис на геодетскиот инструмент или прибор; фирма 
на производителот; номер или ознака; податоци за исправ-
носта на инструментите; процената вредност на предметот 
И забелешка. 

3, Регистрацијата да се наврши најмасно ло 5 март 1949 
год, 
, о 4, Кој намерно го; оневозможи регистрирањето или не 
ш е додатоци, што е додлев да ги дедо или даде не ви-

стински податоци, ќе се казни со парична казна до 9.00 
динари или со поправителна работа до 30 дена, 

Административно казнената постапка ја водат и нази 
изрекнуват извршните одбори на околиските односно гра4 
ските (реонските) народни одбори по прописите на Сено! 
ниот закон за прекршоците. 

5. Извршните одбори на околиските односно градски? 
(реонските) народни одбори се задолжават да ја ова На 
редба спроведат во живот и пријавите да ги достават ^ 
Геодетската управа на Владата на НРМ веднаш по заев? 
шемата регистрација. I 

6. Ова наредба влегува во сила со објавувањето в? 
„Службен весник на Народна Република Македонија44. 
Бр, 1265. 17 февруари 1949 год., Скопје 

Председател на Владата на НРД 
Л, Колишевски, с. р. 

4 ? 

Републиканска изборна комисија на Народна Републи 
ка Македонија, врз основа на чл. 21 ст. 3 точка 2, чл. 22 и В)! 
врска со чл. 20 ст. 2 од Законот за избор на одборници Ц 
народните одбори по предлог на Извршниот одбор на Градско 
от народен одбор на гр. Титов Велес, на седницата од 5 И 1941 
година, донесе 

РЕШЕНИЕ 
з л ' ' ; тпоот на Градската изборна комисија на гр) 

Титов Велес 

I. - Се разрешена од должноста сите членови и замена ^ 
ци на Градската изборна комисија за град Титов Велес и ме! 
сто нив во оваа комисија се именуват: \ 

1) за претседател: Стојанов Лазар, претседател на Око? 
лискиот суд во Титов Велес, а за негов заменик Домазетов 
Никола јавен обвинител за Титов Велес и Титов Велешко 
околија; и 

2) за секретар: Ѓорѓовски Тодоров Страхил, правен ре 
ферент на Градскиот народен одбор на гр. Титов Велес, а УМ; 
негов заменик Алчев Јордан, иследнин на Јавното обвинител 
ство за Титов Велес и Титов Велешка околија; 

8) за членови: , 
Андонов Тодор, директор на државната гимназија "Коче 

Рацин44 во Титов Велес, а за негов заменик Тодоров !!етр^ 
учител од Титов Велес; 

Ковачев Петре, директор на претпријатието за сервисна 
градежни материјали "Караорман44 во Титов Велес, в за него! 
заменик Бусилков Горѓи, раководител на производителиатј 
задруга "Каќуша44 во Титов Велес; и ? 

Жабев Петре, директор на претпријатието "Гранев" ш 
Титов Велес, а за негов заменик Нејков Димко, директор н! 
Инвалидското стопанско претпријатие во Титов Велес. 

II. - О в а решение да се објави во "Службен весник т 
Народна Република Македонија44 и да се достави на Изврши 
ниот одбор на Градскиот народен одбор на гр. Титоа Велес 

Број 5, 7 I I 1949 година, Скопје. 

РЕПУБЛИКАНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

Секретар, 
П. Корабар с р. 

За Претседател 
К, Левиве, с. џ 

48 
Со цел да се овозможи и олесни општото образование 

на раоотницитс, а врз основа чл. 1 став I I од Уредбата ас 
отворање школи за општо образование на работниците 
("Службен весник на Народна Република Македонија бр. 
29/48), го донесувам следното 

РЕШЕНИЕ 
за отворање школа аа општо образование на работниците 
во Струмица 

1. Се отвора школа за општо образование на работни-
ците во Струмица. 

2. Школата ќе почне со работа во учебната 194В/41 
година. 

3. Ова решение влегува во сила од денот на објаву-
вањето му во "Службен весник на Народна Република Ма? 
недовиќ4. 

