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180. 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот на ФНРЈ, 
& во fipcKа со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот 
иа Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот 'На На-

родната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија, по предлог од Одборот за стопански план 
и финансии на Сојузното веќе и на Веќето на наро-
дите на Народната скупштина на ФНРЈ издава 

У К А З 
ЗА ВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА НАРОДНИТЕ РЕ-
ПУБЛИКА АВТОНОМНИТЕ И АДМИНИСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ЕДИНИЦИ 

I 
Со обзир дека народните собранија на народните 

републики и народните одбори не се во можност да ги 
донесат општествените планови на народните републики 
и буџетите на народните републики и на народните од-
бори до 1 април 1952 година, се овластуваат владите 
на народните »републики и народните одбори да мо-
жат, по исклучок од прописите на чл. 29 од Законот 
за буџетите, времено да ги финансираат расходите на 
своите органи и установи до крајот на месец април 
1952 година. 

Временото финансирање во текот на месец април 
може да се врши/ најмногу до износите на месечните 
буџетски планови одобрени за месец март 1952 година,, 
односно до висина на 1/3 од одобрените расходи за 
периодот јануари—март 1952 година врз основа на 
указите од президиумите на народните собранија на 
народните републики и одлуките на народните одбори 
за временото финансирање на потребите во периодот 
јануари—март 1952 година, што ги донеле врз основа 
на чл. 29 од Законот за буџетите. 

Доколку не би можеле народните одбори да ги до-
несат своите буџети ни до крајот на месец април 1952 
година, се овластуваат владите на народните републики! 
да можат во такви случаи да го продолжат временото 
финансирање ла народните одбори најдалеку до кра-
јот на месец мај 1952 година, и тоа врз основа и во 
границите на кредитите одобрени во буџетот за 1951 
година. 

Приходите што ќе се остварат и расходите што ќе 
се извршат во текот на временото финансирање по 
оваа одлука чинат составен дел од буџетот на однос-
ниот органска државната власт за 1952 година. 

II 
Овој указ влегува во сила веднаш со важност од 

1 април 1952 година. 
У. бр. 588 

5 април 1952 година 
Белград 

Президиум »а Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миде Перуничић, е. др Иван Рибар, е. р. 

181. 

Врз основа на чл. 70 од "Законот за служба во 
Југословенската армија, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на народната одбрана, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕД« 
БАТА ЗА СЛУЖБА НА ОФИЦЕРИТЕ, ГЕНЕРАЛИТЕ, 
АДМИРАЛИТЕ И ВОЕНИТЕ ЧИНОВНИЦИ НА ЈУГО-

СЛОВЕНСКАТА АРМИЈА 

Член 1 
Членот 2 од Уредбата за служба на офицерите, 

генералите, адмиралите и воените чиновници па Југо-
словенската армија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
98>/46) се менува и гласи: 

„Чиновите на офицерите и генералите во суво-
зел^ната .војска и Југословенското воено воздухо-
пловство се: 

а) нижи офицерски чинови: 
1) потпоручник, 
2) поручник, 
3)^ капетан, 
4) капетан I класе, 

б) виши офицерски чинови: 
5) мајор, 
6) иотпуковник, 
7) пуковник, 

в) генералски чинови: 
, 8) генерал-мајор, 

9) генерал-потпуковник, 
10) генерал-пуковник, 
11) тенерал-армије. 
Чиновите од генералите на авијација се означу-

ваат така што по називот на чинот се додава зборот 
„авијације" (на пр/, „генерал-мајор авијације"). Нај-
виши чш во авијацијата е чинот генерал-пуковник 
авијације. 

Специјални чинови се чиновите на службите. Тие 
се означуваат така што по називот на чинот се до-
дава називот на службата (на пр.: „поручник санитет-
ске службе") Највиши чинови во службите се: 

— чинот генерал-потпуковник во интендантската и 
санитетската служба; 

— чинот генерал-мајор во артилериско-техничќа, 
авио-техничка, ветеринарна, геодетска, финансиска и 
правна служба; 

— чинот пуковник во сите други служби осем 
фотографската; 

— чинот потполковник во фотографската служба". 

Член 2 
Членот 3 се менува и гласи: 
„Чиновите на поморските офицери и адмирали во 

Југословенската воена морнарица се: 
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а) нижи офицерски чинови: 
1) потпоручник, 
2) поручник корнете, 
3) поручник Фрегате, 
4) поручник бојног брода; 

б) виши офицерски чинови: 
5) капетан корнете, 
6) капетан фрегате, 
7) капетан бојног брода; 

в) адмиралски чинови: 
8) контра-адмирал, 
9) вице-адмирал, 

10) адмирал, 
Чиновите во морнаричко-техннчката служба се 

оние што се предвидени во чл. 2 од оваа уредба како 
специјални чинови. В о . морнаричко-техничкатл слу-
жба овие чинови се означуваат 'Јака што по називот 
на чинот се додаваат зборовите: „морнаричко-тех-
иичке службе" (на пр.: „поручник морнаричко-тех-
ничке службе") . Највиши чин во морнаричко-технич-
иа служба е чинот гекграл-мајор." 

Чтен 3 

Во членот 5, 6 и 59 vecTo зборот „заставниче се 
Става зборот „потпоручник". 

Член 4 
Во членот 5 точ. 1 и во членот 6 точ. 1 се брише 

ставот 2. 

Член 5 
Членот 7 се менува и гласи: 
„Активен подофицер може да биде производен 

во чинот активен потпоручник ако покра ј условите 
споменати во чл. 35 од Законот за службата во Југо-
словенската армија ги исполнува уште и следните 
услови: 

а) да не е постар од 30 години ако полага 
испит за команден чин на потпоручник, односно да 
не е постар од 35 години ако полага испит за специ-
јален чин; 

б) за последните две години да има пре-порач-
ливи службени оцени; 

в) да не е судски казнуван за последните две 
години служба во Југословенската армија и да не е 
под кривична истрага; 

г) да е физички способен за служба на активен 
офицер во својот род или служба, што се утврдува 
со специјален лекарски преглед; 

д) да завршил 5 класа средна или нејзи рамна 
школа, а по исклучок во испитната 1952 и 1953, да 
завршил 4 класа средна или не-јзи рамна микола; 

ѓ) да положи офицерски испит за чии на ак-
тивен потпоручник кој ке биде пропишан за секој 
род и служба одделно. 

Подофицер го полага офицерскиот испит, по пра-
вило, поед комисијата што се формира при соодвет-
ниот школски центар. 

Одобрението дека подофицер може да полага 
офицерски испит, како и наредба за формирање 
испитна комисија, го издава Министерот на народната 
одбрана, односно старешината овластен од Мини-
стерот." 

Член б 
Членот 9 се менува и гласи: 
„Офицерите на команден и воено упрлвеч-кадао 

се унапредуваат постапно во наредните чинови ако 
ги исполнуваат потребните услови, со тоа што во 

одделни чинови да. проведат најмалку Следен број 
годиш: 

Години служба 
Команден Воено-упоавен 

кадар кадар 

1 потпоручник 3 3 
2 поручник и поручник 

корвете 4 4 
3 KanefaH и поручник фрегате 3 4 
4 капетан I кл. и поручник 

бојног броза 4 5 
На спремата на виша школа и одговараат следните 

5 ма јор и капетан корвете 4 5 
в потполковник и капетан 

фрегате 5 5 
7 пуковник и капетан бојног 

брода 5 6 
По исклучок од одредбата од претходниот став, 

офицер на воено-управен кадар со факултетска спре-
ма која е пропишана односно која е потребна за 
неговата служба може да биде унапреден во нар?;z 
ниот виши чин ако во чинот потпоручлик пронел 
најмалку 2 години, а во чинот поручник најмалку 
три години. 

Член 7 
Во чл. 11 после точ. б) се додава нова точ. в) 

која гласи: 
„в) да положат испит по програмата што ќе 

ја препише Министерот на народната одбрана, и тоа: 
1) поручници и поручници На корвета за чинот 

капетан односно поручник на фрегата; 
2) капетани I класа и поручници -на бојни брод 

за чинот ма јор односно капетан на корвета; 
3) потпуковници и капетани на фрегата за чинот 

пуковник односно капетан на бојни брод." 

Член 8 
Членот 16 се менува и гласи: 
„Во чинот резервен офицер се производат вое-

ните обвезници што ќе завршат со успех школа за 
резервни офицери и кои по отслужувањето на задол-
жителниот воен СРОК како резервни подофицери ќе 
завршат со успех вежба." 

Член 9 
Членот 17 се менува и гласи: 
„Во школи за резервни офицери можат да бидат 

упатени лица кои по своите морално-политички осо-
бини можат да бидат резервни офицери, а завршиле, 
најмалку шест класа средна или нејзи рамна школа. 
По исклучок, Министерот на народната одбрана може 
да нареди да можат во одделни години да бидат упа-
тени во школи за резервни офицери и лица со нај-
малку поламатурски испит или со соодветен испит на 
стручна школа. Во школи за резервни офицери мо-
жат да бидат упатени и лица кои ќе покажат во те-
кот на службата на задолжителниот воен срок соод-
ветни способности ако имаат најмалку поламатурски 
испит или соодветен испит на стручна школа. 

Изборот на лицата што треба да се упатат во 
школа за резервни офицери го вршат старешините 
овластени ол Министерот на народната одбрана." 

Член 10 
Членот 18 се менува и гласи: 
„Задолжителниот срок за лицата што се упатени 

спрема чл. 17 во школи за резервни офицери Трае; 

Рец . 
бр. Ч и н 
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а) осумнаесет месеци за оние што немаат завр-
шени шест класа средна или кејзи рамна школа; 

б) дванаесет месеци за оние што имаат завр-
шени најмалку шест класа средна или нејзи рамна 
школа." 

Член И 
Членот 19 се менува и гласи: 
„Ако лицето што е упатено во школа за резервни 

офицери не им одговара на поставените услови што 
ќе ги пролише Министерот на народната одбрана или 
не положи испит за резервен офицер се отпушта од 
школата и се упатува да го дослужи задолжителниот 
воен срок по чл. 11 од Законот за воената обврска на 
државјаните на ФНРЈ. Решение за отпуст донесува 
старешината овластен од Министерот на народната 
одбрана." 

Член 12 
Членот 20 од Уредбата се менува и гласи: 
„Во текот на обуката во школите за резервни 

офицери питомците се произведат во војнички и по-
дофицерски чинови на начинот што ќе го пролише 
Министерот на народната одбрана. 

Питомците што ќе ја завршат со успех школата 
за резервни офицери, а немаат завршени шест класа 
средна или нејзи рамна школа, се упатуваат до 
отслужувањето на задолжителниот воен срок како 
дод-офицери на практични вежб.г во соодветни воени 
tin--ници односно установи. 

Питомците што завршиле најмалку шест класа 
средна или нејзи рамна школа се отпуштаат по успе-
шното завршување на школата за резервни офицери 
како резервни подофицери. 

Питомац што завршил факултет или нему рамна 
школа и оној што завршил средна техничка школа 
може веднаш, по успешно завршената школа за ре% 
нервни, офицери, да биде произведен во специјален 
чин на активен потпоручник на соодветната служба 
ако го сака тоа и ако има празни ф о р м а ц и ј и места. 
Воен стипендист што завршил некоја од споменатите 
школи по успешно завршената школа за резервните 
офицери задолжително се производи во специјален 
чин на активен потпоручник, а оној што не ќе ја 
заврши со успех школата за резервни офицери оста-
нува во активна служба на Југословенската армија 
како воен службеник." 

Член 13 

Членот 21 се менува и гласи: 
„Резервен офицер се унапредува во виши наре-

ден чин до капетан I класа односно поручник на 
бојни брод заклучно, по успешно завршената вежба 
за соодветиот чин. Ако резервниот офицер не е по-
викан на вежба а е оценет дека заслужува унапре-
дување во виши чин, може врз основа на една вежба 
да биде унапреден уште во еден чин. 

Резервен офицер кој ќе го положи испитот за 
чин мајор односно капетан на корвета, по програмата 
што ќе ја пропише Министерот на народната одбрана, 
а има препорачлива оцена за виши чин може да биде 
унапреден во чинот мајор односно капетан на корвета, 
а потоа во чинот лотпуковник односно капетан на 
фрегата. Во чин пуковник односно капетан на бојки 
брод и виши чин може да биде резервен офицер уна-
преден само за заслуги во војна. 

Резервен офицер што бил во активна служба и 
во неа провел барем две години во чинот што го 
има во резерва, може да биде унапреден во наред-
ниот чин и без претходна вежба. 

Сроковите на службата на резервните офицери 
во одделни чинови се подолги за една година откол-
ку е пропишано за активните офицери со чл. 9 од 
уредбата.1* -- ч - , „ _ .. 

Член 14 
Во членот 23 точ. г) се менува и гласи: 
,,г) да не е судски казнуван за последните двб 

години и да не се наоѓа под кривична истрага." 

Член 15 
" Членот 28 се менува и гласи: 

„Воените чиновници се делат на класи, кои ги 
има 12. 

Воените чиновници VII до I класа се произведат 
и унапредуваат ово виши класи со наредба од Мини-
стерот на народната одбрана, а во Други класи со 
наредба од старешината овластен од Министерот на 
народната одбрана, а врз основа: 

а) општо и специјално образование, 
б) ф о р м а ц и ј а должност на која се по-ста* 

вени, и 
в) години на службата проведени во Југосло* 

венската армија." 

Член 16 
Членот 29 се менува и гласи: 
„Воен чиновник може да биде унапреден во ви-

ша наредна класа, по предлог од претпоставените 
старешини, а под услов: 

а) да провел во неодделна класа најмалку сле-
ден број години, и тоа: 

Ред. 
бр. К л а с а Број години 

1 XII 4 
2 XI 4 
3 X - 5 : 
4 IX 5 
5 уш Ч 
6 \VII 3 
7 VI 
8 V j4i 
9 IV 5 

10 III 5 
11 II 5 

б) да положил испит по програмата што 
ја пропише Министерот на народната одбрана, и тоа: 

— воен чиновник XI класа за воен чиновник X 
класа; 

— воен чиновник VIII класа за воен чиновник УП 
класа; 

— воен чиновник VI класа за воен чиновник V 
класа; 

— воен чиновник IV класа за воен чиновник l i t 
класа. 

Во воени чиновници III, II и I класа може да 
биде унапредено само лице Со факултетско образо-
вание. 

Воени чиновници со факултетска спрема се про-
изведат во VII класа и служат во иеа само две, а во 
У1 класа само три години." 

Член 17 
Во членот 31 на крај на ставот 2 се бришат збо-

ровите: 
„ . . . но самите немаат право дисциплински да 

казнуваат." 

Член 18 
По членот 59 се додаваат нови членови 59а, 596 

и 59в кои гласат: 

„Член 59а 
Испитите од чл. 11 и 59 од Уредбата ќе се по-

лагаат почнувајќи од 1 јули 1953 година. Во таа 
испитна година т. е. до крајот на 1953 година можат 
испити да полагаат оние офицери односно воени чи-
новници што ги исполнуват и другите услови за уна* 
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средување во таа година како и оние што ќе ги ис-
полнат тие услови до крајот на 1952 година, а не се 
унапредени. 

Министерот на народната одбрана ќе издаде по-
требни напатствија и ќе ја пролише програмата за 
полагање на предвидените испити." 

„Член 596 
По исклучок од одредбите на чл. 9 од оваа уред-

ба, можат да се унапредат во чинот капетан односно 
во чинот поручник на фрегата само оние поручници 
односно поручници на корвета што провеле во чи-
нот потпоручник и поручник односно во чинот пот-
поручник и поручник на корвета вкупно 7 години, 
ако ги исполнуваат другите услови за унапреду-
вање." 

„Член 59в 
По исклучок од одредбите на чл. 11 од оваа уред-

аба, ќе полагаат испит, и тоа: 
1) за чинот капетан и поручник на фрегата оние 

офицери што ќе се затечат во 1953 година во чинот 
капетан односно поручник на фрегата. 

Овој испит нема да го полагаат оние капетани 
и поручници на фрегата што ја завршиле со одличен 
успех офицерската школа од свој вид, род, односно 
служба (осем течај за командири на водови и нему 
соодветен течај). 

Оние капетани односно поручници на фрегата 
што не ќе го положат овој испит, не можат да би-
дат унапредени во чинот капетан I класа, односно во 
чинот поручник на бојни брод. 

2) За чинот мајор односно капетан на корвета 
опие офицери што ќе се затечат во 1953 година азо 
чинот мајор односно капетан на корвета. 

Овој испит нема да го полагаат оние мајори и 
капетани на корвета што ја завршиле школата за 
тактика на Виша воена академија, односно Виша по-
морска академија или нејзи рамна школа, со одличен 
успех. 

Оние мајстори односно капетани на корвета што 
не ќе го положат овој испит не можат да бидат уна-
предени во чинот потпуковник односно капетан на 
фрегата." 

Член 19 
Во членот 61 на крај на ставот 2, место зборо-

вите „ . . . . на заставник, потпоручник, поручник и ка 
капетан на Југословенската армија" се става на 
потпоручник, поручник, капетан и на капетан I класа 
на Југословенската армија". 

Член 20 
Во членот 62 место зборот „рангови" се става 

зборот „класи". 

Член 21 
По членот 62 се додаваат нови членови 62а и 626 

кои гласат: 

„Член 62a 
Називот „Југословенска армија" е идентичен со 

називот „Југословенска народна армија". 
Називот „воен чиновник" е идентичен со називот 

„воен службеник". 

„Член 626 
Поблиски напатствија и објасненија за правилна 

примена на оваа уредба ќе дава Министерот на на-
родната одбрана/4 

Член 22 
Со денот на влегувањето на оваа уредба, а спо-

ред чл. 1 и 2 се преводат: 

1) Офицерите и генералите на сувоземната војска 
и на Југословенското воено воздухопловство: 

а) со чинот заставник во чинот потпоручник, 
б) со чинот потпоручник во чинот поручник, 
в) со чинот поручник во чинот капетан, 
г) со чинот капетан во чинот капетан I класе, 
д) со чинот генерал-лајтнант во чинот генергл-

лотпуковник. 
2) Во Југословенската воена морнарица — воено-

поморски офицери: 
а) со чинот заставник во чинот потпоручник, 
б) со чинот поручник III ранг во чинот поруч-

ник коев ете, 
в) со чинот поручник II ранг во чинот поруч-

ник фрегате, 
г) со чинот поручник I ранг во чинот поруч-

ник бојног брода, 
д) со чинот капетан III ранг во чинот капетан 

корвете, 
ѓ) со чинот капетан II ранг во чинот капетан 

фрегате, 
е) со чинот капетан I ранг во чинот капетан 

бојног брода. 
3) Поморско стројарските офицери се сметаат 

како офицери на морнаричко-техничката служба. 
4) Воените чиновници X до I ранг се п р е о д а т во 

воени чиновници X до I класа. 
На офицерите што се преводат во нови чинови 

односно на воените чиновници што се преводат во 
нови класи им се признава времето проведено во чи-
новите односно /ранговите од кои што се црево даг 
како служба во новите чинови односно класи. 

Член 23 
Оваа уредба влегува во сила четрнаесет дена по 

(Објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

1 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија, 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

/ 1 8 2 , 
• 

Врз основа на чл. 26 од Законот за буџетите, Вла-
дата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на финансии-
те да ФНРЈ донесува 

/ 

' ОСНОВНА УРЕДБА 
ЗА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
За установи со самостојно финансирање се сметаат 

установите што вршат јавна служба и со- својата деј-
ност остваруваат приходи со кои можат да ги покријат, 
во целост или делимично, своите .расхрди и кои се, 

.основани или прогласени со /решение ед надлежниот 
државен орган како установи со самостојно финан-
сирање. 

Како јавна служба, во смисла на оваа уредба се 
подразбира комуналната, културната, просветната, 
здравствената или социјалната дејност, како и дејно-
ста која има за цел да се задоволат определените 
општи погреби на населението или да се унапредат 
одделни гранки на стопанството или да управата. 
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Член 2 
Установите со самостојно финансирање (во ната-

мошниот текст: установи) самостојно работат и распо-
лагаат со своите приходи во границите на предсмет-
ката на приходите и расходите, па законските прописи 
и на своите правила. 

,_Овие_установи самостојно ги определуваат цените 
на своите производи односно услуги, ако не се^ тие 
цени определени со одделни акти од надлежните др-
жавни органи. 
^ Член 3 

Установите се финансираат самостојно врз основа 
на одделна предсметка на приходите и расходите, која 
само со вишокот на приходите над расходите, односно 
со вишокот на расходите над приходите 'влегува во 
буџетот. 

Предометката на приходите и расходите на уста-
новата е составен дел од буџетот, како одделен пгплог 

ки се одобрува заедно со буџетот. 

Член 4 
Установите имаат својство на правно лице, ако им 

е признато тоа својство со решението за отпивањето. 
Установите што имаат својство на правно лице 

одговараат за своите обврски со средствата на кои 
имаат право на управување, 

Член 5 
Установите што остваруваат приходи, вршејќи 

јавна служба, од дејностите што немаат стопански ка-
рактер се сметаат како предсмегковнн установи со са-
мостојно финансирање. 