Бр. 750, 24 јануари 1940 год. Скопје. . 
Министер за просвета 

Ј .̂ Мире с в, 
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Врз основа чл. 104 од Општиот правилник за хигиен-
ските и техничките заштитни мерки при работата бр. 5287 
од 13 јануари 1947 год. (Службени тег аа ФНРЈ бр. 16/47) 
издавам следното 

Н А П А Т С Т В И Е 

ЗА УРЕДУВАЊЕ, РАКУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА САН-
ДАЧЕ с о САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛИ ЗА ДАВАЊЕ ПРВА 

ПОМОШ ПРИ ПОВРЕДИ ВО РАБОТАТА 

1) Сите претпријатија, во кои работаат најмалку 10 
работници, обавезни се да имаат засебно сандаче со нуж-
ните санитетски средства за давање прва помош во случај 
на злополука според точ. 3 од овоа напатствие. 

Во поголемите претпријатија со повеќе одвоени одде-
ленија на работа која се обавува на разни помеѓу себе од-
далечени места, секое работно одделение, односно оддале-
чено работно место со повеќе од 10 работници, треба да 
има засебно сандаче со санитетски материјал за давање 
прва помош. 

2) Сите работилници или одделенија ,каде што работаат 
помалку од 10 работници, обавезни се место материјалот 
од точ. 3 на овоа напатствие, да имаат најмалку 3 пакетчи-
ња со завој (преврска), шишенце со јод од 25—50 грама и 
едно парче фластер - завој во сандачето од помалки ди-
мензии, а доколку работата не се врши на едно место, во 
една торба од кожа или од јако платно кое не пропу-
шта вода. 

Во претпријатијата, каде има возможност за посериоз-
ни случаи на злополуки во текот на работата а има на 
работа помалку од 10 работници, може инспекторот на тру-
дот да одреди, да во тие претпријатија се постави сандаче 
со нужниот санитетски материјал за давање прва помош 
според точ. 3 од овоа претпријатие. 

3) Сандачињата за прва помош треба да бидат така 
изработени да слободниот простор - внатрешноста износи 
80 см ширина, 12 см длабочина и 50 см висина. Внатрешно-
ста на санпачето ќе биде со вертикална прегледа разделена 
во два лела така, да едниот дел биде широк 6 см. а другиот 
23 см. Поширокиот дел на внатрешноста на сандачето мора 
да се раздели со хоризонтални прегради од кои првата ќе 
биде оддалечена 6,5 см. од горната ивица на сандачето, вто-
рата 8 см. испод првата, 8,5 см испод втората а четвотата 
8 см испод третата. Просторот испод третата преграда на 
поширокиот дел од внатрешноста на сандачето ќе биде раз-
делен со вертикална преграда така, да еден дел биде ши-
рок 14 см. а вториот дел 8 см. 

Во сандачето за давање прва помош мопж чЧ имј след-
и ш материјал: 

1. 2 парчиња фластер — завој. 
2. 5 помали и 5 поголеми пакети со стерилен завој за 

прва помош. ' 
3. 4 парчиња Кадино завој, должина 5 м ширина 8 см. 
4. 2 шамии во формат на триагалник и 4 игли за при-

родување. 
5. 3 пакетчиња бела вата по 10 гр. и еден пакет про-

ста вата од 100 гр. 
6. 50 гр. јод тинктура 5% во шишенце со стаклена та-

па (чеп). 
7. в парчиња напрстоци од кожа во 3 величини. 
8. 50 гр. прав "Сулфаниламид" за сипање на раните. 

9. 1 пинцета помалка, анатомска. 
10. 1 ножици за сечење на завој, со искривена главица. 
И . 1 "Есмарх" гума 80-100 см. долга и 2,5 см. во 

(речник со натпис "Смее најдолго 2 саата да остане". 
12. 4 удлаги за прелом на коските (Крамеров тип) и 

тоа две по 120 см. а две по 60 см. долги и 8 см. широки. 
Ако во претпријатието можат да настапат повреди од 

чужинн што на ја дуваат, тога! треба во сандачето да покрај 
устаналото има уште и 200 гр. винска киселина во прав во 
инен стаклен бокал со широко грло .1 со тапа оа гума; на 

ставениот бокал треба да биде написано "Една лажица за 
јадење на пол литар вода да се раствори за измивање на 
места кои се најадени од лужина". 

Прописите на овој член се однесуваат на сите степан-
ци претпријатија, доколку не е за нив инаку определено 

со посебни одредби во поглед на спремате за давање 
прва помош. 