Како предсметковни установи со самостојно фи-
нансирање се сметаат нарочно: социјалните, здравстве-
ните и просветните установи.' * 

Член 6 
/ Установите што Се занимаваат со производство^ 

/или со промет на стоки, односно со услуги за плата, 
'вршејќи јавна служба, се сметаат за стопански, ..уста? 
нови. 

Стопанските установи ги предвидуваат своите 
трошкови и вршат калкулации на производите односно 
fia услугите по прописите што важат за утврдување 
на калкулацијата и предсметката на трошковне во 
односната гранка на стопанската дејност. 

Член 7 
Установите можат да имаат фондови со кои распо-

лагаат самостојно, како што се: фонд за наградување 
на работниците и службениците, ф о н ^ на сопствените 
инвестиции, Ј&^у^ен фонд. 

Средствата на ш И фондови се формираат од при-
ходите што ќе ги оствари установата со своето ра-
ботење. 
. Со решението за оснивањето односно прогласува-
њето на установата се определува дали устаноБата.лмл: 
^ О Н Д О Ј И ИЈСОИ , како и начинот на " формирањето на 
средствата""^ сите фондови. в .. » 

"^ТГбкрај фондовите од првиот став на овој член, 
стопанските установи имаат амортизационен фонд во 
кој "ги внесуваат- износите пресметани на име аморти-
зација во калкулативната про давна цена на своите 
производи односно услуги. 

Член 8 
Одредбите од оваа уредба ќе се применуваат само 

на оние установи чието оснивање, организација и ра-
ботење не е регулирано со посебни прописи на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Органот на Владата на ФНРЈ односно на владата 
на народната република надлежен за работите и зада-
чите на одделни видови установи може во согласност 
со надлежниот министер на финансиите и со надле-
жниот совет за .законодавство и изградба на народната 
власт, а во рамките на одредбите на оваа уредба, да 
донесува прописи за организацијата и работењето на 
овие установи. 

И. ОСНИВАЊЕ УСТАНОВА 

Член 9 
Установи о.снива Владата на ФНРЈ, владата на на-

родната република и околискиот односно градскиот 
народен одбор, како и општинскиот народен одбор во 
согласност со околискиот народен одбор. 

Владата на ФНРЈ односно владата на народната 
република може да пропише технички и стручни >сло 
ви за оснивање установи на народните одбори. 

Член 10 
Решението за оснивање установа содржи: 
назив на установата и седиште, 
делокруг односно задачи на установата, 

- податоци за имотот .на кој има установата пг.~с> 
ка управување, 

означување дали установата има својство на 
правно лице, 

органи на управувањето со установата и начин на 
нивното формирање, 

начин _ на определување плати на работниците и 
службениците,. 

означување органот на владата надлежен за рабо-
тите и задачите на установата. 

Член И 
Предлог за оснивање установа поднесува органов 

на владата односно советот на народниот одбор над-
лежен за работите И' задачите на установата. Предлог 
за оснивање установа можат да поднесат работеше 
колективи, општештвените организации и граѓаните. 

Со предлогот за оснивање установа се поднесува 
предлог на правилата и предсметка на приходите и 
расходите за годината во која се оснива установата. 

Ако ја оснива установата народен одбор, со пред-
логот за оставањето се поднесува и потврда од 
надлежниот орган на владата на народната република 
дека се исполнети техничките и стручни услови за 
оснивање на установата. 

Член 12 
Установите што имаат својство на правно лице врз 

осноза на решението за обивањето се регистрираат 
кај народниот одбор на околијата односно градот на-
чне подрачје е седиштето на установита. 

Поблиски прописи за регистрацијата на установите 
ќе донесе Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

111. ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕТО СО УСТАНОВАТА 

Член 13 
Органи на управувањето со установата можат да 

бидат колективни и индивидуални (старавина т .адми-
нистрацијата, управник, директор). 

Член 14 " / . 
• Членовите на колективниот орган на управувањето 

можат да бидат назначени од надлсжниот државен 
орган, избрани од работниот колектив на установата 
или делегирани од општествените организации, работ-
ните колективи и од граѓаните што се непосредно за-
интересирани за работата на уста:.,сата. 

Со правилата на установата ќе се предвиди, со-
г л а с н о на решението Ја ссни?,.?њето, начинот на фор-

мирањето на колективниот срган на управување. ... 

Член 15 
Ако со посебни препиен не е инаку определено за 

одделни видови установи, колективниот орган на упра-
вувањето е особено надлежен* 

да донесува правила на \становата во согласност 
со надлежниот државен орган; 

да предложува на приходите и расхо« 
дите; 



Страна 314 — Број 18 ~ СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 5 април 1952 

да донесува заклучоци за управувањето со уста-
новата; 

; да донесува стопански план за установата, ако го 
Има установата овој план; 

да се грижи за правилното применување На про-
писите за платите на рабртниците и службениците; 

да решава за расподелбата на средствата од фон-
довите на установата; 

да предложува завршна сметка на установата. 

Член 16 
Старешината на администрацијата (директор, управ-

/ |ЈИК) на установата непосредно раководи со работе-
њето на установата и одговара за извршувањето на 
адедсметката на приходите и расходите. Овој орган 
Назначува службеници и прима работници на работа 
и донесува решенија за нивните работни односи со 
установата. 

Ако не е инаку определено со решението за осни-
вање™, старешината на администрацијата (директор, 

\јуправник) е наредбодавец за извршување на пред-
м е т н а т а на приходите и расходите. 

Член 17 
Правата и должностите на органот на управува-

њето со установата се регулираат со »правилата. 
Ако не е инаку определено со посебни прописи, 

£аклучоците од колективниот орган на управувањето 
*јсе задолжителни за старешината на администрацијата 
^директор, управник) .на установата. 

Старешината на администрацијата (директор, управ-
ник) на установата може секој заклучок од колектив-

н и о т орган на управувањето за кој смета дека е .про-
тивен па закон, на правни прописи или -наредби од 
(надлежните државни органи, времено да го запре од 
/извршувањето и за тоа веднаш да го извести органот 
Л а владата, кој е надлежен за работите и задачите на 
Установата односно народниот одбор. Органот на вла-
г а т а односно народниот одбор е должен веднаш, а 
{•најдоцна во срок од 10 дена, да донесе решение по 
/Истакнатото прашање. 

IV. ПРАВИЛА НА УСТАНОВАТА 

Член 18 
Секоја установа м о р а ' д а има свои правила. 
Правилата ја содржат организацијата иа установата, 

нејзините задачи или работи и начинот на работењето. 
Правилата осем тоа ги содржат: 
органите на управувањето, согласно на решението 

ва оснивање како и начинот на нивното формирање, 
правата и должностите на овие органи и нивните 

меѓусебни односи, 
начинот на финансиското работење, одредбите за 

кажулацијата на производите и услугите, 
сите видови приходи што ги остварува установата, 
минималниот процент на расходите што е должна 

установата да ги покрие со своите приходи, 
одредбите за платите на службениците и работни-

ците во установата, 
начинот на раоподелбата на фондовите со кои ра-

сполага установата самостојно, 
организацијата на администрацијата и на систе-

матизацијата на работните места. 
други прашања и односи што се од значење за ч 

работата на установата. 
Ако нема установата колективен орган на управу- ; 

звањето, правилата ги донесува органот на владата 
надлежен за работите и задачите на установата, одно-, 
сно народниот одбор. 

V. ФИНАНСИСКО РАБОТЕЊЕ 

Член 19 
Во предсметката на приходите и расходите на 

установата сите приходи и расходи се планираат во 
бруто износи. 

Установите се должни да ги предвидуваат во сво-
јата иредсметка на приходите и расходите сите при-
ходи што можат да ги остварат со своето работење. 

Како редовни расходи на установата се сметаат 
личните и материјалните издатоци, осем инвестицио-
ните расходи. 

Член 20 
На установите што не можат да ги покријат своите 

расходи со своите приходи, можат да им се доделат 
дотации од буџетот. 

Дотациите на установите се предвидуваат во пред-
сметкага на приходите и расходите на органот на вла-
дата надлежен за работите и задачите на установите, 
односно во буџетот на народниот одбор. 

Член 21 
Установата може преку вирман да врши измену-

вања на намената и на висината на средствата предви-
дени во предсметката. 

Со вирманисање не можат да се нагол е мат лични-
те расходи. 

Член 22 
Установата може да користи термински кредит кај 

Народната банка на ФНРЈ, ако поради нерамномерниот 
прилив на приходите не е во можност да ги покрие 
своите редовни расходи. 

Народната банка на ФНРЈ го одбрува кредитот во 
границите на приходите планирани со предсметката на 
установата. 

Член 23 
Предсметката на приходите и расходите се извр-

шува преку тримесечни, а по потреба и преку месечни 
планови на приходите и расходите. 

Установата која прима дотации од буџетот ги пла-
нира, во рамките на годишната дотација, тримесечните 
износи на дотациите во своите тримесечни планови на 
приходите и расходите. 

Тримесечните планови на приходите и расходите 
на установите што примаат дотација од буџетот ги 
одобрува надлежниот финансиски орган. 

Член 24 
Установата го врши финансиското работење пос ку 

текуќа сметка кај банката. Остварените приходи и 
дотации од буџетот установата ги вложува на својата 
текуќа сметка. 

Установата самостојно располага со средствата на 
теку кат а сметка. 

Банката ќе изврши налог за исплата во границите 
На расположивите средства на текуќата сметка. 

VI. ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ 
ВО УСТАНОВИТЕ 

а) Плати на службениците и работниците на предсмет-
ковннте установи со самостојно финансирање 

" Член 25 
Платите на службениците на предсметковните уста-

нови со самостојно финансирање, за кои ме постојат 
посебни прописи за платите, се определуваат по 
одредбите од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците ка државните органи (чл. 14), со тоа 
што нема на овие службеници да им се определува 
звањето на управните службеници. Овие службеници 
напредуваат под условите за здобивање звања и на-
предуваат во »платни разреди што се предвидени со 
споменатата уредба. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ може да донесе поблиски 
прописи за распоредувањето на овие службеници во 
платни разреди и за нивното напредување. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ може, по предлог од над-
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ленениот член на Владата на ФНРЈ, за одделни видови 
установи да определи звања во кои се распоредуваат 
службениците, како и условите за здобивањето на 
овие звања. 

Член 26 
Платите на работниците во предсметковните уста-

нови со самостојно финансирање за кои не постојат 
посебни прописи за платите, се определуваат по про-
писите за платите на работниците кај државните 
органи. 

Член 27 
На службениците и работниците на предсметков-

ните установи можат да им се доделуваат награди од 
фондот за наградување на работниците и службени-
ците кој се формира во одделни установи. 

Фондот за наградување на работниците и службе-
ниците се формира во оние установи што ќе остварат 
вишок на сопствените приходи над планираните. Делот 

1 од вишокот на приходите, кој не може да биде пого-
лем од 20% се внесува во фондот за наградување и 
им се расподелува на работниците и службениците 
сразмерно на нивните плати. 

Со правилата на установата поблиску ќе Се опре-
дели начинот на расподелбата на овој фонд. 

Член 28 
Социјалните установи (ученички домови, детски 

јасли, детски градинки, обденишта и др.), доколку се 
финансираат на начинот пропишан со оваа уредба, мо-
жат средствата на фондот за наградување на работни-
ците и службениците да ги формираат само со нама-
лување на управните трошкови, со тоа што намалува* 
њето да не влијае на квалитетот на услугите што ги 
вршат овие установи. 

Глати на службениците и работниците во стопан-
ските установи 

Член 29 
Платите на службениците и работниците во стопан-

ските установи се определуваат, било по прописите 
за определување платите на службениците и работни-
ците кај државните органи, било по прописите за 
определување заработката на работниците и службе-
ниците на стопанските претпријатија. 

Со решението за оснивањето односно прогласува-
њето на установата се утврдува, со обзир на задачите 
и работењето на установата, кој начин за ' о п р е д е л и 
вање на платите предвиден во претходниот став ќе 
се применува во односната установа. 

VII. ПРАВА И ДОЛЖНОСТИ НА ДРЖАВНИТЕ 
ОРГАНИ СПРЕМА УСТАНОВИТЕ 

Член 30 
Правата и должностите на органот на владата над-

лежен за работите и задачите на установата, како и на 
народниот одбор се: 

донесување односно одобрување правила на уста-
новата; 

давање согласност на предсметката на приходите 
и, расходите на установата во согласност со надле-
жниот финансиски орган; 

назначување органот на управување согласно на 
решението за оснивање на установата; 

одобруваше систематизацијата на местата во уста* 
новата во согласност со органот за систематизација; 

определување делот на приходите што го внесува 
установата во фондовите на самостојно располагање 
во согласност со надлежниот финансиски орган; 

давање согласност, на завршната сметка на уста-
новата. 

Член 31 
Органот на владата надлежен за работите и зада-

чите на установата како и народниот одбор, може: 
да ги пропише цените на производите односно 

услугите што ги вршат одделни установи или видови 
устаилГ 

да ја определи намената на паричните средства на 
установата, 

да ја ограничи употребата на средствата од фон-
довите на установата, 

да го пропише начинот за вршење услуги од стра-
на на установите, 

да определи одделни категории лица да бидат 
делимично или наполно ослободени од плаќањето на 
услугите. 

Ако со применување на мерките од претходниот 
став ќе се наголемат т р о ш к о в н е на установата, орга-
нот што ги определил тие мерки е должен да и* обе-
збеди на установата покривање на наголемените трск 
шкови. 

Член 32 
Работите од чл. 30 и 31 на оваа уредба ги врши 

органот на владата односно народниот одбор со до-
несување писмено решение. 

Член 33 
Против решението на органот на владата односно 

на народниот одбор установата има право на жалба: 
до вишиот државен орган во epoje од 8 дена по при-
емот на решението. 4 

^ Член 34 
Контролата на и з е д у в а њ е т о на предсметката на 

приходите и расходите на установата ја врши надле-
жниот финансиски орган. 

Финансискиот орган утврдува дали се употребу-
ваат остварените приходи според нивната намена и в о 
границите определени со предсметката. Со контролата 
на употребата на приходите, финансискиот орган је 
испитува стварната намена и законитоста на изврше-
ните исплати. 

Во вршењето контрола на употребата на остваре-
ните приходи финансискиот орган е овластен да ги 
проверува книговодствените и други документи на 
установата. 

Член 35 
Финансискиот орган има право да ги запре испла-

тите по предсметката на установата со решение за кои 
ќе утврди дека се наредени незаконито и противно на 
нивната намена. Исто така, финансискиот орган има 
право да ја запре исплатата на дотациите, ако утврди 
дека се троши на целите за кои не е дадена. 

Против решението од финансискиот орган устано-
вата може-да подаде жалба до вишиот државен оргаи 
во срок од 8 дена по приемот на решението. 

VIII. ЗАВРШНА СМЕТКА 
Член 36 

По истекот на буџетската година установата со-
става завршна! сметка за финансиското (работење. 

Завршната сметка на установата е составен дел о д 
завршната сметка за извршување на буџетот и се одо-
брува заедно со буџетот. 

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 37 

Стопанските претпријатија што немаат услови да 
работат како претпријатија, ке преминат на работе-
њето како установи со самостојно финансирање врз 
основа на решението од органот надлежен за о б и в а -
њето. 

Ликвидација на такви претпријатија нема да се 
спроведува. Сите права и обврски на досегашните 
претпријатија ги презема установата со самостојно 
финансирање. 

Претпријатијата од првиот став на овој член ќе 
преминат на работење како установи со самостојно 
финансирање најдоцна до 15 април 1952 година. 

Член 38 
По предлог од надлежниот член на Владата, Вла-

дата на ФНРЈ може со посебни прописи да определи 
кои видови досегашни буџетски установи или прет-
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пријатна преминуваат на работа како установи со са-
мостојно финансираше, односно кои видови дејности 
можат да се вршат само преку установите со само-
стојно финансирање. 

Член 39 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

ќе донесува Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

Член 40 
Озаа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

5 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

183. 

Врз основа на овластувањето од точ, IV од Резо-
луцијата по повод на предлогот на сојузниот буџет за 
И952 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 1/52), Вла-
дата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на Советот 
За народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ н од Министерот на финансиите на ФНРЈ 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПРИДОНЕСОТ ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Придонесот за социјалното осигурување се плаќа 

за обезбедување на средствата на фондот за социјал-
ното осигурување. 

Член 2 
Придонесот за социјалното осигурување го пла-

ќаат државните органи, установите и стопанските прет-
пријатија, задругите, задружните и општествените ор-
ганизации и нивните стопански претпријатија, стопан-
ските здруженија, како и приватните работодавци, за 
сите лица запослени кај нив. 

Земјоделските задруги плаќаат придонес за соци-
јалното осигурување -само за оние лица што Се во ра-
ботен ' однос со задругата како работници и службе-
ници. 

Придонесот за социјалното осигурување го пла-
ќаат, по .правило, и осигурениците што вршат само-
стојна професионална дејност а се осигурени по по-
себните прописи. 

Здружението на слепите и, Сојузотт на глувоне-
мите, како и нивните стопански претпријатија, не пла-
ќаат придонес за социјалното осигурување. 

Член 3 
Стопата на придонесот за Социјалното осигурува-

ње изнесува 45% од заработката на работниците и 
•службениците, односно од .платите на .работниците и 
службениците и други осигурени лица, доколку не е 
епределено инаку со посебни прописи. 

Со придонесот од претходниот став се покрива 
правото на потполно социјално осигурување и дода-
тоците на деца на осигурениците за кои се плаќа тој 
придонес. 

Член 4 
Основ за пресметување придонесот за социјалното 

осигурување кај стопанските претпријатија и задру-
гите е вкупниот износ на исплатените заработка 

За сите други работници и службеници како основ 
за пресметување придонесот за социјално осигуру-
вање се зема збирот на исплатените плати заедно 
со постојаните лични и функцпонел-ни додатоци, ?о 

паричната надокнада наместо боновите за прехрана, 
како и со паричната противвредност на издадениге 
бонови за купување индустриски стоки со попуст 
од $0%. 

Кај лицата во работен однос што примаат покрај 
платата во пари и дел на платата во натура, во осно-
вот за пресметување придонесот се засметуваат и 
примањата во натура, и тоа со паушалните износи 
што ги пропишува советот за народно здравје и соци-
јална политика на народната република. 

Член 5 
Придонесот за социјалното осигурување на ра-

ботниците и службениците запослени во стопанските 
претпријатија, стопанските здруженија и во задругите 
ЈО наплатува Народната банка на ФНРЈ при исплату-
вањето на готовина за исплата на заработете , со 
двоењето на износот на овој придонес од општестве-
ниот придонес на претпријатијата односно на задру-
гите на сметка на фондот на социјалното осигурување. 

Придонесот за социјалното осигурување на слу-
жбениците и работниците запослени кај државните 
органи п установи го наплатува Народната банка на 
ФНРЈ на терет на предсметката на односните органи 
и установи при исплатувањето на готовина за исплата 
па платите. На ист начин се врши и наплата на придо-
несот за социјалното осигурување на службениците и 
работниците запослени кај општествените и задружни-
те организации и нивните установи, кои го водат 
своето финансиско работење преку Народната банка 
на ФНРЈ. 

Придонесот за социјалното осигурување од при-
ватни! е работодавци го наплатуваат органите па слу-
жбата на социјалното осигурување. 

Член 6 
По "исклучок од чл. 6 ст. 2 на оваа уредба, до кра-

јот на 1952 година придонесот за социјалното осигу-
рување на службениците и работниците запослени ка ј 
сите државни органи и установи, како и установите со 
самостојно финансирање, ќе се подмири од сојузниот 
буџет. 

Одредбата од претходниот став не важи за до-
мови, интерната, детски јасли, обденишта и слични 
установи. Овие установи ќе го плаќаат придонесот за 
социјалното осигурување на лицата запослени ка ј нив, 
п тоа. до крајот на 1952 година по исклучок од чл. 3 
на оваа уредба — по стопата од 30% од основот за 
пресметување на придонесот (чл. 4 ст. 2). 

Член 7 
Претседателот на Советот за народно здравје и со-

цијална политика на В о д а т а на ФНРЈ, во согласност 
со Министерот на финансиите на ФНРЈ, може во рам-
ките на прописите за з а р а б о т и т е на работниците и 
службениците во стопанските претпријатија и задру-
гите да пропише минимални основи за пресметување 
на придонесот за социјалното осигурување што го 
плаќаат приватните работодавци, како и тоа овој при-
донес да се плаќа на вкупниот износ на платите засме-
тана! во продажната' цена на производите односно 
услугите. 

Член 8 
Претседателот на Советот за народно здравје и 

социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согласност 
со Министерот на финансиите иа ФНРЈ, може да про-
пише одделни стопи -и основи за пресметување на при-
донесот за социјалното осигурување на лицата запо-
слени кај приватните работодавци вон стопанската деј-
ност, како и за одделни категории осигуреници кои 
имаат по посебните прописи право само на делимично 
социјално осигурување. 

Член 9 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

ќе донесува, по потреба, Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите ка 
ФНРЈ. v 
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Член 10 
Оваа уредба ќе се п р и м е р иа државните органи, 

установи и стопански претпријатија, на задругите, за-
дружните и општествените организации на нивните 
стопански 'претпријатија, како и на стопанските здру-
женија, од 1 јануари 1952 година, а на приватните ра-
ботодавци — од 1 април 1952 година на кој ден пре-
станува нивната обврска на плаќање прва и втора 
разлика во полната цена на чинењето односно во пла-
тите по поранешните .прописи за финансирањето на 
социјалното осигурување. 

Член 11 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

4 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ, 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз-Тито, е. р. 

Министер на Владата На ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политир, 
др Павле Грегори«, е. р. 

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Милентије Поповиќ, е. р. 

заклучно IV платен разред, и тоа: службениците кои 
имаат до 12 години служба во VLI1, а кои имаат преку 
12 години служба во наредните платни разреди според 
годините на службата. Службениците кои во ова звање 
провеле повеќе од 3 години се преводат во еден пла-
тен разред погоре, но не во виши од IV платен разред. 

Член 5 
Службениците затечени во звањето криминали-

стички инспектор и криминалистичко-технички инспек-
тор кои не ги исполнуваат условите од претходниот 
член, се преведат по одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи во соодветните звања на управните службеници. 

Член 6 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во ,,Службениот лчет на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. Ш 
31 март 1952 година 

Белград 

Претседател на Советот за 
законодавство и изградба на народната ѕ 

власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

184. 

Врз основа на чл. 16 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), по предлог од 
Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ, Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊЕТО И ПЛАТАТА НА ИНСПЕКТОР ВО 

РЕСОРОТ НА ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Покрај звањата на управните службеници од чл. 

16 од Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи, во ресорот на вна-
трешните работи се установува' и звањето инспектор. 

Член 2 
Звањето инспектор се распоредува од УШ до IVj 

платен разред. 

Член 3 
Во звањето инспектор може да биде унапреден ви-

шиот референт кој има три години ефективна служба 
во тоа звање. 

Решението за унапредување во звањето инспектор 
се донесува по членот 44 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи. 

Член 4 
Службениците затечени во звањето криминалисти-

чки инспектор и криминалистичко-технички инспектор 
кои имаат факултетска спрема или Виша школа на Ми-
нистерство на внатрешните работи на ФНРЈ. кои имаат 
потполна средна школа и 10 години служба, или кои ги 
исполнуваат условите од членот 68 на Основната уред-
ба за звањата и платите на службениците на државните 
органи, се преводат во звањето инспектор од У Ш до 

185. 

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на .ФНРЈ", бр. 14/52), во согласност 
•со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ИЗВРШНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕСОРОТ НА 
ВНАТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

Член 1 
Звањата на извршните службеници во ресорот на 

внатрешните работи се: 

I 
1) извршен пристав 
2) 'криминалистички техничар 

II 
1) стражар 
2) постар стражар 
3) надзорник на стража 
4) заповедник на стража 

Член 2 
Извршниот пристав врши поодделни извршни ра-

боти на криминалистичка и други служби во ресорот 
на внатрешните работи. 

Криминалистичкиот техничар врши поодделни о-
сиовни криминалистички технички работи, како и ра-
боти на дактилографка, криминалистичко фотографи-
рање и слично. 

Член 3 
Стражар, постар стражар, надзорник на стража и 

заповедник на стража вршат стражарска служба во ка 
знено-поправителните установи според прописите и ор 
ганизацијата на оваа служба. 
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Член 4 
За звањето извршен пристав потребна е непотпол-

на средна школа и завршена нижа школа на министер-
ството на внатрешните работи на народната репу-
блика. 

За звањето криминалистички техничар потребна е 
непотполна средна школа и завршен стручен курс за 
тоа звање. 

Член 5 
За звањето стражар потребна е најмалку основна 

школа и завршен курс за тоа звање во нижата школа 
на министерството на внатрешните работи на народ-
ната република. 

За звањето постар стражар потребни се најмалку 
пет години служба во звањето стражар. 

За звањето надзорник на стража потребна е нај-
малку непотполна средна школа в завршена нижа 
школа на министерството на внатрешните работи на 
народната република, или десет години служба во зва-
њето стражар или постар стражар и положен стручен 
испит за звањето надзорник на стража. 

За звањето заповедник на стража потребни се 
најмалку десет години служба во звањето надзорник 
зна стража и положен стручен испит за звањето запо-
ведник на стража. 

Член 6 
Звањата на извршните службеници во ресорот на 

внатрешните работи се распоредуваат во следни плат-
ни разреди: 

звањето извршен пристав, од XVII—XI платен ра-
зред, 

звањето криминалистички техничар, од XVII—XII 
платен разред, 

звањето постар стражар, од XVII—XV платен ра-
зред, 

звањето на надзорник на стража, од XVI—XIII 
платен разред, 

звањето заповедник на стража, во ХП—XI платен 
разред. 

Платата на стражар изнесува месечно 5.600 ди-
нари, а со повишици по годините на служба до 7.700 
динари. 

Член 7 

За извршните службеници во ресорот на внатра-
шните работи постојат по три периодски повишиии во 
XV, XIII, ХИ и XI платен разред. 

Периодските повишици изнесуваат: во XI платен 
разред 500 динари, во XII и XIII платен разред 400 
динари, а во XV платен разред ЗОО динари месечно. 

Период ските повишици се даваат по службена 
должност после секои три години ефективна служба. 

Повишиците на п л а с т а на стражарите изнесуваат 
ЗОО динари месечно а ги има седум. П о в е ш т и т е се 
даваат после секои три години служба. 

Член 8 
Лицето што влегува првпат во државна служба 

како извршен пристав и надзорник на стража должно 
е за првите два години служба да ја заврши нижата 
школа на министерството на внатрешните работи на 
народната p^t:"блика, а лицето што влегува првпат во 
државна служба како криминалистички техничар дол-
жно е да заврши стручен курс, 

Планот и програмата на наставата во школата и 
на стручниот курс ги пропишува министерот на вна-
тгегн:! гс работи на паро шата република. 

Член 9 
е должен во текот на првата година 

на служба да го заврши курсот за стражар. 

Траењето на курсот за стражар и програмата на 
наставата на курсот ги пропишува министерот на вна-
трешните работи на народната република. 

Член 10 
На службениците од чл. 8 и 9 од овој правилник 

што не ќе го положат завршниот испит во школата 
односно на курсот ќе им се откаже службата. 

По исклучок, надзорниот на стража што не ќе го 
положи завршниот испит во нижата школа може да 
остане во служба како стражар. 

Член 11 
Извршните службеници од ресорот на внатрешни-

те работи напредуваат со добивање више звање или 
виши платен разред според стручната спрема, пока-
жаниот успех во работата и годините на служба. 

Член 12 
Извршните службеници во исто звање редовно на-

предуваат во виши платни разреди после секои три 
години ефективна служба. 

За унапредување на службениците со звањата из-
вршен пристав и криминалистички техничар од XIV 
во XIII платен разред потребно е службеникот да го 
положи определениот стручен испит. Програмата на 
испитот и постапката за неговото полагање ти пропи-
шува министерот на внатрешните работи на народната 
република, 

Ако старешината наоѓа дека службеникот не се 
заложува на работа и дека затоа не заслужува да до-
бие виши платен разред, ќе побара да даде оцена за 
работата на службеникот персонална^ комисија пред-
видена во чл. 43 од Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред најмалку уште 
една година. 

Член 13 

Службениците што се истакнуваат со стручна спо-
собност и со резултати на своја работа можат да би-
дат унапредени во истото звање во еден платен разред 
погоре од наредниот платен разред по истекот на три 
години ефективна служба проведена во дотогашниот 
платен разред. 

Член 14 
Службениците што ќе проведат три 10дини ефек-

тивна служба во завршниот платен разред на своето 
звање а не ќе бидат унапредени во више звање доби-
ваат пе рио деки површини по чл. 7 од овој правилник. 

Член 15 
Стражар што има најмалку пет години ефективна 

служба може да биде унапреден за постар стражар. 
Стражар или постар стражар што има најмалку 

десет години ефективна служба може да биде унапре-
ден за надзорник на стража ако го положи стручниот 
испит за тоа звање. 

Надзорник на стража што има десет години ефек-
тивна служба во тоа звање може да биде унапреден 
за заповедник на стража ако го положи пропишаниот 
стручен испит за ова звање. 

Програмата за полагање на стручниот испит за 
звањето надзорник на стража и заповедник на стража 
ги пропишува министерот на внатрешните работи на 
народната република. 
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Член 16 
Службениците во звањето извршен пристав, кри-

миналистички техничар, надзорник на стража што 
имаат непотполна средна школа и завршена нижа 
школа на министерството на внатрешните работи на 
народната република, како и заповедник на стража, 
можат да бидат преведени во звањето референт пред* 
видено со Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи после дванаесет 
години ефективна служба. 

За преводење по претходниов став треба службе-
никот да положи посебен стручен испит по чл. 23 од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

Службеникот што се преводи во звањето референт 
добива XI платен разред и напредува натаму до IX 
платен разред заклучно. 

Член 17 
Службениците затечени во звањето дактилоскоп-

ски техничар III, П и I класа и криминалистички! фото-
техничар Ш, II и I класа се преводат (во звањето кри-
миналистички! техничар и Се распоредуваат во след-
ниве платни разреди: 

— дактилоскопски техничар III и II класа и кри-
миналистички фото-техничар ЈП и II класа, од XVII 
до XII платен разред; 

— дактилоскопски техничар I класа и криминална 
етички фото-техничар I класа, од X v l до ХП плате« 
разред. 

Платните разреди се определуваат според годи-
ните на служба сметајќи за почетниот платен разред 
до три години служба, за наредниот преку три до 
шест ити. 

Службениците од ст. 1 на овој член кои имаат пот-
полна средна школа се преводат во звањата и се ра-
споредуваат во платни разреди по чл. 53 и 54 од 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

Член 18 
Службениците затечени во звањето помлад крими-

налистичко-технички референт и криминалистичко-те-
хнички референт што имаат непотполна средна школа 
е помалку од десет години служба, или кои имаат по-
мала школска спрема од непотполна средна) школа, а 
кои по одредбите на Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи не ги 
исполнуваат условите за да бидат преведени во зва-
њата на 'управните службеници, се преводат во зва-
њето криминалистички техничар во следните платни 
разреди: 

— помлад криминалистичко-технички референт, од 
XVI до XII платен разред; 

— криминалистичко-технички референт од XV до 
ХИ платен разред. 

Платните разреди се определуваат според годи-
ните на служба сметајќи за почетниот платен разред 
до три години служба, за наредниот од три до шест 
ити. 

' . Член 19 . 
Службениците што имаат непотполна средна шко-

ла а помалу од десет години служба или што имаат 
помала школска спрема од непотполна средна школа 
а се' затечени во звањето: 

а) помлад управен референт и помлад кримина-
листички! референт; 

б) управен референт и криминалистички рефер-
рент; 

в) виши управен референт и виши криминали-
стички референт, се нреводат во звањето извршен 
пристав во следниве платни разреди: 

— службениците под а) во платните разреди од 
XVI дб XII; 

— службениците под б) и в) во платните разред« 
од XV до XII. 

Преведеното во смисла на претходниот став ќе 
се изврши само ако службениците затечени во спомен-
а т и т е звања не ги исполнуваат условите за да бида4! 
преведени во звањата на управните службеници пф 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. 

Платните разреди се определуваат според годините 
на служба-, сметајќи за почетниот платен разред до. 
три години служба, за наредниот од три до шест ити. 

Член 20 
Службениците во служба на против-авионоката 

заштита што имаат непотполна средна школа а по-
малу од десет години служба или помала школску 
спрема од непотполна средна школа, а се затечени ВОЈ 
звањето помлад референт на ПАЗ, референт на ПАЗ« 
Ш, II и I класа, виши референт на ПАЗ, шеф на от- / 
сек на ПАЗ, инструктор на ПАЗ II и I класа и начала, 
ник на одделение на ПАЗ, ако по одредбите на Основ- ' 
ната уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи не ги исполнуваат условите за да/ 
бидат преведени) во звање на управните службеници, 
се преводат во звањето извршен пристав, и тоа: 

а) помлад референт на ПАЗ и референт на ПАЗ 
III класа од XVI до ХП платен разред; 

б) .референт на ПАЗ II и I класа, виши рефе-
рент на ПАЗ и шеф на отсек на ПАЗ од XV до XII 
платен разред; 

в) инструктор на ПАЗ И и I класа од XIV до 
ХП платен разред; 

г) началник на одделение на ПАЗ во XIII и XII 
платен разред. 

Платните разреди се определуваат според годините 
на служба сметајќи за почетниот платен разред до 
три години служба, за наредниот од три до шест ити. 

Член 21 
Во текот на првите пет години по влегувањето во 

сила на овој правилник во звањето постар стражар 
надзорник на стража можат да бидат унапредени и 
стражарите кои имаат пет, односно десет години ефек-
тивна служба. Во истиот срок во звањето постар 
стражар можат да бидат назначени и подофицери, d 
за надзорници на стража офицери на Народната ми* 
липија и на Југословенската народна армија. 

Во текот на првите десет години по влегувањето 
во сила на овој правилник можат во звањето запо-
ведник на стража д а ' с е унапредат и надзорници на 
стража што немаат десет години ефективна служба. 
Во истиот срок во звањето заповедник на стража мо-
жат да бидат назначени и офицери на Народната ми-
лиција и на Југословенската народна армија, 

Времето проведено во Народната милиција и во 
Југословенската народна армија се смета во ефективна 
служба по одредбите од овој правилник, ако прекинот 
не е Подолг од шест месеци сметајќи од денот на пре-
станокот на службата во Народната милиција односно 
во Југословенската народна армија. 

Член 22 

На припадниците на Народната милиција и на по-
дофицерите и офицерите на Југословенската народна 
армија, што ќе бидат непосредно преземени во стра-
жа на казнено-поправителии установи, можат да им се 
определуваат принадлежностите што ги имале дотогаш 
додека со напредување по овој правилник не ќе ги 
добијат истите или поголеми принадлежности. 
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Член 23 
Во сето другото за извршните службеници во ре-

сорот на внатрешните работи важат одредбите о д 
Основната уредба за звањата и платите На с л у ж б е « -
ците на државните органи, 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

Бр. 850 
31 март 1952 година 

Белград 

Минип ер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. p. 

Согласен, 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
ка Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

1 8 6 . 

Врз основа на чл. 30 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), во согласност 
с о Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

ИНСПЕКЦИЈАТА НА ТРУДОТ 

Член 1 
За службениците на инспекцијата на трудот кои 

работаат на работите на инспекцијата на трудот се 
установуваат следни звања: 

г) помошен инспектор на трудот, 
б) инспектор на трудот, 
в) виши инспектор на трудот. 

Член 2 

Во звањето помошен инспектор на трудот се на-
значуваат: 

а) службеници со завршена средна техничка школа 
(машинска, градежна, рударска ити.) и со пракса од 
најмалку 3 години поминати на работа во стопанството; 

б) квалификувани р а б о т и ц и со најмалку 5 го-
дини стручна пракса и покажана стручна способност. 

Во звањето инспектор на трудот се назначуваат: 
а) службеници со завршен технички, економски 

или правни факултет и со пракса од најмалку 6 го-
дини; 

б) службеници со завршена средна техничка школа 
(машинска, градежна, рударска ити.) и со пракса од 
најмалку 6 голпит поминати на работа во стопанството; 

в) висококвалификувани работници кои како ква-
лификувани р а б о т и ц и поминале на работа најмалку 
9 години. 

Член 3 
Звањето помошен инспектор на трудот се распо-

редува во XV илаIен разред. 
Помошните инспектори на трудот се унапредуваат 

го зашиело .инспектор во XIV платен разред откога 
кр игм,е ип 3 ге тини е^екпг-.на служба во звањето 
Ј.имотен ниси гор ил т ру дот и ќе положат стручен 
HCMir. Во з;мп-,е;о пчеле.•.гр иа [рудо-; натаму напре-
дуваат до X ила.ен ргзрод 

Член 4 
Лицата од членот 2 ст. 2 при преминувањето L 

службата на инспекцијата на трудот должни се да го 
положат стручниот испит за звањето инсЛектор на 
трудот во срок од една година од денот на премину-
вањето во оваа служба. Откога ќе го положат струч-
ниот испит овие лица се назначуваат во ззањето ин-
спектор на трудот. До назначувањето во ова звање ги 
задржуваат поранешното звање и платата. 

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се 
распоредуваат во XII платен разред и редовно напре-
дуваат до X платен разред. 

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се 
унапредуваат во звањето виши инспектор на трудот 
под услов во звањето инспектор на трудот да провеле 
најмалку 9 години и комисијата на владата да дала 
•согласност за ова унапредување. 

Член 5 
Инспекторите на трудот со средна стручна спрема, 

односно со спрема на квалификуван или висококвалк-
фикуван работник можат да се унапредат во звањето 
виши инспектор на трудот само под услов во звањето 
инспектор на трудот да провеле најмалку 15 години и 
да им е призната вишата стручна спрема во смисла на 
"л. 9 од Основната уредба за звањата и платите на 
•службениците на државните органи. За ова унапреду-
вање потребно е да даде согласност комисијата на 
владата. 

Вишите инспектори на трудот се распоредуваат во 
IX платен разред и редовно напредуваат до VI платен 
разред. 

Член 6 
Програмата за полагање на стручните испити и на-

чинот на оценувањето на службениците од чл. 1 како 
и составот на комисијата ги пропишува Претседате-
лот на Советот за народно здравје и социјална поли-
тика на Владата на ФНРЈ во согласност со Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 7 
Службениците од членот 1 на овој правилник на-

предуваат во истото звање во виши платни разреди 
редовно после секои три години ефективна служба. 

Лицата назначени во звањето инспектор на ipv-
дот или виши инспектор на трудот, кои на поранешната 
должност провеле подолго отколку што е потребно во 
смисла на чл. 4 од овој правилник за распоредување 
во почетниот платен разред на ова звање можат да се 
распоредат и во виши платен разред ако ги исполнуваат 
условите за тоа. 

Член В 
Вишите инспектори на трудот можат да се унапре-

дат во звањето советник и в и н т советник и да напре-
дуваат во тие звања под условите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

Член 9 
Ако старешината наоѓа да не се заложува службе-

никот во работата и поради иоа пе заслужува да до-
бие виши платен разред, ќе. побара персоналнат-а ко-
мисија од чл. 43 од Ос и овна! и уредба за звањата и 
платите на службениците на државните органи да по-
веле постапка поради лагање OHM а за работата на 
службеникот. Ако комисијата паде неповолна оцена, 
службеникот останува во истиот платен разред најмал-
ку уште една година. 

Член 10 
Службениците кои се истакнуваат со стручна спо-

собност и со резултати на CIM јата работа можат 
бидат унапредени во НСГ-МО ГГ \ МЈ I:O е лен платен раз-
ред .потере пд парс т : - ;,> МЈ)"Д ГО истекот на 
3 години еф;, in и т а см>м;- a i ^ . M U t i i a во односниот 
платен разред. 
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Член И 
За инспекторите на трудот постојат по три пери-

о д н и повишици во X и VI платен разред. 
Периодските повишици износат во X платен разред 

500 динари, а во VI платен разред 700 динари месечно. 
Периодските повишици се даваат по службена дол-

жност после секои 3 години ефективна служба прове-
дени во X односно VI платен разред. 

Член 12 * 
Инспекторите на трудот затечени во службата на 

инспекцијата на трудот се преводат во соодветните 
звања и се распоредуваат во платни разреди според 
стручната спрема и годините на служба во инспекци-
јата на трудот, односно во својство на службеник или 
работник. 

Помошните инспектори на трудот се распоредуваат 
во XV платен разред. Помошните инспектори на тру-
дот кои провеле во звањето помошен инспектор 3 го-
дини и имаат потребна стручна спрема, се преведат 
во звањето инспектор на трудот, со тоа што се должни 
да го положат пропишаниот стручен испит во срок од 
една година од денот на преводењето во звањето ин-
спектор на трудот. 

Инспекторите на трудот со средна техничка школа, 
односно со спрема на квалификуван и висококвалифи-
куван работник и со работен стаж определен во чле-
нот 2 на овој правилник се распоредуваат од XIV до 
X платен разред спрема годините на службата. 

Инспекторите на трудот со факултетска спрема се 
распоредуваат според годините на службата од XII до 
X платен разред, ако имаат работен стаж предвиден со 
членот 2 од овој правилник. 

Вишите инспектори на трудот го задржуваат ова 
звање, под услов да имаат потребна стручна спрема 
и години на служба и се распоредуваат според годи-
ните на службата од IX до VI платен разред, со тоа 
во почетниот платен разред да се преводат службени-
ците кои имаат до 12 години служба, а службениците 
кои имаат повеќе од 12 години служба во натамошни-
те платни разреди. 

Службениците во звањето главен инспектор на тру-
дот се преводат во звањата што ќе им ги определи 
комисијата на владата опрема работите и стручната 
спрема сообразно на одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

Член 13 
Службениците на инспекцијата на трудот зате-

чени во звањата: 
а) помошен инспектор, 
б) инспектор, 
в) виши инспектор, 

кои имаат непотполна, средна школска спрема и нај-
малку 10 години служба а работите од своето звање 
ги вршат со успех, се преведат по одредбите од прет-
ходниот член, со тоа што на службениците -под а) и б) 
за почетен плател разред им се смета 6 години слу-
жба, а на службениците под в) 15 години служба. 
Овие службеници се должни во определениот срок да 
го положат пропишаниот стручен испит. 