4) Претпријатијата,. кон се оддалечени од местото за 
снабдување со санитетски материјал, мораат да имаат обез-
бедена резерва од материјалот под бр. 1 до бр. 8 од точ. 3 
на овоа напатствие, во доволна количина. 

5) Потрошениот санитетски материјал мора веднаш да 
се дополни со друг. 

6) Сандачето за прва помош мора да биде на лесно 
пристапно место и на својата надворешна страна мора да 
има знак на Црвениот крст. Исто така на санитетското сан-
даче мора да биде забележено: адреса од куќата на најбли-
скиот лекар (евентуално и телефонскиот број), адреса и те-
лефонски број на најблиската болница, а евентуално и не 
установата за давање прва помош, и името на лицата оспо-
собени и одредени за давање на прва помош и името на 
лицата кои имаат клуч од сандачето. 

7) Насекаде каде постои сандаче за прва помош мора 
да има лице оспособено за давање прва помош при зло-
полука. 

Сандачето за прва помош мора секогаш да биде заклу-
чено. Клуч од сандачето мора да биде при лицето, кое е 
упатено и одредено за давање прва помош во случај на 
злополука и не може да се изнесува надвор од претприја-
тието. Резервни клуч мора да има раководителот на одделе-
нието или на работното место. 

8) Сандачето за давање прва помош треба да се одр-
жава во безпрекорна чистота и во него не смее да се става 
материјал и предмети кои не спаѓаат тамо. 

9) Ако во претпријатието нема сопствена амбуланта со 
стручно лице, грижа и надзор над овие сандачиња за прва 
помош во претпријатието ќе има хигиеничарот на претпри-
јатието кој ќе се грижи да потрошените средства бидат на 
време дополнети. Во претпријатија каде нема хигиеничари, 
управата на претпријатието ќ^ одреди за таа должност едно 
од приспособените лица за давање на прва помош. 

10) Во секое сандаче за прва помош треба да се не-
вола напатствие за ракување со средства за давање прва 
помош, како и кратко напатствие за начинот за давање 
прва помош во случај на злополуки и изненадни оболенава 
на работниците, кое напатствие ќе го пропише Министерот 
на трудот на Народна Република Македонија. 

11) Сандачињата кои се сега во употреба и не одгова-
раат на димензиите на нормирано сандаче во точ. 3 од овоа 
напатствие, можат и натаму да се употребуваат ако се 
исправни и ако можат во нив правилно да се смести сиот 
предвиден санитетски материјал. 

12) Овоа напатствие се однесува и на установи и орли 
низации каде има запослени лица на работа, при која ра-
бота би можело да дојде до злополука и изненадно оболе-
ние во врска со самата работа. Во кои установи и органи-
зации и кои мерки во смисол на овоа напатствие ќе се зе-
маат, ќе определуваат надлежните инспектори на трудот, 

13) Овоа напатствие влегува во сила со денот на об-
јавувањето во "Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија". 

Бр. 1460 од февруари 1949 год., Скопје 

Министер на трудот 
на Народна Република Македониј,а 

Боге Кузмановски, с. р. 

З М 

З А П И С Н И К 
ОД 1-ТА СЕДНИЦ,А НА ЧЕТВРТОТО ВОНРЕДНО ЗАСЕДА-
НИЕ НА НАРОДНОТО СОБРАНИЕ НА НРМ ОДРЖАНА НА 

25 ЈАНУАРИ 1949 ГОДИНА 
Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов. 
Секретар; К'емал Сејфула. I 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори 1-та сед-

ница на четвртото вонредно заседание на Народното собрание 
на НРМ во 9,45 часот. 

Присатните народни пратеници го сослушаа стоејќи чита-
њето на Указот на Претсевателството на Президиумот ме 
Народното собрание на НРМ бр. 1 од 18 јануари 1949 година 
за свикување Народното собрание ни четврто вонредно за-
седание. 

Пред да премине на утврдувањето на дневниот ред, 
Претседателот му соопштува на Собранието дека Президаи 
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умот на Народното собрание на НРМ испрати писмо до Прет-
седателството на Народното собрание бр. 100 од 24-1-1949 
година со кое се бара одобрување и потврдување на доне-
сениот Указ во меѓувремето од четвртото редовно до чет-
вртото вонредно заседание на Народното собрание на НРМ 
согласно Јмен 73 точ. 7 од Уставот на НРМ. 