Службениците од претходниот став кои имаат по-
мала школска спрема од непотполна средна школа и 
најмалку 10 години служба можат да се преведат по 
одредбите од претходниот став, ако ги- вршат работите 
од своето звање со успех, со тоа во определениот срок 
да го положат пропишаниот стручен испит. Решението 
за преводење го донесува комисијата на владата по 
согласен предлог од комисијата за преводење и од 
старешината надлежен за назначување или по жалба 
од службеникот. 

Службениците кои не ќе бидат преведени по од-
редбите од претходниот став, се преводат во соодвет-
ните звања предвидени со Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
и со правилниците донесени врз основа.на неа. 

\ 

Член 14 
Во местата кај што не постои одделен орган на 

инспекцијата на трудот, лицата што вршат извесни ра-
боти од надлежноста на инспекцијата на трудот не 
можат да ги имаат звањата предвидени со овој пра-
вилник. 

Член 15 
Инспекторите на трудот и вишите инспектори на 

трудот не можат да се назначуваат, преместуваат ниту] 
сменуваат од својата должност без согласност од прет-
седателот на советот за народно здравје и социјална 
политика на владата на народната република. 

Член 16 
Во сето другото одредбите на Основната уредба за 

звањата и платите на службениците на државните ор-
гани важат и за инспекторите на трудот. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 851 
29 март 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје и 

социјална политика, 
др Павле Грегорић е. р. 

Согласен, 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ 
Едвард Кардељ, е. р. 

187. 

Врз основа на чл. 37 од Основната уредба за зва« 
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), а во согласност 
со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

СТАТИСТИЧКИТЕ СЛУЖБИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
По овој правилник се определуваат звањата, пла-

тите и начинот на напредувањето на службениците на 
статистичките служби — во заводите за статистика и 
евиденција, во статистичките уреди и во статистич-
ките органи во поодделни гранки на државната управа. 

II. Звања 
Член 2 

Во статистичката служба постојат овие звања на 
службениците: 

1) статистички помошник, 
2) статистичар, 
3) статистичар — економист (демограф, лекар, ма-

тематичар, правник ити.). 
Во поглед на здобивањето звањето советник и 

виши советник важат одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 
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Член 3 
За звањето статистички помошник потребна е не-

потполна средна школа и положен стручен испит за 
тоа звање. 

Статистичкиот помошник мора да ги познава ста-
тистичко-техничките и статистичките административно-
технички работи, како што е: присобирана, проверу-
вање, групирање и табелирање, работа на статистички 
машини, цртање, умножување итн. 

Член 4 
За звањето статистичар потребна е потполна сред-

на школа, положен стручен испит и завршен пропи-
шан приправнички стаж за тоа звање. 

Статистичар треба да е оспособен за самостојно 
водење статистичка служба на помали административно-
територијални подрачја или на определени сектори на 
статистичко-технички работи, да е спремен да разра-
ботува планови и организациони шеми, да присобира, 

| контролира, обработува и прикажува статистички по-
датоци. 

Член 5 
За звањето статистичар—економист (демограф, ле-

кар ити.) потребна е факултетска спрема, положен 
стручен испит и завршен пропишан приправнички стаж 
ва тоа звс1ње. 

Статистичар—економист треба да е оспособен за 
..самостојно годење статистичка служба на поголеми 
административно-територијалнп подрачја или на опре-

д е л е н и социјално-економски гранки на статистичката 
служба. 

III. Распоред на звањата во платни разреди 

Член 6 
Звањата од чл. 2 на овој правилник се распоре-

дуваат во следни платни разреди, и тоа: 
~1)"звањето статистички помошник, од XX до XIV 

платен разред; 
2) звањето статистичар, вклучувајќи ги и приправ-

ниците за ова звање, од XVI до IX платен разред; 
3) звањето статистичар—економист — (демограф, 

лекар ити.) вклучувајќи ги и приправниците за ова 
звање од XIV до VI платен разред. 

IV. Приправнички стаж 

Член 7 
Приправничкиот стаж постои за звањето статисти-

чар и статистичар—економист (демограф, лекар ити.) 
и трае три години. 

Член 8 
Лицата што се примаат во статистичката служба 

како приправници се назначуваат во почетниот платен 
разред на соодветното звање. 

Службениците од претходниот став можат да го 
полагаат стручниот испит после завршената втора го-
дина на приправничкиот стаж. По положениот стру-
чен испит и по завршениот приправнички стаж при-
правниците се назначуваат во звањето статистичар, во 
XV платен разред, односно во звањето статистичар — 
економист (демограф, лекар ити.), во ХТП« платен 
разред. 

V. Напредување 

> Член 9 
Службеникот во звањето статистички помошник 

може да биде унапреден од XX во XIX платен разред 
после завршениот тригодишен стаж и положениот стру-
чен испит за тоа звање. 

Член 10 

Службениците напредуваат во виши платен разред 
од истото звање после секои три години ефективна 
служба. 

Ако старешината наоѓа да не се заложува службе-
никот на работа и поради тоа не заслужува да добие 
виши платен разред ќе побара персоналната комисија 
од чл. 43 од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на .државните органи да поведе по-
стапка поради давање оцена за работата на службе-
никот. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред најмалку упне 
една година. 

Член И 
Службениците од статистичката служба коп се ис-

такнуваат со стручна способност и со резултати на 
својата работа, можат да бидат унапредени во еден 
платен разред погоре од наредниот платен разред во 
истото звање по истекот на три години ефективна слу-
жба проведена во дотогашниот платен разред. 

Одредбите на претходниот став не се однесуваат до 
приправниците. 

Член 12 
За унапредување на службеникот во звањето ста-

тистичар од ХШ или ХЈ[ платен разред во XI платен 
разред потребно е службеникот да положи посебен 
стручен испит. 

Член 13 
Службеникот во звањето статистичар—економист 

(демограф, лекар ити.) кој има виша стручна спрема 
и три години ефективна служба во X или XI платен 
разред од тоа звање, може да биде унапреден во IX 
платен разред. 

Член 14 
По исклучите , службеникот во звањето статисти-

чар може и порано да биде унапреден во XI платен ра-
зред, а службеникот во звањето статистичар-еконо-
мист (демограф, лекар ити.) во IX платен разред, ако 
има најмалку 8 години служба и ако се истакнува со 
особени стручни квалитети. 

Решение за унапредување по чл. 12, 13 и ст. 1 на 
чл. 14 донесува старешината надлежен за назначу-
вање во согласност со комисијата на владата. Комиси-
јата на владата може да определи за унапредување по 
претходните ставови да се бара од службеникот да 
подготви стручна работа која ќе ја цени одделна ко-
мисија, односно да положи посебен стручен испит. 

Член 15 
На службеникот во звањето статистички помош-

ник, кој има најмалку 10 години ефективна служба 
во статетичката служба и кој се истакнува со особена 
стручна способност, може да му се одобри да полага 
одделен стручен испит за звањето статистичар. По по-
ложениот стручен испит службеникот се унапредува 
во звањето статистичар во XVI платен разред. Ако 
службеникот веќе го има XVI платен разред или виши 
од него, се унапредува во првиот нареден платен разред. 

Службеникот што е унапреден по претходниот став, 
може да напредува до IX платен разред. 

Член 16 
Службеникот во звањето статистичар кој има пот-

полна средна школа и најмалку девет години ефективна 
служба во статистичката служба, по исклучение може 
да биде унапреден во звањето статичар-економист од-
носно демограф, ако определената стручна комисија 
оцени дека ,неговото стручно знање и одговара на 



Сабота, 5 април 1952 г СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 18 — Страна 323 

опремата што е потребна за ова звање и ако положи 
стручен испит за звањето статистичар-економист од-
носно демограф. 

Член 17 
Службениците кои ќе проведат три години во за-

вршниот платен разред во своето звање а не ќе бидат 
унапредени во више звање, односно службениците во 
звањето статистичар кои после три години проведени 
во XII платен разред не ќе бидат унапредени во XI 
платен разред, како и службениците во звањето ста-
тистичар-економист кои после три години проведени 
во X платен разред не ќе бидат унапредени во IX пла-
тен разред добиваат периодски повишица 

Периодските повишици износат, и тоа: во XIV пла-
тен разред ЗОО, во XII — 4Q0, во X и IX — по 500, а 
во VI — 700 динари месечно. • 

Секој од наведените платни разреди има по три 
периодски повишица 

Иериодските повишици се даваат по службена дол-
жност после секои три години ефективна служба. 

Решението за давање периодски повишици го до-
несува старешината на установата. 

Член 18 
На службениците кои покрај статистичката струч-

ност располагаат и со стручни знања од друга струка 
(лекари, инженери, математичари ити.) и тие знања 
фактички ги користат во својата статистичка работа 
може да им се дава еден платен разред погоре од оној 
во кој е распоредено нивното звање. 

VI. Преводење на службениците 

Член 19 
Службениците на статистичката служба затечени 

во звањата: 
а) помошен статистички манипулант 
б) статистички манипулант и 
в) виши статистички манипулант 

се преводат во звањето статистички помошник. 

Член 20 
Службениците од претходниот член кои имаат не-

потполна средна школа се преводат во следни платни 
разреди; 

службениците под а) — во XX и XIX платен разред 
службениците под б) — од XIX до XVII платен 

разред 
службениците под в) — од XVII до XIV платен 

разред. 
Платниот разред се определува според годините 

на службата сметајќи го за почетниот платен разред 
времето до три години, а за наредниот преку три до 
шест години ити. 

Службениците под в) кои имаат до 12 години слу-
жба се преводат во XVII платен разред, преку 12 до 15 
години во XVI платен разред, а преку 15 години во XV 
платен разред. 

Службениците под а) кои имаат повеќе од 15 го-
дини служба се преведат во XVIII платен разред. 

Службениците под б) кои имаат до шест години 
служба се преведат во XIX платен разред, од девет 
до дванаесет години во XVIII а оние што имаат преку 
дванаесет години во XVII платен разред. 

Член 21 
Службениците од чл. 19 кои не ги исполнуваат 

условите од чл. 20 од овој правилник се преведат во 
помошни службеници во смисла на одредбите од Пра-
вилникот за звањата и платите на канцелариските слу-
жбеници. 

По исклучение, службениците од чл. 19 кои имаат 
пониска од непотполна средна школа, најмалку десет 
години служба и положен стручен испит, а работите од 
своето звање ги вршат со успех, можат да се преведат 
во платни разреди по претходниот член. 

Решение за ова превожење донесува комисијата на 
владата по согласен предлог од комисијата за пре во-
дење и од старешината надлежен за назначување, 
или по жалба на службеникот. 

Член 22 
Службениците од статистичката служба затечени во 

звањата: 
а) помлад статистичар, 
б) статистичар, 
в) виши статистичар, 

се преведат во звањето статистичар. 

Член 23 
Службениците од претходниот член кои имаат пот-

полна средна школа се преведат во следни платни 
разреди: 

службениците под а) — од XVI до XIII платен 
разред 

службениците под б) — од XV до XII платен 
разред 

службениците под в) — од XI до IX платен разред. 
Платниот разред се определува според годините 

на службата сметајќи го за почетниот пла!ен разред 
времето до три години, за наредниот од три до шест 
и ти. 

Службениците под в) кои имаат дванаест години 
служба се преведат во XI платен разред, преку два-
наесет до петнаесет години во X, преку петнаесет го-
дини во IX платен разред. 

Службениците под а) кои имаат повеќе од петна-
есет години служба се преведат во XII платен разред* 

Службениците под б) и в) кои во своето звање 
провеле повеќе од три години се преведат во еден 
платен разред погоре, но не во виши од ХП одно-
сно IX. 

Член 24 
Службениците од чл. 22 кои имаат неим полна 

средна школа, најмалку десет години служба и поло* 
жен стручен испит, а работите од своето звање ги 
вршат..со успех, се преведат во платните разреди по 
одредбите од претходниот член, со тоа што на службе-
ниците под а) и б) за почетен платен разред им се 
смета шест години, а на службениците под в) петнае-
сет години служба. 

Член 25 
Службениците од чл. 24 кои не положиле стручен 

испит, како и службениците што имаат непотполна 
средна школа а помалу од десет години служба, или 
помала школска спрема од непотполна средна школа,, 
можат исто така да се преведат по одредбите од прет-
ходниот член, а ш работите од своето звање ги извр-
шуваат со успех. Решение за преведеше во вакви слу-
чаи донесува комисијата на владата по согласен пред-
лог од комисијата за преводење и ои старешината 
надлежен за назначување или по жалба од службе-
никот. 

Службениците од претходниот став што не ќе би-
дат преведени по чл. 24, се преведат во звањето ста-
тистички помошник по одредеше на чл. 20 и 21 од 
овој правилник. 

Член 26 
Службениците од статистичката служба затечени ва 

зва 
а) помлад статпстпк-скопомис! 
б) статпсхпк-економист и 
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в) виши статистик-економнст 
се .преведат во звањето стагистпчар-економист <демо-
граф, лекар ити.). 

Член 27 
Службениците од претходниот член кои имаат фа-

култетска спрема се преведат во следни платни разреди: 
службениците под а) — од XIV до XI платен разред 
службениците под б) — од XIII до X платен -разред 
службениците под в) — од IX до VI платен разред. 
Платниот разред се определува според годините 

на служба, сметајќи го за почетен платен разред вре-
мето о д три години а за наредниот, преку три до ИЈ ест 
години ити. 

Службениците под в) кои имаат до дваесет години 
служба се преведат во IX платен разред, а кои имаат 
повеќе од дванаесет години служба — во натамошните 
ллатнн разреди. 

Службениците под а) што имаат повеќе од петна-
есет години служба се преведат во X платен разред. 

Службениците под б) и в) кои во своето звање 
(провеле повеќе од три години, се преводат во еден пла-
тен разред погоре, но не во виши од X односно VI пла-
тен разред. 

Член 28 

Службениците од статистичката служба затечени 
во звањата од чл. 26 кои имаат потполна средна школа 

најмалку десет години служба и положен стручен 
испит, а работите од своето звање ги вршат со успех, 
се преведат во платни разреди по одредбите на чл. 27, 
со тоа што на службениците под а) и б) за почетен, 
платен разред им се смета шест години, а на службе-
ниците под в) петнаест години служба. 

Член 29 
Службениците од претходниот член кои не поло-

жиле стручен испит, како и службениците што имаат 
.потполна средна школа а помалу од десет години слу-
жба, или помала школска спрема од потполна средна 
школа, можат исто така да се преведат по одредбата 
на претходниот член, ако ги вршат работите од сво-
ето звање со успех. Решение за преводење во вакви 
случаи донесува комисијата на Владата по согласен 
предлог од комисијата за иреводење и од старешината 
надлежен за назначување или по жалба на службе-
никот. 

Член 30 

Службениците што не ќе бидат преведени по од-
редбата на претходниот член, се преводат и тоа: 

1) службениците кои имаат потполна средна школа 
а помалу од десет години служба се преводат во зва-
њата и платните разреди по одредбите на членот 25 и 
26, со тоа што службен идите под а), б) и в) на чл. 26 
се изедначуваат со службениците во звањата наведени 
под а) , б) и в) на членот 22. 

2) службениците што имаат непотполна средна 
школа, најмалу десет години служба и положен стру-
чен испит, се преводат по одредбите на членот 24. 

3) службениците што имаат непотполна средна 
школа а помалу од десет години служба и службени-
ците од претходната точка што не положиле стручен 
испит се преведат во смисла на чл. 21 од овој пра-
вилник. 

VII. Завршни одредби 

Член 31 

Во сето другото за службениците од статистич-
ките служби важат одредбите од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи. 

Член 32 

Ово ј правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" . 

Бр. 877 
31 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

Согласен, 
Претседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

188. 

Врз основа на чл. 37 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), во согласност 
со Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К , 

ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД 
СТРУКАТА НА КОНТРОЛА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ 
МЕТАЛИ ЗАПОСЛЕНИ ВО УСТАНОВИТЕ ЗА КОН-

ТРОЛА НА МЕРКИ И ДРАГОЦЕНИ МЕТАЛИ 
I. Звања 

Член 1 
За службениците од струката за контрола на мерки 

и драгоцени метали запослени во установите за кон-
трола на мерки к драгоцени метали постојат овие звања : 

1) жигосувач, 
2) контролор на мерки, 
3) надзорник на контрола на мерки, 
4) инженер-метролог. 
Во поглед на здобивање звањето советник извиши 

советник важат одредбите од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи. 

Член 2 

За звањето жигосувач потребна е непотполна сред-
на школа и шестомесечен курс за тоа звање со завр-
шен испит. 

За звањето контролор на мерки потребна е завр-
шена средна техничка школа (машински или електро-
технпчки отсек) и положен стручен испит предвиден 
за тоа звање. 

За звањето надзорник на контрола на мерки по-
кра ј предвидената школска и стручна спрема за зва-
њето контролор на мерки потребно е службеникот да 
положи посебен стручен испит за тоа звање. 

За звањето инженер метролог потребна е факул-
тетска спрема (машински, електр.отехнички или тех-
нолошки факултет) и положен стручен испит пропи-
шан за ова звање. 

11. Распоред на звањата во платни разреди 

Член 3 

Звањата од членот 1 на овој правилник се распоре-
дуваат во следни платни разреди: 

1) звањето жигосуван од XIX до заклучно XIV 
платен разред; 

' 2) звањето контролор на мерки од XVI до заклуч-
но ХП платен разред; 
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3) звањето надзорник на контрола на мерки од 
XI до заклучна IX платен разред; 

4) звањето-инженер метролог од XIV до заклучно 
VI платен разред, 

III. Приправнички стаж 

Член 4 
Приправничкиот стаж постои за звањето контролор 

на мерки и инженер метролог и трае три години. 

Член 5 
Лицето кое се прима во служба како приправник 

за звањето контролор на мерки се назначува во XVI 
платен разред, а лицето што се прима како приправ-
ник за звањето инженер метролог — во XIV платен 
разред. 

По положениот стручен испит и по навртениот 
приправнички стаж приправниците се назначуваат во 
звањето контролор на мерки во XV платен разред, од-
носно во звањето шцкенер-метролог во XIII платен 
разред. 

IV. Напредување 

Член 6 
Службеникот напредува во истото звање во виши 

платен разред редовно после секои три години ефек-
тивна служба, осем во случаите превидени во чл. 9 од 
овој правилник. 

Ако старешината наоѓа да не се заложува службе-
никот на работа и дека поради тоа не заслужува да 
биде унапреден во виши платен разред, ке побара пер-
с о н а л н а комисија од чл. 43- од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните ор-
гани, да поведе постапка поради давање оцена за ра-
ботата на службеникот. 

Ако комисијата даде неповолна оцена, службени-
кот останува во истиот платен разред најмалку уште 
година дена. 

Приправникот може да го полага стручниот испит 
откога ќе наврши две години стаж. 

Член 7 
Службениците што се истакнуваат со стручна спо-

собност и со резултати на својата работа, можат да 
бидат унапредени во еден платен разред погоре од на-
редниот платен разред во истото звање по истекот од 
три години ефективна служба проведена во дотогаш-
ниот платен разред. 

Одредбата од претходниот став не се однесува до 
приправниците. 

Член 8 
За унапредување на службениците во звањето кон-

тролор на мерки од XIII или XII платен разред во зва-
њето надзорник на контрола на мерки во XI платен 
разред потребно е службеникот да положи посебен 
стручен испит за тоа звање. 

Службеникот што ке биде унапреден по одред-
бата од претходниов став може натаму да напредува 
до заклучно IX платен разред. 

По исклучените, службеникот во звањето контро-
лор на мерки може да биде и порано унапреден во зва-
њето надзорник на контрола на мерки ако има нај-
малку осум години служба и ако се истакнува со осо-
бени стручни квалитети. 

Член 9 
Службеникот во звањето инженер метролог кој 

има три години ефективна служба во X или XI платен 
разред може да биде унапреден во истото звање во IX 
платен разред само ако покажал голема способност за 

•вршење на посложени работи од своето звање. 
По исклучение, службеникот во звањето инженер 

метролог може и порано да биде унапреден во IX пла-
тен разред ако има најмалку осум години служба и ако 
се истакнува со особени стручни квалитети. 

Член 10 
Решение за унапредување по одредбите од чл. 7, 

8 и 9 од сво ј правилник донесува старешината надле-
жен за назначување во согласност со комисијата на 
владата. Комисијата на владата може да определи како 
услов за унапредување по овие одредби да се бара од 
службеникот да подготви определена стручна работа 
која ке ја цени посебна комисија. 

Член И 
Службениците што ке проведат три години во нај-

високиот платен разред на своето звање, а не ке бидат 
унапредени во више звање,- односно службениците во 
звањето контролор на мерки кои после три години про-
ведени во XII платен разред не ќе бидат унапредени 
во звањето надзорник на контрола на мерки во XI пла* 
тен разред и службениците во звањето, инженер-метро-
лог кои после три години проведени во X платен раз-
ред не ќе бидат унапредени во IX платен разред — до-

• биваат п е р и о д о т повишица 
Периодските повпшици пзносат: во XIV платен: 

разред ЗОО динари; во ХП платен разред 400 динари1; 
во X и IX платен разред 500 динари; во VI платен 
разред 700 динари месечно. 

Секој од наведените платни разреди има по три 
пернодски повишица 

Периодските повишици се даваат по службена дол-
жност после секои три години ефективна служба. 

Решенија за давање периодскп повишици донесува 
старешината на организационата единица. 

V. Преведеше на службениците 

Член 12 
Службениците затечени во звањето жигосувач и 

жигосувач на струјомерп се преводат во звањето жи-
госувач во платните разреди од XIX до XIV. 

Платните разреди се определуваат според годи-
ните на службата, сметајќи го за почетниот платен раз-
ред времето до три години, за наредниот времето пре-
ку три до шест ити. 

Член 13 
Службениците затечени во звањето контролор на 

мерки се преводат во звањето контролор на мерки. 
Службениците што имаат потполна средна школа 

се распоредуваат во платните разреди од XVI до ХП. 

Член 14 
Службениците затечени во звањето виши контро-

лор на мерки се преводат во звањето надзорник на 
контрола на мерки. Службениците кои имаат потполна 
средна школа се распоредуваат во платните разреди од 
ХГ до IX. 

Службениците кои имаат до дванаесет години слу-
жба се преведат во XI платен разред, преку дванаесет 
до петнаесет години во X, а преку петнаесет години' 
во IX платен разред. 

Член 15 
Службениците затечени во звањето контролор на 

мерки и виши контролор на мерки коп имаат непот-
полна средна школа, најмалку десет години служба и 
положен стручен испит, а работите од своето звање ги 
вршат со успех се преводат во платните разреди по 
одредбите од членот 13 и 14 од овој правилник со тоа 
што на службениците во звањето контролор на мерки 
за почетен платен разред им се смета шест години, а 
на службениците во звањето виши контролор на мер-
ки петнаесет години служба. 

Член 16 
Службениците од претходниот член кои не поло* 

жиле стручен испит како и службениците што имаат 
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•^потполна средна школа а помалку од десет години 
можат исто така да се преведат по одредбите 

фл. претходниот член ако ги вршат работите од своето 
Ш е >со успех. Решение за преводење во ваков слу-
зва) донесува комисијата на владата по согласен предлог 
Лд старешината надлежен за назначување и од комп-
анијата за преводење, или по жалба од службеникот. 

Службениците од претходниот став што не ке би-
дат преведени по чл. 15 се преводат во звањето жиго-
^увач по одредбата на чл. 12 од овој правилник. 

Член 17 

Службениците затечени во звањето инженер-ме-
ФРрлог и виши цнженер-матролог се преведат во зва-

њ е т о инженер-метролог во следните платни разреди: 
' , инженер-метролог од XIV до X платен разред, 
• , виши инженер-метролог од IX до VI платен разред. 

Службениците затечени во звањето виши ини<е-
хрер-метро/гаг, кои имаат до дванаесет години служба 
Џ е распоредуваат во IX платен разред, а кои имаат по-
в е ќ е од дванаесет години служба — во натамошните 
платни разреди. 

Службениците затечени во звањата инженер-метро-
лог и виши инженер-метролог кои во своето звање про-

в е л е повеќе од три години, се преведат во еден платен 
/разред погоре, но не во виши од X односно VI. 

Член 18 

Службениците кои се затечени во звањето метро-
лошки coLeTHHK се преводат по одредбите од Основната 

,уредба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи. 

Член 19 

Приправниците за звањето контролор на мерки се 
п р е о д а т во XV [ плптс:т разред. Ако приправниците за 
звањето кон1ролср на мерки немаат потполна средна 
школа се преведат во звањето жигсс^вач и се распо-
редуваат во соодветниот платен разред 

VI. Завршни одредби 

Член 20 

Во сето другото за службениците на контрола на 
мерки и драгоцени метали важат одредбите од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците на 
државните органи. 

т 

Член 21 

Овој правилник влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 878 
31 март 1952 година 

Белград 

Министер на Владата н а ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

Согласен, 
Прекедател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, p. 

189. 

Врз основа на чл. 14 од Законот за извршување 
на казните, на мерките за безбедност и воспитно-по-
правителните мерки пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРАЖАРСКАТА СЛУЖБА ВО КАЗНЕНО-

ПОПРАВИТЕЛНИТЕ УСТАНОВИ 

Член 1 
За вршење стражарска служба во секоја казнено-

поправителна установа постои во оружена, стража на 
казнено^поправителната установа како извршен орган 
на управникот на казнено-поправителната установа од-
носно на .повереникот за внатрешни работи кој упра-
вува со затворот. 

Член 2 
Стражарската служба на казнено-поправителката 

установа го опфаќа обезбедувањето на казнено-попра-
вителната установа односно на просториите во кои 
борават осудени, чување осудени на работа во казне-
но-поправителната установа и надвор од оваа, одржу-
вање внатрешен ред и дисциплина меѓу осудените и 
спроведување на осудените. 

Член 3 
Службеници во составот на стража на казнено-по-

правителната установа се: стражари, постари стражари, 
надзорници на стража и заповедпици га стража. 

Член 4 
Службениците во состав на стража на казнено-по-

правителната установа, по правило, се машки лица. 
Во казнено-поправителннте установи или во од-

деленијата на овие установи во кои издржуваат казна 
женски лица. одржува љето на внатрешниот ред и ди-
сциплина меѓу осудените го вшиат службеници во со-
став на стражата — женски лица. 

Член 5 
Во затворите стражарската служба ја врши еден 

или повеќе стражари односно постари стражари. Ако 
во затворот ја вршат стражарската служба повеќе 
стражари, на нивното чело е старешина на стражата. 
Старешина на стражата може да биле надзорник на 
стражата или постар стражар. 

Во казнено-поправителните домови и во поголе-
мите затвори стражарската служба ја врши стражар-
ећи одред. На чело на стражарскиот одред е како ста-
решина заповедник на стражата, а ако .се состои од-
редот од помал број стражари, старешина на стражата 
може да биде и надзорниот на стражар . 

Поголемите стражарска одреди се делат, по потре-
ба на службата на одделенија или групи со кои рако-
водат непосредно надзорници на стража или постари 
стражари. 

Член 6 
Бројната состојба и внатрешната формација на 

стражата за секоја казнено-поправителна установа ја 
определува министерот на внатрешните работи на на-
родната република, односно за сојузните казнено-по-
правителни установи Министерот на внатрешните ра-
боти на ФНРЈ. 

Член 7 
Стражата на казнено-попоавптелиата установа е 

еднообразно униформирана и вооружена. 
Униформата на службениците во состав на стража 

на казнено-ноправителпи установи ќе се определи со 
посебно решение од Министерот на внатрешните ра-
боти на ФНРЈ. 

Со посебно решеше од Министерот на внатреш-
ните работи на ФНРЈ ќе се определили в о о р у ж е н а т а 
на стражата на казнено-цоправителните установи. 
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Член 8 
Стражарите и постарите стражари што не се оже-

нети ш и се вдовци без деца, односно разведени но 
без деда, како и оженети мијата фамилија не живее 
во истото место, мораат да живеат во касарна на ка-
знено-поправителната установа. 

Службениците во состав на стражата на казнено-
поправителната установа што не живеат во касарната 
мораат да живеат во непосредна близина на казнено-
поправителниот дом, односно во местото каде шо се 
наоѓа затворот. 

Член 9 
Стражарската служба службениците во составот на 

стражата ја вршат врз основа на законските прописи, 
а по напатствијата и наредбите од управникот на ка-
знеио-поправителната установа односно од поверени-
кот за внатрешни работи кој управува со затворот. 

Член 10 
Службените наредби за вршење служба им се из-

даваат на службениците во составот на стражата, по 
правило, преку старешината на стражата, кој му е од-
говорен за правилното вршење на службените задачи 
ка управникот на казнено-поправителната установа, 
односно на повереникот за внатрешни работи кој упра-
вува со затворот. 

Старешината на стражата е должен да ги поучува 
и упатува службениците во COCIRBOT на стражата во 
вршењето на стражарската служба, да врши со нив 
вежби во ракувањето со оружје и вршење други слу-
жбени должности. 

Старешината на стражата особено е должен да ги 
поучува и упатува службениците во составот на стра-
жата во поглед на нивната обноска спрема осудените, 
на вршење надзор над осудените на работното место 
и вон работа, на преглед и претресување простории 
во кои се сместени осудените, броење на осудените, 
како -и во поглед на преземање мерки за обезбеду-
вање воопшто. 

Старешината на стражата непосредно ја одржува 
дисциплината на сите службеници во составот на стра-
жата. 

Член 11 
Службеникот Bt> состав на стражата е должен да 

ги извршува сите наредби од претпоставените старе-
шини издадени со цел за вршење на службата, осем 
оние со кои се наредува извршување на кривично 
дело. 

Во вршењето на службата службеникот во соста-
вот на стражата не смее да ја напушти својата дол-
жност макар што било тоа скопчено со опасноста по 
неговиот живот. 

Член 12 
Без дозвола од непосредниот старешина службе-

ниците во состав на стражата не смеат да го напуштат 
местото на живеењето. 

Член 13 
Службеникот во составот на стражата кој се наоѓа 

на стражарско место има право да употреби оружје: 
1) кога не може на друг начин да го одбие напа-

дот што е устремен непосредно на него; 
2) кога некое сомнително лице не ќе се одзове на 

неговиот повторен позив да застане; 
3) кога кое и да било лице не ќе се одзове ни на 

третиот негов позив да застане; 
4) кога не може на друг начин да ја повика стра-

жата на помошт; 
5) кога е даден знак за општа узбуна — при по-

жар, побуна на осудените или некаква друга ненадејне 
опасност. 

Член 14 
Службеникот во составот на стража кога не е на 

стражарско место, без обзир дали е на служба, има 
право да употреби оружје во следни случаи: 

1) ако тој или друг службеник од казнено-попр& 
телната, установа е физички нападнат од еден или по* 
веќе осудени, па не може овој напад да се одбие на 
друг начин; 

2) ако еден или повеќе осудени би се опитале з* 
бегање од казнено-поправителната установа, па не мо* 
жат на друг начин да се спречат да побегнат; 

3) ако еден или повеќе осудени што му се пове^ 
рени на чување, на работи надвор од казнено-лопра-
вителната установа или при спроведувањето би се 
опитале за бегање кое не може на Друг начин да се 
спречи. 

Член 15 
Во случаите од чл. 13 и 14 од овој правилник ору-

жјето ќе се употреби само ако е неопходно потребно 
да се спречи одбивање напад односно бекство. 

Член 16 
Ако во казнено-поправителната установа ќе избу^ 

внс побуна која би имала за цел бекство на осудени:е 
или доведување во опасност сигурноста на казпенс-
поправителната установа или безбедноста на имотот, 
употребата на оружјето ја наредува управникот на 
казнено-поправителната установа односно повереникот 
за внатрешните работи кој управува со затворот а ако 
се тие отсутни — старешината на стражата или него-
виот заменик. 

Во овој случај употребата на оружјето се врши 
спрема наредбите од претпоставениот старешина. 

Член 17 

За службеник во состав на стражата може да биде 
назначено лице што ги исполнува условите од чл. 50 
на Законот за државните службеници а кое го отслу-
жило задолжителниот воен срок во кадар и не е по-
стар од 30 години. 

Женски лица можат да бидат назначени за слу-
жбеници во состав на стража ако ги исполнуваат усло-
вите од чл. 50 на Законот за државните службеници* 
и ако не се помлади од 21 година ниту постари од ЗФ 
години. 

Член 18 

Решение за службенички ге односи на службени-
ците во состав на стража на казнено-полравителните 
установи донесува министерот за внатрешни работи 
на народната република а за службениците во состав 
на стражата на сојузни ге казнено-поправителните уста-
нови — Министерот на внатрешните работи на ФНРЈ. 

Член 19 
Службениците во состав на стража имаат право 

на бесплатна униформа, на опрема за вршење на слу-
жбата и в о о р у ж е н а . 

Службениците во состав на стража што живеат во 
касарна добиваат бесплатно покрај стан уште и сме-
стување, огрев и осветление. 

Член 20 
Службениците во состав на стража кои при врше-

њето на службата или вон неа ја повредат службената 
или работната должност, или го нарушат угледот на 
службата или на службеник, одговараат дисциплински 
за дисциплински нередности односно дисциплински 
престапи по одредбите од Законот за државните слу-
жбеници, ако со овој правилник не е определено инаку. 

Член 21 

Како дисциплински нередности се сметаат полесни 
повреди на службената односно работната должност, 
а особено: 

1) непрописно држање оружје и друга опрема; 
2) непрописно носење оружје и униформу; 
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3) непрописно држање во стројот; 
. 4) непоздравување или непрописно поздравување 

старешини; 
5) непрописно држање постела, облекло и алишта 

ЋО касарната; 
6) неодржување чистота на телото, на алиштата, 

облекло™, обувките, како и на постелата и просто-
риите во касарната. 

Член 22 
Како дисциплински престапи, покрај престапите 

споменати во чл. €5 в) од Законот за државните слу-
жбеници, се сметаат особено: ^ 

1) напуштање должност без нарочна и оправдана 
службена потреба; 

2) секоја непослушност кон претпоставените; 
3) немарен однос во чувањето на опремата, ору-

жјето, униформата и другиот државен имот; 
4) неоправдано одземање или недавање храна на 

осудените; 
5) примање награди или подароци од осудените, 

од нивни роднини или од други лица; 
6) секакво купување или продавање, или замену-

вање ствари, прехрани или други предмети помеѓу 
службениците и осудените; 

7) внесување 'забранети ствари во казнено-попра-
вителната установа или нивно изнесување, како и по-
магање или овозможување такви дејства на осудените; 

8) секое нерешително и небудно држање спрема 
©судениот што му е поверен на чување; 

9) внесување алкохолни пијалоци во просториите 
во кои се сместени осудени, како и дозволување на 
осудените да употребуваат алкохолни пијалоци; 

10) спиење н.а стражарско место или при врше-
њето на чу варената служба; 

11) секое постапување спрема осудените што е 
спротивно на правилата на службата или на прописите 
на куќниот ред. 

Член 23 

Казни за дисциплински нередно сти се: 
1) устен укор; 
2) устен укор пред строј; 
3) писмен строг укор; 
4) парична казна за секој одделен случај во износ 

од најмногу 10% од чистите едномесечни принадле-
жности, со тоа што вкупниот збир на овие казни во 
еден месец да не може да премине износ од 20% од 
сите принадлежности на службеникот; 

5) казна затвор до десет дена. 
Во случај на и з р е ж у в а њ е казна од точ. 4 на овој 

член додатокот на деца се исплатува во целост. 
Казните од точ, 3, 4 и 5 на овој член се бележат 

во службеничкиот лист. 

Член 24 

Казни за дисциплински престапи се: 
1) забрана на доделување поголем платен разред 

односно периодска повишица, како и више звање, за 
време од шест месеци до една година; 

2) намалување на принадлежностите за време од 
три месеци до една година, со тоа што за секој од-
делен месец да не може да биде поголемо од 20% од 
едномесечните чисти принадлежности; 

3) затвор од десет до триесет дена; 
4) "отпуштање од служба, со забрана на враќање 

во служба за време од една до три години; 
5) о т е п а њ е од служба за секогаш. 
Во случај на и з р е ж у в а њ е казна од точ. 2 на овој 

член додатокот на деца се исплатува во целост. 

Член 25 
Казниде за дисциплинските нередности од чл. 23 

ка овој правилник ги и з р е ж у в а управникот на ка- не-
ко-нопгагнгС. -VPга установа, односно повереникот за 
£НаА!.<упт,п работи кој управува со затворот. 

Казните за дисциплинските »вредности може по 
овластение од управникот на казнено-поправителната 
установа односно о д повереникот за внатрешните ра-
боти кој управува со затворот да ги изрежува и ста-
решината на стражата. 

Ако ја изрекол казната за нередност во прв сте-
пен управникот на затворот, по жалбата во втор сте-
пен решава надлежниот повереник за внатрешни ра -
боти, а ако ја изрекол казната за нередно ст во прв 
степен управникот на казнено-поправителниот дом од-
носно повереникот за внатрешни работи, по жалбата 
во втор степен решава министерството за внатрешни 
работи на народната република. 

Ако ја изрекол казната за нередност во прв сте-
пен старешината на стражата, по жалбата во втор сте-
пен решава управникот на казнено-поправителната у-
станова, односно повереникот за внатрешни работи 
кој управува со затворот. 

Член 26 
За дисциплинските престапи што ќе ги сторат слу-

жбениците во состав на стража на служба во казнено-
поправителните домови решава во прв степен дисци-
плинскиот суд на казнено-поправителниот дом. По 
жалбата против одлуката од дисциплинскиот суд на 
хазнеио-лоправителниот дом решава во втор степен 
дисциплинскиот суд на министерството за внатрешни 
работи на народната република. 

З а дисциплинските престапи што ќе ги сторат слу-
жбениците во составот на стража на поверенствата за 
внатрешни работи на народниот одбор на околијата 
односно градот решава во прв степен дисциплинскиот 
суд на министерството за внатрешни работи на народ-
ната република. 

Член 27 
На службеникот во состав на стража што е казнет 

со дисциплинска казна затвор не му припаѓаат прина-
длежностите за време на издршка на казната, осем 
додатокот на деца. 

Член 28 
Доколку со овој правилник не е определено инаку, 

прописите за државните службеници важат во сето и 
за службениците во состав на стража на казнено-по-
правителните установи. 

Член 29 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 541/6 
1 април 1952 година 

Белград 

Министер на внатрешните работи на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. р. 

190. 

Врз основа на чл. 48 во врска со чл. 27 од Царин-
скиот закон пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ЦАРИНСКАТА ПОСТАПКА СО СУВОЗЕМНИТЕ 

МОТОРНИ ВОЗИЛА ВО МЕЃУНАРОДНИОТ 
ПАТНИЧКИ СООБРАКАЈ 

Член 1 
Странските и домашните лица што ја преминуваат 

царинската линија на Федеративна Народна Република 
Југославија со сувоземни моторни возила, а кои се 
•снабдени со меѓународни исправи за премин низ ца-
ринарницата (трпптнк односно карнет) издадени од 
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страна на Лрианаените организации за издаваше на овие 
исправи, уживаат олесненија предвидени со овој пра-
вилни«. 

Член 2 
Лицата од претходниот член, кога Ја преминуваат 

царинската линија на Федеративна Народна Република 
Југославија со моторно водило, се ослободени од по-
лагањето обезбедување еа царинските дажбина пред-
видено во чл. 20 од Правилникот за извршување на Ца-
ринскиот закон („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/49), 

Член 3 
Премин на царинската линија на Федеративна На-

родна Република Југославија може да се врши само $io 
признаени царински патишта, и тоа во секое време fta 
денот и ноќта. 

Член 4 
Сопственикот на триптик односно карнет или во-

зачот на моторното возило должен е при преминот 
на царинската линија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија да и го пријави моторното возило 
на граничната царинарница поради вршење на царин-
ската постапка. 

Член 5 
Лицата од чл. 1 на овој правилник, при преминот 

на царинската линија на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија, можат да носат само предмети за 
лична потреба. Пренесување трговски стоки не е по-
зволено. 

Член 6 
На домашни лица снабдени со триптици односно 

карнети издадени од страна на Автомобилсконмотоци-
клистичкиот сојуз на ФНРЈ, при нивното излегување 
од Федеративна Народна Република, Југославија, Ца-
ринарницата им издава „Дозвола-Описен лист" за нив-
ните моторни возила. 

Член 7 
Државјаните на Федеративна Народна Република 

Југославија снабдени со странски триптих односно кар-
• нет, што имале во странство постојанен или временен 
боравок и се враќаат на постојанен боравок во ФНРЈ, 
мораат да и го пријават моторното возило на гранич-
ната царинарница поради вршење на царинската по-
стапка. 

Член 8 
На лицата од чл. 1 од овој правилник, без претход-

ну увозно царинење, не им е позволено моторното 
возило увезено по олесненијата предвидени со овој 
правилник да им го стават на употреба на домашни 
лица или со надокнада или без надокнада да го прене-
сат во сопственост на друго странско или домашно 
лице; 

Против лицата што не се придржуваат кон одред-
бите од претходниов став ќе се постапи како со пре-
кршителите на Царинскиот закон и на Девизниот закон. 

Член 9 
Р е з е р в н о г погонско гориво со моторното возило 

^одлежува на наплата царински дажбини и за него не 
е погребно одобрение за увоз. 

Член 10 
Во случај моторното возило да не се врати од 

Федеративна Народна Република Југославија во ере-
кат на важноста на триптикот односно карнетот и тоа 
не се оправда, Автомобилоко-мотоциклистичкиот сојуз 
на ФНРЈ — Сојузниот одбор должен е по барање од 
(влезната царинарница да ги надокнади сите царински 
и дру! и дажбшш на кои подложува такво моторно во- -

вило, а против одговорните лица ќе се постали по чл, 
8 од овој правилник. 