Претседателот соопштува дека Владата на НРМ поднела 
на Народното собрание на решавање: Предлог на законот за 
државниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 
година; Предлог на законот за државната завршна сметка за 
1947 година; Предлог на законот за дополнителниот буџет 
кон Републиканскиот буџет на Народна Република Македо-
нија за 1948 година; Предлог на законот за Универзитетот во 
Скопје; и Предлог на законот за изменување и дополнување 
на законот за државните службеници на Народна Републи-
ка Македонија, усвоени од Владата на седницата од 19 I 1949 
година. 

Согласно чл. 54 од Правилникот за работата на Народното 
собрание на НРМ законските предлози се упатени до соответ 
иите одбори, т. е. првите три до Одборот за стопански план 
и финансии, а останалите два до Законодавниот одбор. Исто 
така се објавува дека двата Одбори, поднеле свои извештаи 
по сите законски предлози што им биле испратени на прет-
рес. Овие извештаи со пречистените текстови на законските 
предлози се печатени и разделени на народните пратеници. 

Народното собрание по предлог на Претседателот одо-
брува барани отсуства на народните пратеници: Мире Ана-
стасов, Петар Пирузе, Алекаснадар Мартиновски, Горги Васи-
лев, Мифтар Муса, Никола Вражалски и Димитар Влахов. 

По тоа Претседателот објавува да се минува на дневниот 
ред: Утврдување дневен ред. 

По предлог на Претседателот Д-р Диматар Несторов На-
родното собрание утврди за идната седница следниот дневен 
ред: 

1. Предлог на законот за државниот буџет па Народна Ре-
публика Македонија за 1949 година; 

2. Предлог на законот за државната завршна сметка за 
1947 година; 

3. Предлог на законот ва дополнителниот буџет кои Ре-
луб иранскиот буџет на Народна Република Македонија аа 
1943 година; 

4. Предлог на законот за Универзитетот во Скопје. 
5. Предлог на законот за изменување и дополнување на 

Законот за државните службеници на Народна Република Ма-
кедонија; и 

6. Одобрување и потврудување на Указот на Президи-
умот на Народното собрание бр. 1 од 12 I 1949 година. 

Со ова дневниот ред на 1-та седница е исцрпен, а Прет-
седателот објавува да ја заклучува седницата во 10 часот, а 
идната седница ја закажува во 10,30 часот. 

Претседател, 
Д-р Д, Несторов е. р. 

Секретар, 
1Г. Сејфула с р. 

3 1 

З А П И С И И Н 
од И-та седница на 1У-то вонредно заседание на Народното 

собрание на НРМ одржана на 25-1-1949 година 

Претседавал: Д-р Димитар Несторов 
Секретар: Ш-ти секретар Лазо Мојсов 
Претседателот на Собранието Д-р Димитар Неморал ја 

отвори втората седница на 1У-то вонредно заседание на На-
родното собрание во 10,45 часот. 

Прочитаниот записник од првата седница на IV вон-
редно заседание Народното собрание го прими без за-
белешки. 

По предлог на претседателот, Собранието им одобрам 
отсуство на народните пратеници: Наум Наумовски, Трајче 
Трајчевски и Наум Сотировски. 

Потоа се прејде на првата точка од дневниот ред: Пре-
трес на Предлогот на законот за државниот буџет на На-
родна Република Македонија за 1949 година. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов го покани од-
Оорскмот известител да го прочита извештајот на Одборот 

за стопански план и финансии. Откога известителот на Од-
борот за стопански план и финансии Димче Беловски го 
прочита одборскиот извештај за Предлогот на законот за 
држанниот буџет на Народна Република Македонија за 1949 
година, даде експозе Претседателот на Владата на НРМ 
Лазар Колишевски. 

После експозето на Претседателот на Владата на НРМ 
даде експозе министерот на - темите на НРМ Даре 
Џамбаз. 

Претседателот објавува . лата ја прекинува во 
13 часот и закажува да ќе ја иии во 16 часот. 

После пладне седницата се продолжи во 16 часот. 
Експозеа дадоа: претседателот на Планската комисија 

на НРМ Страхил Гигов; министерот на индустријата и ру-
дарството Благој Попов; министерот на земјоделието Ван-
чо Бурзевски; министерот на народното здравје Вукашин 
Попадиќ. 

Претседателот Д-р Димитар Несторов дава пауза од 
10 минути. 