Член И 

Надлежната царинарница ќе му позволи враќање 
на странско моторно возило ако на лицето о д чл. 1 од 
овој правилник му истекнал срокот на важноста на 
триптикот односно карнетот од оправдани разлози (бо-
лест, несретен случај и ел.), кога се докаже тоа со 
уверение или потврда од надлежен државен орган или 
установа. 

Ако моторното возило што ги ужива олесненијата 
предвидени со овој правилник биде уништено за време 
Ша бавењето на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија, надлежната' царинарница, врз 
основа на претставка од Автомобилско-мотоциклистич-
ѕкиот сојуз на ФНРЈ — Сојузниот одбор и потврда од 
надлежниот државен орган за тоа дека возилото е 
уништено, донесува одлука за царинските дажбини. 

Член 12 
Прописите од овој правилник ќе се применуваат 

да тогаш кога моторните возила на лицата од чл. 1 о д 
овој правилник се транспортирани со други превозни 
средства. 

Член 13 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја* 

вувањ^то во „Службениот лист на Федеративна На-; 
родна Република Југославија", на кој ден престануваат:' 
јда (Важат одредбите на Правилникот за царинската по-
стапка со сувоземни*© моторни возила во меѓународ« 
ниот патнички сообраќај („Службен лист на ФНРЈ"/ 
бр. 24/48). 

Бр. 6570 
26 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

191. 

Врз основа на чл. 2 од Уредбата за о б и в а њ е т о 
и работењето на Сојузниот статистички уред и статив 
етичките уреди во игро дните, републики („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 47/48) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ АНКЕТА ЗА ТРОШЕЊЕ ДРВА 
ВО СЕЛСКИТЕ ДОМАЌИНСТВА НА ТЕРИТОРИЈАТА 
НА ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГО-

СЛАВИЈА 

1. Во времето од 15 април до 15 мај 1952 година 
ќе се изврши на територијата на Федеративна Народна! 
Република Југославија анкета за трошење . дрва во 
селските домаќинства. Анкетата ќе опфати трошење 
дрва во период од една година. 

2. Со анкетата ќе се опфатат 5—15% од селските 
домаќинства. Начинот на одбирањето на овие дома-
ќинства ќе биде предвиден со одделно напатствие. 

3. Со подготвителните дејства, со организацијата 
и спроведувањето на оваа анкета ќе раководи Соју-
зниот завод за статистика и евиденција односно заво-
дите за статистика и евиденција на народните ре-
публики. 

Обрасците и напата впјата за спроведување на 
оваа анкета ќе ги пропише Сојузниот завод за стати-
стика и евиденција'. 

4. Народните одбори се должни за време на трае-, 
њетог на оваа анкета да им стават на располагање ца 
органите на заводите за статистика и евиденција на 
народните републики, по нивно барање потребен стру-
чен персонал. 
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5. Старешините на домаќинствата се должни да 
дадат одговори на сите прашања поставени во обра-
зецот. Тие одговараат за точноста на дадените по-
датоци. 

Тој што ќе оневозможи намерно да се изврши 
оваа анкета или не ќе даде податоци, или на некој 
друг начин го пречи извршувањето на оваа анкета, ќе 
се казни со парична казна до 10.000 динари. 

6. Трошковите за спроведување на оваа анкета 
паѓаат на терет на Сојузниот буџет. 

7. Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 101 
21 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

192. 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 
извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 и 
90/48), а во врска со Указот од Президиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ за укинување Министер-
ството на надворешната трговија на ФНРЈ", У. бр. 
1743/51 и чл. 24 од Законот за регулирање 'платниов 
промет со странство (Девизен закон), изда! гм 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА НА УВОЗНИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
ПО ОТВОРЕНИТЕ АКРЕДИТИВИ ВО СТРАНСТВО 

КАЈ УВОЗОТ НА СТОКАТА 

1) Сите увозни претпријатија должни се по прие-
мот на документите од Народната банка на ФНРЈ, што 
се испратени од странски банки под резерва, да ја 
известат Народната банка на ФНРЈ за тоа дали можат 
да се симнат ставените резерви, и тоа претпријатијата 
со седиште во Белград најдоцна во срок од 15 дена, а 
претпријатијата со седиште вон Белград најдоцна во 
срок од 20 дена. 

2) Се овластува Народната банка на ФНРЈ да мо-
же, по истекот на 30 дена, од денот кога му испратила 
на домашното претпријатие извештај за ставените ре-
зерви повикувајќи го да даде овластеиие да се симнат 
резервите, може да смета дека симнувањето на ре-
зервите е премолчливо одобрено и дека за тоа може 
да го извести својот странски кореспондент, доколку 
не ќе го испрати увозното претпријатие одговорот во 
тој срок. 

3) Сите последици што би настапиле во врска со 
точ. 1 и 2 од оваа наредба ќе ги сноси односното 
увозно претпријатие. 

4) Тој што по приемот на документите од Народ-
ната банка на ФНРЈ, што се испратени од странски 
банки под резерва, не ќе ја извести Народната банка 
на ФНРЈ во срокот предвиден во точ. 1 од оваа наред-
ба дали можат да се симнат ставените резерви, сторува 
девизен прекршок од чл. 15 точ. 8 од Законот за ре-
гулирање платниот промет со странство (Девизен 
закон). 

5) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република југославија" , со ко ј ден престануваат 
да важат наредбите од Министерот на надворешната 
трговија на ФНРЈ бр. 1887/50 и бр. 45339/50. 

Бр. 4414 
18 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

193. 

Врз основа на чл. 18 ст. 1 од Уредбата за KGH* 
трола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ'4 , 
бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот на Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 45/51) и чл. 24 од За-
конот за регулирање платниот промет со странство 
(Девизен закон) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ 
НА ПРОДАВАЊЕ СТОКИТЕ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 
ЗА СНАБДУВАЊЕ НА ДИПЛОМАТСКИТЕ ПРЕСТАВ-
НИШТВА ВО ФЕДЕРАТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 

ЈУГОСЛАВИЈА 

1) Се става вон сила Наредбата за начинот на про-
давање стоките на претпријатија за снабдување на ди-
пломатските претставништва во Федеративна Народна 
Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
29/51). 

2) Оваа наредба влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6563 
26 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

194. 

Врз основа на чл. 20 ст. 4 и чл. 137 ст. 2 од Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и слу-
жбениците и нивните фамилии, во согласност со Прет-
седателот на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ РЕДОВНАТА ПЛАТА ВО СМИ-
СЛА НА ЧЛЕНОТ 20 ОД ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛ-

НОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

1) Во врска со воведувањето новиот платен си-
стем, при определувањето на материјалното обезбеду-
вање и другите права по прописите од Законот ча 
социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и ш т н и т е фамилии, што доспеваат за исплата 
после 1 април 1952 година, како редовна плата во 
смисла на чл. 20 од тој закон се зема: 

а) за работниците и службениците запослени во 
стопанските претпријатија и во други стопански орга-
низации — заработката според тарифниот став пред-
виден во тарифниот правилник на стопанската орга-
низација за работното место односно за работата на 
која работи осигуреникот; 

б) за службениците запослени ка ј државните ор-
гани и установи платата што им е определена по Основ-
ната уредба за звањата и платите на службениците ка 
државните органи, односно по соодветната уредба за 
платите, со положајниот и со одделните посто јат ; до-
датоци; 

в) за работниците запослени во државните н?тле-
штва и установи — платата за редовното работно 
време, што им е определена по Уредбата за платите 
на работниците запослени во државните надлештва! 
и установи, со додатоците по чл. 7 и 21 од таа 
уредба; 

г) за работниците и службениците запослени к а ј 
општествените организации — платата определена за 
редовното работно време; 

д) за работниците и п а м е т н и ц и т е запослени ка ј 
приватните работодавци — платата договорена за ре-
довното работно време според колективниот договор 
склучен во смисла на Уредбата за плаќање на работ-



Сабота, 5 април 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ л , Бро ј 18 — Страна 331 

нивите и наместениците запослени кај приватните ра-
ботодавци, со додатокот за одделни услови на рабо-
тењето. 

2) Во износот на редовната плата која се зема како 
основ за определување на материјалното обезбеду-
вање влегува и делот што се исплатува во бонови за 
купување индустриски стоки со попуст од 80%. 

Според така утврдената редовна плата и работниот 
стаж (чл. 17 од Законот за социјалното осигурување) 
се определува износот на материјалното обезбедување. 
Вака утврдениот износ на материјалното обезбедување 
се исплатува делум во готови пари, а делум во бонови * 
за купување индустриски стоки со попуст о д 80%. Де-
лот на материјалното обезбедување што се исплатува 
в о стоковни бонови се пресметува со истиот процент 
што е пропишан за исплатата на делот од платата од 
тие бонови. 

3) За времето додека им се исплатува на службе-
ниците во смисла на чл. 77 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните ор-
гани 50% од разликата помеѓу новата плата и пора-
нешните принадлежности, како основ за материјалното 
обезбедување се зема износот на платата што се испла-
тува фактички. 

4) На осигурениците што ќе станат времено не-
способни за работа после 1 април 1952 година а пред 
преводењето на новите плати односно заработки, ќе 
им се определи материјалното обезбедување според 
платата што ја имаат, со тоа што по нивното прево-
дење на новите плати односно заработен ќе им се 
исплати евентуалната разлика која им припаѓа по но-
вата плата односно заработка за периодот за кој е 
определена новата плата. 

5) Прописите од претходните точки ќе се приме-
нуваат и на лицата кои на денот на преводењето^ на 
новите плати ќе се наоѓаат на уживање на материјал-
ното обезбедување поради времената неспособност за 
работа, доколку не им престанал работниот однос. 

6) На лицата што се наоѓаат на уживање мате-
ријалното обезбедување по престанокот на работниот 
однос, исплатата на материјалното обезбедување ќе 
се воши во порано определениот износ. 

7) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ќе се применува 
од 1 април 1952 година. 

Бр. 4615 
1 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје и 

социјална политика, 
др Павле Грегорио, е. р. 

Согласен, 
Претседател на" Советот за законодавство 

и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

195.) 

Врз основа на точ. IV од Указот за реорганиза-
ција на Владата на Федеративна Народна Република 
Југославија У. бр. 509 од 6 април 1951 година („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 18/51) донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАНГОТ НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 

I 
На опремата на два класа средна школа за општо 

образование (гимназија) 'и одговараат следните шко-
ли, курсеви и 'испити; 

А. — Во предвоената Југославија 

1) Шест класа виша основна (пучка) или народна 
школа и троразредна световна школа; завршен VII 
или VI клас во народните школи осморазредници или 
завршен VI клас народни школи шесторазредници во 
Словенија до 31 октомври 1924 година; завршен VI 
клас во народна школа шесторазредница во Словенија 
до 31-Х-1924 година; шест класа виша девојачка шко-
ла, два класа девојачка школа или лицеј; 

2) два класа државна граѓанска школа и граѓан-
ски школи на организациите и установите што имале 
право на јавноста; 

3) подофицерски школи од сите родови оружја и 
струки на војска, морнарица и жандармерија со прет-
ходно завршена основна школа без положен испит за 
активен наредник, воен чиновник или офицер; 

4) занаетчиско-трговски, општо-занаетчиски, шегрт* 
ски, стручни продолжни заанетчиски и трговски шко-
ли; обртно-надаљевалпи и трговско-надаљевални шко-
ли, нижи школи на трговската р а д и н а , на , здружени ја 
и организации сите со претходно завршена најмалку; 
одневна школа; трговски курсеви со претходно завр-
шен најмалку еден клас средна или нејзи рамна струч-
на школа, сиге без положен испит за помошник (ква-
лификуван работник); 

5) нижи женски раденички школи, нижи женски 
занаетчиски школи, два припремна класа на нижа 
трговска школа (што постоеле во Босна и Херцего-
вина) ; два припремна класа на машки и женски за-
наетчиски школи; 

6) нижи земјоделски школи и курсеви од сите 
смерови како и специјални земјоделски школи во тра-
ење од една до две години со претходно завршена! 
најмалку основна школа; 

7) шумарски б у г а р с к и ) школи со најмалку завр-
шена основна школа; десетмесечен курс на шумски 
технички персонал; положен лугарски испит; 

8) дактилографска школа во траење од една до 
две години; дактилографски курс во траење од поло-
вина до една година со претходно завршен најмалку; 
еден клас средна или кејзи рамна стручна школа; 

9) школа за болничари при Државната болница во 
Белград со претходно завршена основна школа; 

10) бабичка школа со завршен испит; 
11) едногодишен курс за нудилки; едногодишен 

курс за чуваои на народното здравје; 
12) положен испит за дезинфектор во јавна хи-

гиенска школа; 
13) завршен курс за здравствени чувари, држан 

од американска мисија; 
14) течај за полициски стражари приправници- во 

Централната школа; 
15) специјална м е х а н и ч а р е ^ школа на Министер-

ството на поштите и телеграфите; 
16) положен испит за огнар на^котловски построј-

ки до 24 м2 загреана површина — само за струката; 
17) положен испит за ракувач на експлозивни мо-

тори со претходно завршена најмалку основна школа 
— само за струката; 

18) п р е ф о р м и р а н а медреса; 
19) сите медреси на преѓешната територија на 

Босна и Херцеговина; 
20) Дарул — Музлнмин во Сараево; 
21) шеријатски испит за вршење муслинска слу-

жба ; 
22) медреса во Нови Пазар; 
23) завршен испит на Бехнјамбегова медреса во 

Тузла; 
24) Дарул — Муалимин од 1913 до 1920 година. 
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Б. — Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) Шестокласна виша народна (пучка) школа; два 
класа граѓанска школа; два класа на седмолетка; 

2) стручни продолжени школи, занаетчиски и тр-
говски; обртни и трговски надаљевални школи; школи 
за ученици во индустријата и занаетчиството; нижи 
школи на трговската младина и на здруженија; школи 
за ученици во стопанството, сите без положен испит 
за квалификуван работник (помошник); 

3) два приправна класа на машки и женски за-
наетчиски школи; два класа на машка занаетчиска 
школа; два класа на женска занаетчиска школа; 

4) два класа на нижа железннчарска и занаетчиска 
школа со претходна завршена најмалку основна школа; 

5) школа За шумска народна милиција во траење 
шест и повеќе месеци со претходно завршена основна 
школа; 

6) противпожарна школа на народната милиција 
(III, IV и V класа) во траење од најмалку 9 месеци 
со претходно завршена основна школа; 

7) нижи медицински школи: за бабици, за детски 
педачки, за болничари, за медицински хигиеничари 
(дезинфектори); 

8) подофицерска школа на народната милиција во 
траење од најмалку шесет месеци со претходно завр-
шена основна школа; 

9) криминалистички курс (школа) на министер-
ствата за внатрешни работи на народните републики 
во траење од најмалку 6 месеци; 

10) курс за околиски управни раководители одр-
жан во Земун 1947 година во траење од 6 месеци; 

11) курс за поотивавионска заштита одржан во 
Земун од 1-Х-1949 до 15-VI-1950 година; 

12) дактилографски курс со претходно завршен 
најматку еден клас средна или нејзи рамна стручна 
школа; едногодишни и двегодишни дактилографски 
школи со претходно завршена основна школа; 

13) нижи болнички и здравствени курсеви; 
14) положен испит за огнар на котловски построј-

ки со загревна површина до 24 м2. . 

II 

На спремата на непотполна средна школа за општо 
образование (гимназија) и одговараат следните шко-
ли, курсеви и испити: 

А. — Во предвоената Југославија 

1) Преѓешната осморазредна виша народна (пуч-
ка) школа; завршен VIII клас во народните школи 
осморазредници или завршен VI] клас во народните 
школи седморазредници во Словенија до 31-Х-1924 
год.; троразредна и четворазредна граѓанска школа; 
осморазредна виша девојачка школа; четвороразредпа 
девојачка школа; 

2)виши курс на гимназиско одделение на Нето-
витќин завод во Ниш; 

3) женски про должни раденички школи; трора-
зредни и четвороразредни машки и женски занает-
чиски школи со положен завршен испит; 

4) железнички занаетчиски школи, (троразредни и 
* 'четвороразредни); 

5) лица1а спречени од војната со завршен три 
или четирц класа средна школа; 

6) Градежно-занаетчиска школа во Белград; 
7) Механичаре^ школа на Министерството на 

поштите и телеграфи ге со претходно завршени нај-
малку два класа средна или нејзи рамна стручна 
школа; 

8) ^тесарски школи на Корчула и Брач; 
9) Кожарска школа во Високо; 

10) Градежно-геодетска академија на професор 
Андоновиќ, без претходно завршен поламатурскн 
испит или привремен курс; 

11) нижи трговски школи во Босна и Херцеговина; 
12) државни трговски школи (двокласни) и вакви 

школи на организации и здруженија со претходно 
завршени најмалку два класа средна или нејзи рамна 
стручна школа, односно со претходно завршен едно-
годишен курс; 

13) занаетчиско-трговски, општи занаетчиски, ше-
гртски, стручни продолжи! занаетчиски и трговски 
школи, обртно-надаљевални и трговско - надаљевални 
школи; Ш4жи школи на трговска младина, здруженија 
и на организации, сите со претходио завршена нај-
малку основна школа и со положен помошнички 
испит (за квалификуван работник) — само за стру-
ката; 

14) Занаетчиска школа за уметничко столарство-
на Мис А. Дикинсонова; 

15) Државна луткарска школа во Крањ и Ужице; 
16) Троразредна индустриска школа на шумско-

индустриското претпријатие Дрвар со завршен курс 
за машиновоѓа; 

17) Троразредни и четвороразредни нижи земјо-
делски (господарски) школи од сите смерови; 

18) Виша практична шумарска школа во Алек-
синац; 

19) Виша угостителска школа во Белград; 
20) наутички курс на поранешните наутички 

школи; 
21) Дворазредна .гоздарска школа во Марибор 

со завршен испит; 
22) Текстилна школа во Крањ со завршен испит; 
23) Госпоѓинско учителишче на др Крек во Љ у б -

љана; 
24) Плетарска школа во Опузен (четворогоди-

шна) со положен завршен испит; 
25) подофицерски школи на војската, морнарицата 

и жандармеријата од сите родови оружја и струки; 
26) нижи течај на воено-занаетчиска школа; 
27) воена ветеринарска школа (нижа); 
28) воена музичка школа без завршен диригент-

ски течај; -

29) државен курс за машинисти; државен курс за 
прв моторист во речното бродарство — само за стру-
ката ; 

30) завршен курс за старешини па оддели на фи-
нансиска контрола и положен испит за прегледника на 
финансиската контрола — само за работа кај финан-
сиските органи; 

31) завршен курс за машинско послување — само 
за струката; 

32) двегодишен курс за учителки на куќанство; 
33) првиот сообраќаен курс во Белград 1919 го-

дина со претходно завршени најмалку два класа средна 
или нејзи рамна стручна школа; 

34) вториот сообраќаен курс во Белград 1920 го-
дина со претходно завршени најмалку два класа средна 
или нејзи рамна стручна школа; 

35) завршен основен телеграфски курс на морна-
рица со претходно завршени најмалку два класа средна 
или нејзи рамна, стручна школа; 

36) положен испит за помошен возовоѓа, за бага-
жен и патнички кондуктер, за кочничар и маневрист. за 
скретничар и блокар, за возовоѓа за манипулант и ре-
визор на возови, сите со претходно завршена непот-
полна средна или нејзи рамна стручна школа без по-
ламатурски односно завршен испит; 
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37) положен испит за телеграфист со претходно 
завршен IV клас граѓанска школа 1931/32 без завршен 
испит — само за струката; 

38) положен испит за надзорник на пруги, надзор-
ник на телеграфи, надзорник на сигнали, надзорник на 
мостови, надзорник на тунели, сите со претходно завр-
шени три класа средна или нејзи рамна стручна школа; 

39) положен испит за втор машинист (стројар) — 
само за струката; 

40) испит за електроинсталатер, ракувач со елек-
трични постројки и ракувач со постојана парна машина 
и котел положен во Министерството на трговијата и 
индустријата; 

41) положен испит за активен наредник односно 
наредник водник; 

42) троразредна руждија со завршен испит; 
43) Школата „Мектеби Едебија" во Скопје; 
44) осумнаестомесечен поштенско-телеграфски ме-

ханичарски курс на Министерството на поштите и те-
леграфите со претходно завршени два класа гимназија 
или граѓанска школа; 

45) испит за забавила положен 1928 година во Др* 
жавната женска учителска школа во Љубљана со прет-
ходна школска спрема од 4 класа гимназија; 

46) нижи течај „Мектеби Султанија" (турска ги-
мназија) во Скопје; 

47) петгодишна Егзархиска педагошка школа во 
Скопје; 

48) двегодишна бивша Бугарска свештеничка шко-
ла во Скопје; 

49) Окружна медреса во Сараево; 
50) Нижи течај на Хусрефбегова медреса во Са-

раево; 
51) монашки школи во Манастирот Раковица и во 

Високи Дечани; 
52) нижи течај (четири класа) Граѓанска идадија 

со завршен испит во Плевља; 
53) осмогодишна Коски Мехмедпашина медреса со 

завршен испит во Мостар;-
54) нижи окружни медреси во Бања Лука, Бихаќ, 

Мостар, Травник и Тузла; 
55) преѓешна четворогодишна католичка виша де-

војачка школа во Заводот „Свети Јосиф" во Сараево; 

Б. — Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) граѓанска школа; 
2) школа за општо образование на работниците; 
3) трокласни и четворокласни машки и женски за-

наетчиски школи со завршен испит; 
4) индустриско-занаетчиски школи со завршен 

испит; 
5) индустриски школи со завршен испит; 
6) стручни продолжни школи: занаетчиски и тргов-

ски; обртни и трговски надаљевални школи; школи за 
ученици во индустријата и занаетчиството; нижи шко-
ли на трговската младина и на задружен«ја; школи на 
учениците во стопанство; сите со положен испит за 
квалификуван работник (помошник) — само во стру-
ката; 

7) едногодишна школа за отправници на возови во 
Нови Сад, Шент Вид односно Подбрдо, Сараево, Кастав 
м Скопје и едногодишен курс за отправници на возови 
во Загреб, завршен 1951 године додека се наоѓа ли-
цето со оваа спрема во струката за експлоатација на 
железниците; 

8) едногодишна школа за машиновоѓи во Кастав 
и Сараево — додека останува лицето со оваа спрема 
^о струката за експлоатација на железниците: 

9) задружно-гЂсподарска школа во Љубљана со 
претходно завршени најмалку два класа средна школа; 

It)) графичко-индустриска школа во Љубљана во 
траење од три години со претходно завршени најмалку 
два класа са средна школа; 

11) нижа школа на министерствата за внатрешни 
работи на народните републики во траект од 6 месеци, 
со претходно завршени најмалку три класа средна 
школа без поламатурски испит, односно со соодвет-
ните класови на стручна школа или завршена школа 
за ПАЗ во траење од една година; 

12) политичка школа за офицери, помошници на 
шефови на околиски, градски и реонски управи на на-
родната милиција во траење од една година, без об-
зир на претходната спрема; 

13) офицерска школа на народната милиција (I, 
П и LLI класа до 1951 година во траење од 8—12 ме-
сеци со претходно завршена основна школа или непот-
полна гимназија без поламатурски испит односно со 
соодветни класови на стручна школа; 

14) двегодишна текстилна школа во Крањ, со за-
вршен испит и претходно завршени најмалку два класа 
средна школа; 

15) двокласни трговски школи државни, на тр-
говски организации и приватни со правото на јавноста, 
со претходно завршени најмалку два класа средна или 
нејзи рамна стручна школа или со претходно завршен 
подготвителен курс; нижи трговски и нижи економски 
школи; 

16) школа за учениците во стопанството со поло-
жен завршен испит од 1949 година — само за стру-
ката; 

17) нижи тригодишни земјоделски школи од сите 
смерови; 

18) нижи .медицински (санитетски) школи со прет-
ходна спрема од најмалку два класа средна или кејзи 
рамна стручна школа; 

19) нижа музичка школа; 
20) нижа балетска школа; 
21) завршено Воено-музичко училиште или Воено* 

музичка школа во Југословенската армија в о траење 
од 4—5 години, со претходна спрема од најмалку за-
вршена основна школа; 

22) завршени офицерски курсеви во Југословен-
ската армија за оспособување или преквалификација 
во траење 6—8 месеци, во кои се примало без обзир 
на претходната школска спрема; 

23) завршена воено-поткивачка шкрла во траење 
од 2 години со претходно завршена основна школа; , 

24) завршена подофицерска школа во Југословен-
ската армија во траење од 2 години со претходно за-
вршени три класа средна школа или со соодветна 
стручна школа; 

25) курс за противавионска заштита (ПАЗ) во 
Земун одржан од 1 октомври 1949 до 15 јуни 1950 го-
дина, со претходно завршени најмалку три или четири 
-класа средна школа без положен поламатурски испит 
односно со завршена стручна школа без завршен испит; 

26) завршени курсеви на офицерски школи во Ју-
гословенската армија од најмалку 9 месеци со прет-
ходна спрема помала од непотполна средна школа; 

27) виши економски курс на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ со претходно завршени најмалку 
два класа средна школа, додека останува лицето со 
оваа спрема во струката; 

28) виши финансиски курс на Министерството на 
финансиите на ФНРЈ со претходно завршени најмалку 
три класа средна или нејзи рамна стручна школа, до-
дека останува лицето со оваа спрема во струката; 
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29) едногодишен дактилографски курс со претход-
но завршени два класа средна или нејзи рамна стручна 
школа; 

30) испит за телеграфски, сообраќајни и комерци-
јални службеници со завршен IV клас гимназија без 
поламатурски испит или четврти клас граѓанска школа 
без завршен испит, додека ќе останат лицата со оваа 
спрема во служба за експлоатација на железниците; 

31) положен испит за помошен возовоѓа, за бага-
жен и патнички кондуктер, за кочничар и маневрист, 
за скретничар и блокар, за возовоѓа, за манипулант и 
ревизор на возови, сите со претходно завршена не-
потполна средна школа без поламатурски испит одно-
сно соодветна стручна школа без завршен испит; 

32) испит за заставник на Народната милиција што 
го положиле подофицерите кои немаат поламатурски 
испит. 

Ill t 

На спремата од 6 класа средна школа за општо 
образование (гимназија) и' одговараат следните школи«, 
курсеви и испити: 

А — Во предвоената Југославија 
1) мајсторско-деловодски школи (школи за мај-

стори и работоводачи) од сите смерови; зидарска шко-
ла во Цриквеница; рударски школи во Цеље, Књаже-

в а ц и Вараждин; 
%r ' 2) Државна обртна (занаетчиска) школа во За-
греб со завршен испит; 

3) железнички занаетчиски школи при работилни-
ците на државните железници со претходно завршени 
најмалку'два класа средна или нејзи рамна стручна 
школа; 

4) дворазредни трговски, државни, самоуправни и 
приватни (со правото на јавноста) школи со прет-
ходно завршени четири класа средна школа со полама-
турски испит или нејзи рамна школа со завршен испит; 

5) виша школа на трговската младина во траење 
од две или три години со положен завршен испит, до-
дека останува лицето со оваа спрема во струката; 

6) Виши течај на Воено-занаетчиска школа без 
испит „за мајстор"; 

7) Виша угостителска школа со претходно завр-
шена непотполна средна школа и со поламатурски ис-
пит односно стручна школа со завршен испит; 

8) Машинска школа на морнарицата во Кумбор; 
9) Фрањевачка шесторазредна гимназија (семени-

ште) во Високо. 

Б —. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) административни школи основани од 1949 година; 
2) мајсторско-деловодски школи (школи за мај-

стори и за работоводачи) од сите смерови; рударски 
надзорнички школи; 

3) двокласни трговски школи со претходно завр-
шени четири класа средна или нејзи рамна стручна 
школа; 

4) Офицерска школа на Народната милиција (IVi 
класа) во траење од 12 месеци со претходно завршена 
нижа гимназија и положен поламатурски испит, одно-
сно со соодветна стручна школа со положен завршен 
испит; 

5) школа за противавионска заштита (ПАЗ) во 
траење од 6 месеци со претходна спрема на завршена 
нижа средна школа и положен поламатурски испит или 
завршени пет класа средна школа односно со соод-
ветна стручна школа; 

6) Виши економски курс на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ со претходно завршени четири или 
пет класа средна школа, додека останува лицето со 
оваа спрема во струката; > 

7) Виша школа на трговската младина во траење 
од две или три години со положен завршен испит, 
додека останува лицето со оваа спрема во струката; 

8) завршени подофицерски школи во Југословен-
ската армија во траење од две години, со претходно 
завршена најмалку непотполна средна школа и со по-
ложен поламатуреки испит или соодветна стручна 
спрема со положен стручен испит; 

9) завршени курсеви на офицерски школи во Jyio-
словенската армија во траење од најмалку 9 месеци 
со претходно завршена непотполна средна школа и со 
положен поламатурски испит или соодветна стручна 
школа со положен завршен испит; 

10) нижа школа на министерствата за внатрешни 
работи на народните републики во траење од една 
школска година, со претходно завршена најмалку не-
потполна средна школа и положен поламатурски испит 
или соодветна стручна школа со завршен испит, од-
носно завршени пет класа средна или нејзи рамна стру-
чна школа; 

11) стручни испити положени врз основа на по-
себните прописи за службениците до донесувањето на 
ова решение за звањата за кои се бара претходна 
спрема од завршени шест класа средна школа со тоа 
што претходно да имаат завршено најмалку непот-
полна средна школа со положен поЈѓаматурски испит 
или соодветна стручна школа со положен завршен 
испит, додека останува лицето со оваа спрема во 
струката. 

IV. 
На спремата на потполна средна школа за општо 

образование (гимназија) и* одговараат следните школи, 
курсеви и испити: 

А — Во предвоената Југославија 
1) учителска школа; 
2) женски лицеј со матурски испит; 
3) трогодишна школа — течај за образование на 

учителки за куќанство во Госпиќ; 
4) виша школа за домаќинка 
5) Трогодишна женска обртна (занаетчиска) шко-

ла во Сплит; 
6) средни музички школи; 
7) школи за применетата уметност; 
8) виша женска работничка школа со завршен 

испит; 
9) Виша женска занаетчиска школа во Белград со 

завршен испит; 
10) државни стручни текстилни школи во Леско-

вац и Орослдвље; 
И ) четворогодишна Женска стручна обртна школа 

во Загреб со завршен испит; 
12) Градителска школа во Загреб; 
13) Шумарско училиште во Крижевци; 
14) Државна женска стручна учителска школа; 
15) Српска виша трговска школа во Екс (Фран-

ција) ; 
16) Државна б л аг а јин чк о -п о ре зи ич к а школа; 
17) трговски академии: државни, самоуправни и 

приватни со правото на јавноста; 
18) вишџ трговски школи трогодишни и четворо-

годишни (поранешни); тригодишна трговска школа во 
Белград и Скопје — сите овие школи до претворува-
њето во трговски академии; 

19) државни наутички школи (поранешни) до пре-
творување^ во поморско-трговски академии; 

20) поморски трговски академии, а во Бакар и бро-
домашиноки отсек при оваа идола; • •, \ 
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21) поштенско-телеграфска школа до 1 септември 
1923 година; 

22) поштенско-телеграфска школа во Белград; 
23) Државна железничка школа во Белград; 
24) Државна порезничка школа во Белград; 
25) Државна двегодишна земјомерска школа во 

Белград; 
26) Градежна и геодетска академија на професор 

Андоновиќ во Белград со претходно завршени шест 
класа средна или нејзи рамна стручна школа; 

27) средни технички школи; 
28) двегодишен геометарски отсек на средна тех-

ничка школа во Белград во време од 1924 до 1933 го-
дина, со претходно завршен најмалку шест класа сред-
на или кејзи рамна стручна школа; 

29) средни земјоделски школи; 
30) државна железничка сообраќајна школа; 
31) двегодишна и трогодишна школа за здравстве-

ни помошници со претходно завршени шест класа сред-
на или дејзи рамна стручна школа; 

32) диплома од двегодишна школа за заштитни 
сестри до 1930 година со претходно завршени четири 
класа средна или нејзи рамна стручна школа; 

33) уметнички школи во Белград и Ниш; 
34) Шумарска школа во Сараево .од 1901 до 1920 

година; 
35) испит за спремноста на наставничкиот отсек 

на музичка школа; 
36) административни школи на Кралеви-на СХС; 
37) двегодишни школи за нудилки односно сестри 

помошници пред 1931 година; трогодишни и четворо-
годишни школи за нудилки завршени до 1940 година 
— сите споменати школи со претходно завршени че-
тири класа средна или нејзи рамна стручна школа; 

38) Поморска воздухопловна офицерска школа; 
39) Воено-музичка школа со завршен диригентски 

течај; 
40) полн курс на Коњичка нижа академија во Са-

раево; 
41) А р т и л е р и ј а офицерска школа на Цетиње; 
42) Нижа школа на Воената академија 60 и 61 

класа; 
43) Нижа школа на Воена академија со траење од 

две до две и пол години со претходно завршени нај-
малку шест класа средна школа, а подофицери и со 
пет класа средна школа; 

44) Нижа школа на интел дат-ска- академија со тра-
ење од две до две и пол години со претходно завр-
шени најмалку шест класа средна школа, а подофи-
цери и со пет класа средна школа; 

45) административна школа на Интендантска ака-
демија; 

46) двегодишна воена санитетска школа; 
47) завршен курс за машински офицери со поло-

жен испит за офицер или воен чиновник; 
48) Инженериска школа на војската и морнарицата 

со претходно завршени најмалку четири класа средна 
школа и со положен офицерски испит; 

49) Бродарска школа со завршен испит за капетан; 
50) виши течај на Воено-занаетчиска школа во 

Крагујевац со испит за „мајстор" и во Обилиќево сб 
испит „за хемичар"; 

51) Кадетски корпус на Цетиње со положен офи-
церски испит; 

52) активни офицери и активни воени писари што 
се произведени од подофицери по положениот пропи-
шан испит за овие чинови; 

53) две класи на школата за здравствени помо-
шници при Школата за народно здравје во Загреб 
(1931/32 год. 1935/3*6 год.) со положен дипломски 
испит; 

54) двегодишна школа за медицински сестри во 
Загреб од 1925 до 1930 година со положен дипломски 
испит; 

55) дворазредна школа за здравствени помошници 
во Загреб (1938/40 год.) со положен завршен испит; 

56) Трогодишна школа за медицински сестри во 
Загреб од 1930 до 1940 година со положен завршен 
испит и со претходна спрема завршени четири класа 
гимназија со положен поламатурски испит или свр-
шена граѓанска школа со положен завршен испит; 

57) Едногодишна школа за диспанзерски сестри 
во Загреб од 1922 до 1925 година со положен диплом-
ски испит со претходно завршени четири класа гимна-
зија со поламатурски испит или завршена граѓанска 
школа со положен завршен испит; 

58) I и П ратни сообраќаен комерцијален курс; 
59) учитељски курс со учителски испит; 
60) Учитељски курс на Вишата женска занаетчиска 

школа во Белград; 
61) абитуриентскн трговски курс со претходно за-

вршена средна или нејзи рамна стручна школа, има 
ранг на полна средна трговска школа (трговска ака-
демија); 

62) Ратни курс за сообраќајни чиновници 1917 
година на Крф и во Солун; 

63) Поштенско-телеграфски прометен курс или ис-
пит, поштенско-телеграфски официјансхи курс или ис-
пит, поштенско-телеграфски експедиторски испит, ис-
пит на поштенски помошни чиновници, придавски те-
чај или испит, асистентски течај или испит и у п р а в -
нички течај или испит, — сите завршени или положени 
до 1 септември 1923 година; 

64 положен стручен испит од телеграфска собра-
ќајиа и комерцијална служба со претходно завршен 
[УП или VIII клас на средна или нејзи рамна стручна 
школа, додека се во службата (струката) за експлоа-
тација на железниците; 

65) положен испит за бродарског капетан на речна 
пловидба; 

66) положен испит за градител на високи или ни-
ски градби; 

67) испит телеграфско-сигнален, сообраќаен и ко-
мерцијален и овластеше за самостојно вршење соо-
браќајна служба, со претходна школска спрема од за-
вршени шест класа гимназија, ако лицето со оваа спре-
ш влегло во државна сообраќајна служба во текот на 
1922/23 година додека важел Правилникот за држав-
ната сообраќајна железничка школа — додека останува 
Лицето со таа квалификација во својата струка; 

68) стручен испит од телеграфска, сообраќајна ко-
мерцијална служба со претходно завршени VII и VIII 
класа гимназија без матурски мелит, додека останува 
лицето со таа квалификација во струката; 

69) стручни испити положени; за работодавач на 
ложилница, за машинист на парни машини и котлови, 
за машиновоѓа на државни железници, — сите овие 
испити со претходна спрема од два класа гимназија 
или граѓанска школа; 

70) Богословија православна со завршен матурски 
испит; 

71) Богословско-учителска школа во Призрен со 
завршен испит; 

72) Надбискупска класична гимназија во Загреб, 
со правото на јавноста, со положен матурски испит до 
1940 година; 

73) Уршулинска женска учителска школа во Ва-
раждин, со правото на јавноста, со положен диплом-
ски (завршен) испит; 

74) Приватна гимназија во заводот „Св. Станислав", 
во Св. Вид над Љубљана со положен завршен испит; 

75) Фрањевачка гимназија во Високо, со положен 
матурски испит; 
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76) Фрањевачка класична гимназија во Широки 
Бријег, со положен матурски испит; 

77) Надбискупска класична гимназија во Травник; 
со положен матурски испит; 

78) Фрањевачка класична гимназија со правото на 
јавноста во Вараждин, со положен матурски испит; 

79) Фрањевачка класична гимназија во Сињ, со по-
ложен матурски испит; 

80) Доминиканска класична гимназија со правото' 
на јавноста на Бол, со положен матурски испит; 

81) римокатолички богословски школи што при-
ш л е ученици без матурски испит, а најмалку со по-
ламатурски испит и траеле четири години со заврше« 
испит; 

82) четворогодишна Богословско-учителска школа 
на Цетиње (иреѓешна) со завршен испит; 

83) Велика медреса на „Кр. Александар I" со ма-
турски испит во Скопје; 

84) Дурул-Муалимин со сведоџба „Муалимин Мек-
теби"; 

85) седморазредна ид ади ја со завршен испит; 
86) Гази Хусрефбегова женска медреса во Сараево $ 
87) Гази Хусрефбегова медреса во Сараево; 

' 88) Завршена медреса во Цариград 1908 година; 1 

89) Државна Шеријатско-судачка школа во Сара-
ево; 

90) Државна шеријатска гимназија во Сараево; 
91) троразредна медреса Куршумли (Уч. шк.) во 

Сараево; 
92) седмогодишна јеврејска нижа богословија Дв-

гел Атој со завршен испит; j 
93) Јеврејски теолошки завод во Сараево, | 

В — Во Федеративна Народна Република Југославија 

1) учителска школа; ! 

2) државна женска стручна учителска школа; 
t 3) средна библиотекарска школа; 

4) школа за воспитачи за предшколске деца три-
годишни и четиригодишни; 

5) средни технички школи, техшжуми односно сре* 
дни стручни школи-смерови: индустриски, рударски, ге-
олошки, градежни, хидр©технички, геодетски, радио 
поштенски, телеграф ско-телефонски, автосообраќајни, 
железнички, бродомашински, бродоградежни речни и 
поморски; 

6) Двегодишна поштенска школа во Белград; 
' 7) Хидрометеоролошка средна школа во Белград; 

8) земјоделски средни школи (техникуми); рибар« 
(Ски техникум (ртечни и поморски); 

9) шумарски средни школи (техникуми) ; 
10) ветеринарни средни школи; 
11) Тутунска средна школа; 
12) медицински средни школи — смерови: за ле-

карски помошници, за акушерки, (гинеколошко-опсте-
трички), за медицински техничари дентистичка школа, 
школа за заботехничари; за фармацеуте^ помошници; 
трауматолошхо-ортопедски смер во РОБИН (1940—1951); 

13) кинемотографска средна школа; 
14) Офицерска школа на народната милиција (IV) 

класа) во траење од 12 месеци со рретходно завршени 

шест и повеќе класа средна школа или нејзи рамна 
стручна школа; 

15) завршени воени училишта или школи за ак-
тивни офицери во Југословенската армија во .траење од 
две до три школски години, во кои се примало со до 
5 класа средна школа или со соодветна стручна школа; 

16) завршени курсеви на офицерски школи во Ју-
гословенската армија во траење од најмалку 9 месеци 
со претходно завршени најмалку пет калаеа средна или 
кејзи соодветна стручна школа; 

17) Воено-капелничка школа во траење од две до 
три години со претходно завршена воено-музичка шко-
ла или со соодветна школа во граѓанството; 

18) 'Воено-медицинско училиште или школа за ак-
тивни санитетски офицери и Воено-ветеринаринарно 
училиште или школа за активни ветеринарни офицери 
во Југословенската армија во траење две или повеќе 
години без обзир на претходна спрема; 

19) Виши картографски курс во Југословенската 
армија во траење од една година, со претходно завр-
шена непотполна средна школа и положен поламатур-
ски испит и две години Геодетско воено училиште или 
школа за активни геодетски офицери; 

20) подофицерски школи во Југословенската ар-
мија во траење од три години, во која се примало со 
претходно завршена најмалку непотполна средна шко-
ла со положен поламатурски испит или со соодветна 
стручна школа; 

21) двокласна школа за здравствени помошници од 
1945—47 година со положен дипломски испит и со прет-
ходна спрема од најмалку шест класа средна школа; 

22) Двегодишна школа за медицински сестри во За-
греб од 1946—47 година, со положен дипломски испит 
и со претходна опрема од завршени четири класа гимна-
зија со поламатурски испит или завршена граѓанска 
школа со завршен испит; 

23) средни музички школи; 
24) средни балетски школи со положен дипломски 

испит и со претходна спрема од завршени најмалку 
четири класа средна школа са положен поламатурски 
испит или нему рамна стручна школа; 

25) угостителско-туристички средни школи (техни-
куми); 

26) школи за применетата уметност; 
27) Средна фискултурна школа; 
28) Средна уметничка школа; 
29) Средна школа за тетарска уметност (за ар-

тисти) ; 
30) поморски трговски академии (до претворањето 

во поморски техникуми; поморски техникуми; 
31) работнички технику ми од сите смерови; 
32) управни средни школи основани од 1949 го-

дина; 
33) економски средни школи (трговски академии 

односно економски техникуми); 
34) среден трговски тригодишен курс; 
35) абитуриентски курс со претходно аавршени 6, 

7 или В класа средна школа; 
36) едногодишен педагошки курс при учителските 

школи на НР Хрватска со претходно завршени четири 
класа гимназија со поламатурски испит или граѓанска 
школа со завршен испит, односно со завршен при-
б а в е н Б клас ео положен учителски дипломски испит 
на крај на курсот од 1945—50 година; 

37) Виши финансиски курс на Министерството на 
финансиите на ФНРЈ, со претходно завршени најмалку; 
шест класа средна или на нив рамна стручна школа, 
додека остануваат лицата со оваа спрема во стру-
ката; , - „ < ^ 
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38) Виши економски курс на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ со претходно завршени 6, 7 или 8 
класа средна школа односно со соодветна стручна 
школа, додека останува лицето со озаа спрема во 
струката; 

39) Курс-дванаестомесечен односно петнаестомесе-
чен — за помлади градежни техничари додека лицето 
со оваа спрема останува во струката; 

40) Надбискупска .класична гимназија во Загреб, 
со правото на јавноста, и со положен матурски испит 
до заклучно школската 1947/48 година; 

41) стручен испит од телеграфска, сообраќајна и 
комерцијална служба со претходно завршени 7 или 8 
класа гимназија без матурски испит, додека останува 
лицето со таа спрема во службата за експлоатација на 
железниците; 

42) стручни испити положени врз основа на по-
себни прописи за службениците до донесувањето на ова 
решение за звањата за кои се бара претходна потполна 
средна школа со положен матурски испит, со тоа што 
лицата со оваа спрема да завршиле претходно најмалку 
шест класа средна или на овие рамна стручна школа, 
додека останува лицето со оваа спрема во струката. 