После паузата експозеа дадоа: министерот на комунал-
ните работи Киро Георгиевски; претседателот на Комитетот 
ва надворешна трговија Димче Зографски; министерот на 
градежите Живко Брајковски; министерот на трговијата и 
снабдување Д-р Киро Милевски; и министерот за социјални 
грижи Реис Шакир. Потоа претседателот на Собранието Д-р 
Димитар Несторов со пристанок на Собранието ја заклучу-
ва втората седница во 21 часот, а идната ја закажува 
за 26-1-1949 година во 8 часот со дневен ред: продолжување 
претресот на Предлогот на законот за државниот буџет на 
Народна Република Македонија за 1949 година. 

25 јануари 1949 година, Скопје. 

III-ти секретар, Претседател, 
Л. Мојсов, с. р. Д-Р Д. Несторов, с. р. 

З А 

З А П И С Н И К 
Од ЈН-та седница на !У-то вонредно заседание на Народното 

собрание на НРМ одржана на 26 јануари 1949 година. 

Претседавал: Претседателот Д-р Димитар Несторов. 
Секретар: Кемал Сејфула. 
Претседателот Д-р Димитар Несторов ја отвори третата 

седишта на 1У-то вонредно заседание на Народното собрание 
во 8.30 часот. 

Прочитаниот записник од втората седница Народното со-
брание го прима без забелешки. 

По предлог на Претседателот, Собранието о добрава от-
суство на народните пратеници: Диме Миревски, Горѓи Ива-
новски и Боро Станковски, потоа се преминува ^а дневниот 
ред: продолжување на претресот на Предлогот / законот за 
државниот буџет на Народна Република Маке -нчја за 1949 
година. 

Откога дадоа експоѕеа: Министерот на Труд л о Боге Куз-
мановски, Министерот на шумарство Стоилко Ивановски 
Министерот за локален сообраќај Тоде Ношга Министерот 
за просветата Димче Мире, Министерот на прѕ:' судието Ва-
сил Калајџиски, Потпретседателот на Владата Т'л НРМ Видое 
Смилевски. Претседателот Д-р Димитар Нестор' I дава пауза 
од 15 минути. 

После паузата зборуваа народните пратени-,, с Бане Ан-
дреев "за", Рамиз Усковски "за", Лазо Мојсов Боге Ва-
силевски "за", Душко Лукаревски "за", Д-р Горѓи Гаврилски 
"за", Милан Петровски "за" и Д-р Павел Шате!: "за", потоа 
претседателот Д-р Димитар Несторов објавува да е дискуси-
јата завршена и гласањето ќе се изврши поединечно. Сек-
ретарот на Народното собрание Кемал Сејфула ги прозива 
сите пратеници. Сите присатни народни пратеници гласаа 
"за". Претседателот објави цека Законот за државниот буџет 
на Народна Република Македонија за 1949 година е примен 
едногласно од Собранието. 

Потоа се преминува на втората точка од дневниот ред 
Предлог на законот за државната ,чозршна сметка за 1947 го-
дина. Поетседателот го покани известителот на Одборот за 
стопански план и финансии. Димитар К'остаров го прочита 
о дворскиот извештај, Собранието гласајќи со дигање раиедо 
усвои едногласно законскиот предлог во целина. Претседате-
лот Д-р Димитар Несторов објави дека Законот за државна-
та завршна сметка за 1947 годиначе примен од Собранието, 
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Пѓгк-а се преминува на третата точкл од дневниот ред: 
Предлогот на законот за дополнителниот Оуџет кои Републи-
канскиот буџет на Народна Република Македонија за 1948 го-
дина. Претседателот го покани известителот на Одборот за 
стопански план и финансии да го прочита извештајот на од-
борот. Откако известителот Стојан Христов го прочита от-
ворениот извештај, Собранието слдегјќм со дигање раце го 
усвои едногласно зависниот предлог за дополнителниот бу-
џет кон Републиканскиот бут? т на Непо дна Република Ма-
кедонија за 1948 година примен од Собранието. 

Се премина на четвртата то :ка од дневниот ред: Пред-
лог на законот за Универзитетот во Скопје. Претседателот го 
покани известителот на Законодавниот одбор да го прочита 
извештајот на одборот. Известителот Еманус т Чучков го про-
чита и усмено образложи од борецот извештај. Владата на 
НРМ поднесе два аман.дмани за изменување ч.'.. 1 и чл. 2 т. 4 
од Законскиот предлог. Министерот за просвета Димче Мире 
ги прочита амандманите. Известителот на Законодавниот од-
бор Емануел Чучков се согласи со поднесените амандмани. 
Претседателот објавува дискусија, зборуваше Министерот за 
просветата Димче Мире "за". Собранието гласајќи со дигање 
раце го усвои Законскиот предлог со амандманите во целина. 
Претседателот објави дека е Законот за Универзитет во Скоп-
је примен од Собранието. 

Се преминува на петата точка од дневниот ред: Предлог 
па Законот за изменување и дополнување на Законот за др-
жавните службеници на Народна Република Македонија. Прет 
седателот го покани известителот на Законодавниот одбор да 

го прочита извештајот на одборот. Откога известителот Стрд 
хил Трајковски го прочита извештајот, Собранието гласајќи 
со дигање раце го усвои законскиот предлог во целина. Прет-
седателот објави дека Законот за изменување и дополнување 
на Законот за државните службеници на Народца Република 
Македонија е примен од Собранието. ' 

Потоа се преминува на шестата точка од дневниот ред: 
Одобрување и потврдување на Указот на Президиумот на 
Народното собрание. Откога Претседателот го прочита писмо-
то и Указот на Президиумот бр. 1 од 12-1- 1949 год., за раз-
решавање од должност министерот во Владата на НРМ Ди-
ме Бојановски, Народното собрание гласајќи со дигање раце 
го потврди. 

Со овоа дневниот рок беше изцрпен, поради тоа Прет-
седателот Д-р Димитар Несторов предложи да се заклучи 
третата седница а со тоа и 1У-то вонредно заседание на На-
родното собрание на НРМ и побара од Собранието овластува-
ње да претседателот и секретарот го оверат записникот од 
оваа седница. Народното собрание ги усвои овие предлози. 
Претседателот ја заклучи седницата а со тоа и 1У-то вонред-
но заседание на Народното собрание на НРМ во 13.15 часот, 

Скопје, 26 јануари 1949 година, 

Секретар, 
Кеца.т С.еЈфула с. р. 

Претседател, 
Д-р Димитар Несторов е. р, 

С О Д Р Ж И Н А 
Рег. би. Стр, 

40 Правилник за платите по ефектот на работата и 
премините додатоци на државните службеници 

: на работа во проектирањето 4? 
41 Правилник за извршување законот за пензиони-

рање и во установување правото на пензија на 
бившите самоуправни службеници и пензионери 
на подрачјето на Народна Република Македонија 46 

\ 44 Наредба за производителите цена за козјата и 
ч овчата пастрма во слободно продавање на под-

рачјето на НРМ т 
43 Наредба за уводење нови звања "помлад геоло-

шки колектор", "геолошки колектор14 и "виши 
1 геолошки колектор44 во геолошката струка. 48 

Т 1 

\ 44 Наредба за одредување основна плата за ново-
уведените звања "помлад геолошки колектор; 
"геолошки колектор44 и "виши геолошки колек-

ч'; тор44 во геолошката струка Ш 
-V (3 Наредба за распоред во врсти ново убедените 
Г̂ - звања "помлад геолошки колектор44, "геолош-

^ ки колектор44 и виши геолошки колектор44 во 
геолошката струка 46 

д 46 Наредба за задолжително регистрирање на сите 
р- геодетски инструменти и приборн за теренски 

и канцелариски работи 4Ѕ 
47 Решение за изменување составот на Градска^ 

та изборна комисија на град Битола 49 
48 Решение за отворање школа за општо образот 

-С вание на работниците во Струмица . 49 
1-ј Ш Напатствие за уредување, ракување и одржу-
V ' вање на сандаче со санитетски материјал за да-

вање прва помош при повреди во работата 
. Записник од I седница на 1У-то вонредно засе-

дание на Народното собрание на НРМ одржано 
на 25 јануари 1949 година 

51 Записник од П седница на IV вонредно заседа-
^ ние на Народното собрание на НРМ одржано 

на 25 I 1949 година - 51 
Ш Записник од 1Н-та седница на 1У-то вонредно 

^ заседание на Народното собрание на НРМ одр-
'Ј? шана на 26 јануари 1949 година 51 
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