V . 

На опремата на виша школа и' одговараат след-
ните школи: 

А — Во пре двоената Југославија 
1) Виша педагошка школа; 
2) нижа школа на воена академија, во која се 

примало со завршена потполна средна школа; 
3) школа за Телесно воспитание во Белград; 
4) едногодишен курс за наставниците по гимна-

стика на Министерството за просвета на Кралевина 
СХС со положен испит за наставници по гимнастика 
во средните школи 1927/28 година, со претходно завр-
шена учителска школа и со положен учителски диплом-
ски испит; 

5) Фрањевачка висока богословија во Макарска; 
Фрањевачка теологија во Сараево и Мостар; Бискуп-
ско-богословско училиште во Марибор; Централно-бо-
гословско семениште во Сплит; Бискупска богословска 
висока школа во Таково и Сењ; Доминиканско-фило-
зофско училиште во Дубровник; Врхбосанска филозо-
фско-теолошка висока школа во Сараево — сите овие 
школи во кои. се примало со најмалку завршени шест 
класа средна школа, а кои траеле најмалку шест се-
местри. 

Б — Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Виша педагошка школа; 
2) Виша поморска школа; 
3) Виша школа за надворешна трговија; 
4) Виша забарска школа; 
5) Виша школа на Министерството на внатреш-

ните работи на ФНРЈ; 
6) Виша школа на Управата на државна безбедност; 
7) Виша школа за фискултура во Загреб; 
8) Основен течај на Воената академија во Југо-

словенската армија или на Виша воена академија на 
Југословенската народна армија Во траење од две 
години; 

9) Виши офицерски школи на Југословенската ар-
мија во траење од две години; 

10) воени училишта или школи за активни офицери 
во ЈА или воени академии на Југословенската народна 
армија во траење од три и повеќе години во кои се 
прима со претходно завршени најмалку шест класа 
средна или нејзи соодветна стручна спрема; 

11) Воено-поморска академија во траење од две 
и доведе години! 

VI. 

На факултетска спрема и' одговараат е лс дише 
школи: 

А — Во предвоената Југославија 
1) Виша (Висока) педагошка школа во траење од 

четири годину; 
2) Виша музичка школа (конзерваториум); 
3) Економско-комерцијална висока школа во Бел* 

град и Загреб; 
4) Нижа школа на интендантска академија во кој* 

се примало со завршена потполна средна школа; 
5) Виша школа на Воена академија; 
6) Виша школа на И н т е н д а н т ^ академија; 
7) Генерал штабна припрема; . 
8) Поморска воена академија; 
9) Виша школа на Воено-поморока -академија; 

10) Шумарска академија во Загреб; 
И ) Диплома на магистер на фармација на Уни* 

верзитетот во Загреб, по поранешните прописи; 
12) положен професорски испит без завршни ди-

плома на универзитет, на кој се пуштани супленти од • 
средни и средни стручни школи врз основа на посебни , 
прописи; 

13) Православна српска богословија во Сремски 
Карловци со претходно завршена средна школа; 

14) Фрањевачка висока богословија во Макарска^ 
Фрањевачка теологија во Сараево и Мостар; Бискуп-^ 
ско-богословско училиште во Марибор; Централно б о - ' 
гословско семениште во Сплит; Бискупска-богословскаѓ» 
висока школа во Таково и Сењ; Доминиканско фило-
зофско училиште во Дубровник; Врхбосанска филозоф-' 
ско-теолошка висока школа во Сараево во кои се * 
примало со завршена полна средна школа и со поло-
жен матурски испит и кои траеле најмалку осум се« 
местри со положен завршен (дипломски) испит; 

15) Виша исламско-теолошка школа во Сараево. , 

Б — Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Академија на ликовната уметност; 
2) Новинарска и дипломатска висока школа во 

Белград.; 
3) Воена академија на Југословенската армија 1 

или Виша воена академија на Југословенската на-
родна армија во вкупно траење од три и повеќе го-
дини; 

4) Воени училишта или школи за активни офицери 
во Југословенската армија или воени академии на Ју-
гословенската народна армија во траење од три и по-
веќе години во кои се примало со претходна завршена 
најмалку потполна средна школа и со положен ма-
турски испит или со соодветна стручна школа со по-
ложен дипломски (завршен) иопт; 

5) Академија на казалишната уметност во Загреб; 
6) Академија на применетата уметност; 
7) Висока сообраќајна школа во Белград; 
8) Државен институт за фискултура во Белград; 
9) Позоришна академија во Белград. 

VII. 
Како непотполна средна школа се подразбираат за-

вршени три односно четири класа гимназија со поло-
жен поламатурски испит или завршени четири кл еа 
гимназија без поламатурски испит во време кога не се 
полагал матурски испит. 

Како потполна средна школа се подразб/ * за-
вршени осум класа гимназија со положен у- ч 
испит. 

Кај школите и курсевите кај кси е прог / *: -> 
крајот на школувањето и загрижи г.^пнт, к*гг> 
шена школа односно курс се подразбира положе.* '-ит 
завршен односно дипломски испит. 
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У Ш 
Рангот на школите и курсевите и на испитите што 

ве се опфатени со ова решение ќе се определи допол-
нително. 

IX 
Определувањето рангот на воените школи и 

курсеви завршени во текот на НОБ и во ЈА односно 
ЈНА, врз основа на ова решение, за секој конкретен 
случај ќе го вршат надлежните воени области одно-
сно воените окрузи кои ќе издаваат за тоа писмена 
Потврда. 

X 
Рангот на странските нижи и средни стручни шко-

ли, курсеви и испити се определува по Напатствие™ за 
установувањето и работењето на комисиите за призна-
вање сведоџби на странските средни општообразовни 
и стручни школи и на стручните испити положени во 
странство („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 49/47) одно-
сно по соодветните републички прописи. 

Рангот на странските високи школи и факултети 
се определува по прописите од Уредбата за ностри-
фикација на дипломите и за. признавање на испитите 
од странските факултети („Службен лист на ФНРЈ", 
<5р. 52/49) и по прописите од Уредбата за нострифи-
кација на дипломите и за признавање на испитите 
и семестрите здобивени за време на војната на стран-
ски универзитети и високи школи („Службен лист 
иа ДФЈ", бр. 50/45). 

XI 
Рангот на школите, на курсевите и на испитите 

утврден со ова решение не го определува односот на 
една школа кон друга со цел да се признат некои кла-
сови и испити од еден вид школа за премин односно 

г е а продолжување на школувањето во друг вид школа, 
' луку може да им служи на надлежните органи како 

основ за определување стручната спрема во смисла 
на чл. 9 од Основната уредба за звањата и платите 
на службениците на државните органи. 

XII 
Ова решение влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија" . 

Бр. 2427 
1 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и 
култура, 

Родољуб Чолаковић е. р. 

196. 

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за контрола на 
извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10 
и 90/48), а во врска со Указот на Лрезидиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Мини-
стерството на надворешната трговија на ФНРЈ У. бр. 
1743/51, во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕ-
НИЕТО ЗА РАСПОДЕЛБА НА ДЕВИЗИТЕ ШТО СЕ 

ОСТВАРУВААТ СО ИЗВОЗ 

Со обзир начинот на расподелбата и употребата 
на девизите наплатени почнувајќи од 1 јануари 1952 
година за извезени стоки да е 'регулиран со Реше-
нието за расподелба на девизите што се остваруваат 
со извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52), пре-
станува да важи начинот на расподелбата и употре-
бата на девизите до кој се однесува Решението од 
Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ за ра-
споделба на девизите (т. нар. девизни средства „Б") 

остварени со извоз („Службен лист на ФНРЈ", бро ј 
22/51). 

Поради тоа во Решението за расподелба на деви-
зите што се остваруваат со извоз, после точ. 6 се до-
дава нова точ. 7 која гласи: 

„7. Решението за расподелба на девизите оства-
рени со извоз („Службен лист на ФНРЈ", бр. 22/51) 
се укинува, како и сите решенија донесени врз основа 
на него. 

Девизните побарувања до кои дошле нивните има-
тели врз основа на споменатото решение се гасат, без 
обзир дали се наоѓаат на сметките на нивните има-
тели или се пренесени на сметките на извозно-уво-
зните претпријатија." 

2) Точ. 6 и 7 од Решението за расподелба на де-
визите што се остваруваат со извоз стануваат точ. 
8 и 9. 

3) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 88 
21 март 1962 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФЦРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

197. 

Врз основа на чл. 18 ст. 2 од Уредбата за кон-
трола на извозот и увозот („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 10 и 90/48), а во врска со Указот од Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ за укинување Ми-
нистерството на надворешната трговија на ФНРЈ 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 45/51), во согласност 
со Претседателот на Советот за селско стопанство и 
шумарство на Владата на ФНРЈ и со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА АРТИКЛИТЕ ШТО МОЖАТ СЕЛАНСКИТЕ РА-
БОТНИ ЗАДРУГИ, ОПШТИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ ЗА-. 
ДРУГИ И СЕЛСКО-СТОПАНСКИТЕ ДОБРА ДА ГИ КУ-
ПУВААТ СО ДЕВИЗИТЕ ОСТВАРЕНИ СО ИЗВОЗОТ 

НА СЕЛСКО-СТОПАНСКИ ПРЕХРАНБЕНИ 
ПРОИЗВОДИ 

I. Со својот дел на девизите што ќе ги остварат 
суданските работни задруги, општите земјоделски за-
други и селско-стопанските добра со извозот на сел-
ско-стопански производи можат да купуваат во стран-
ство следни артикли: 

1) Селско-стопански машини (трактори, трактор-
ски плугови, сеалки, самоврзачки, тракторски прико-
лици, разни култиватори и друго), 

2) Резервни делови за селско-стопански машини 
и гуми, 

3) Селско-стопански алат, 
4) Овоштарско-лозарски алат и прибор, 
5) Млекарски уреѓаи, 
6) Уреѓаи за визбарство, 
7) Уреѓаи за наводнување, 
8) Дизел и електро мотори, 
9) Алати и прибор за разни работилници, 

10) Прибор за пчеларство, 
11) Машини за пречистување и сортирање, 
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12) Овоштарски и лозарски прскалка 
13) Приколици, 
14) Разни машини за преработка на седско-сТОпан-

ски про,изводи, 
15) Рафија, сисал и манила, 
16) Средства за заштита на растенија и вештачки 

ѓубриња. 
17) Рибарски .прибор, 
18) Машини и уреѓаи за мелиорации, 
19) Приплоден добиток и живина, 
20) Семиња, 
21) Репродукциони и амбалажна - материјали за 

сопственото производство, 
22) Л~дњачи, 
23) Ловечки прибор И потреби, 
24) Опрема за научноистражувачки институти, 
25) Лабораториски потрошни материјали. 
И. Согласност за склучување купување, за увоз и 

за плаќање со девизи на артиклите наведени во прет-
ходната точка даваат советите за селско стопанство tt 
шумарство на владите на народните републики. 

III. По исклучок од точ. I на оба решение можат 
во странство да се купуваат и други артикли Што се 
однесуваат до унапредувањето на селско-стопанското 
производство. Согласност за склучување купувачка, 
увоз и плаќања на овие артикли со девизи дава Со-
ветот за селско стопанство и шумарство на Владата 
на. ФНРЈ. 

IV. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 3847 

22 март 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско 
стопанство и Шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

1 9 8 . 

Врз основа на чл. 10 и 11 точ. б) од Уредбата за 
Трговската комора на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. i03/46), а во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФВРЈ, донесувам >• 

Р Е Ш Е Н И Е 
З А Н А П Л А Т А Н А Т А К С И Т Е З А У В Е Р Е Н И Ј А Т А Ш Т О 

Г И И З Д А В А Т Р Г О В С К А Т А К О М О Р А Н А Ф Н Р Ј И З А 

У С Л У Г И Т Е Ш Т О Г И П Р А В И Н А И Н Т Е Р Е С Е Н Т И Т Е 

1. За уверенијата што ги издава Трговската ко-
мора на ФНРЈ и за услугите што им Ги прави на инте-
ресентите, Комората има право да наплатува покрај 
редовната државна такса, уште и следни такси во ко-
рист на Трговската 'комора на ФНРЈ: 

а) на уверенијата за потеклото на југословен-
ска стока наменета за извоз, покрај редовната држав-
на такса уште и коморска такса, чи јата висина се 
определува според вредноста на стоката означена во 
фактурата, и тоа: 

до 100,000 — — — — — Дин. 100 
преку 100.000 до 1,000.000 » „ 500 
преку 1,000.000 до 10,000.000 — * 1.000 
преку 10,000.000 — — „ 2,000 

б) за Заирка № смеше М т фактури, како и за 
сите други заверки, покрај редовната д р ж а в а tafcca 

уште и 100 динари во корист на Трговската ќШ6р» 
на ФНРЈ; 

в) за секоја копија) на уверение, покрај ред$[в-
ната државна такса уште и 50% од таксата што 4' 
платена на оригиналот на уверението. 

2) Ова решение ќе се применува од 15 март 1952 
година. 

Бр. 2873 
5 март 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

1 9 9 . 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување н& 
Уредбата за Надлежноста за определување и контрола! 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ^ 
бр. 47/51) и врз основа на чл. 9 од Уредбата за 
надлежноста за определување и контрола на ценигг^ 
и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50| 
во согласност со Претседателот на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, со Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ и со Мини-
стерот на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗИМО 

СТОКИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ, ПОМОРСКИОТ, , 
РЕЧНИОТ И ДРУМСКИОТ СООБРАКАЈ 

1) Покрај" досегашната возарина за превозење виш* 
од грозје се наплатува додатокот во износ од 20 ди2 
нари за 1 кг бруто тежина, а за превозење ракија до-* 
даток од 40 динари за 1 кг. бруто Тежина без обзир Hat1 

далечината. 
2) Од прописите бд ћретходната точка се Иззе* 

маат пратките од оние специјализирани државни прет-
пријатија за промет со алкохолни пијалоци, од др-
жавните селско стопански добра и оние поголеми уго-
стителски претпријатија на кои им дал советот за про* 
мет со стоки на народната република овластение за 
купување вино и ракија на големо на целата терито-
рија на Федеративна Народна Република Југославија 
во смисла на точ. 2 од Наредбата за регулирање про* 
метот и цените на природни вина и ракија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 56/51). Одлука за тоа донесува 
претседателот на советот за промет со стоки на наѓ 
родната република во согласност со Претседателот на 
Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ. 

3) Со влегувањето во сила на ова решение преста^ 
нува да важи Решението за дополнување на Тарифата 
за превозење стоки во железничкиот, поморскиот, рече-
ниот и друмскиот сообраќај („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 35/51). 

4) Ова) решение ќе се применува од 10 април 1MI 
година. 

Бр. 727 
1 април 1952 година 

Белград 
Министер ка Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај и врски, 
Крсто Попивода, е. р* 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Сбветот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 



Страна 340 — Број 18 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 5 април 19)2 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното сравнување 
со изворниот текст установи дека во текстот на Уред-
бата за звањата и платите на службениците во про-
светно-научната служба („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 14/52) се поткрале долу наведените грешка и дава 
.Следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТНО-НАУЧНАТА СЛУЖБА 

1) Во членот 36 ст. 2, во првиот и вториот ред, 
жесто зборовите „една година" треба да се стави „де-
сет години". 

2) На крај на ставот 2 од чл. 50 место точка треба 
да се стави запирка и да се додадат зборовите: „осем 
во случаите предвидени во чл. 19 од оваа уредба". 

Од Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 2 април 1952 година. 

Советот за народно здравје и социјална политика ' 
ца Бла тата на ФНРЈ, по извршеното срамнување со 
изворниот текст установи дека во текстот на Уредбата 
ва звањата и пла п л е на службениците во здравстве-
ната служба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), 
Се поткрала до ту наведената грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 

НА УРЕДБАТА ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУ« 
* ИМЕНИЦИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА 

Во чл. 15 ст. 1, оделот 6 место „во IV платен 
јразред" треба да стои „во четвртиот платен разред". 

Бр. 4786. — Од Саветом за народно здравје и со-
цијална политика на Владата на ФНРЈ, 18 март 1952 
Година. 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије" во 
бројот 10 од 19 март 1952 година објавува: 

Указ за адмннистратшшо-територијадните промени; 
Решение за времениот тарифиски систем и време-

ните тарифски ставови за електрична енергија со ва-
жност на територијата на НР Србија; 

Тарифа за услугите што ги вршат ветеринарните 
станици на територијата на НР Србија; 

Указ за разрешување и именување Директор на 
Главната дирекција за јаглен. 

С О Д Р Ж А Л ; 
Страна 

180. Указ за временото финансирање на народ-
ните републики, автономните и админи-
стративно-територијадните единици — 309 

181. Уредба за изменувања и дополнувања на 
Уредбата за служба на офицерите, генера-
ливе и воените чиновници на Југословен-
ската армија — — 

[182^0сновнк уредба за установите со самостојно 
финансирање — — 

183-^Уредба за придонесот за социјалното оси^ 

184. Правитник за звањето и платата на инспек-
торот во ресорот на внатрешните работи — 

185. Правилник За извршните службеници во 
ресорот на внатрешните работи 

186. Правилник за звањата и платите на слу-
жбениците на инспекцијата на трудот — 

187. Правилник за звањата и платите на слу-
жбениците на статистичките служби 

309 

312 

"316 

317 

317 

320 

321 

324 

326 

188. Правилник за звањата и платите на слу-
жбениците од струката за контрола на 
мерки и драгоцени метали запослени во 
установите за контрола на мерки и драго-
цени метали — — — — 

189. Правилник за стражарската служба во 
казнено-поправителните установи — 

190. Правилник за царинското постапување со 
сув-оземните ' моторни возила во меѓуна-
родниот патнички сообраќај 328 

191. Наредба за извршување анкета за троше-
ње дрва во селските домаќинства на те-
риторијата на Федеративна Народна- Ре-
публика Југославија — — 

192. Наредба за постапката на увозните прет-
пријатијата по отворените акредитиви во 
странство при увозот на стоки — 330 

193. Наредба за ставање вон сила Наредба!а за 
начинот на продавање стоки на претпри-
јатијата за снабдување дипломатските. 
претставништва во Федеративна Напол и; 
Република Југославија — — — 330 

10? Напатствие за пресметување редовната 
плата во смисла на чл. 20 од Законот за 
социјалното осигурување на " работниците 
и службениците и нивните фамилии 330 

f Решение за рангот на школите и курсеви!е 331 

Решение 8а изменување и дополнување па 
Решението за расподелба на девизи ге што 
се остваруваат со извозот 338 

197. Решение за артиклите што можат п л а н -
ските работни задруги, општите земјодел-
ски задруги и државните селско-стопап-
ски добра да ги купуваат со девизите 
остварени со извозот на селско-столан-
ските прехранбени производи — 338 

198. Решение за наплата на таксите за увере-
нијата што ги издава трговската комора на 
ФНРЈ и за услугите што им ги прави на 
интересентите — — 

199. Решение за дополнување на тарифите за 
превозење стоки во железничкиот, помор-

' скиот, речениот и друмскиот сообраќај — 

14справ.ка на Уредбата за звањата и платите 
на •службениците во просветно научната 
служба 

Исправка на Уредбата за звањата и платите на 
службениците во здравствената служба — 

339 

339 

340 

340 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие — Белград, Улица Кралевине Марка 
бр, а — Директор и одговорен уредник Слободан NL Нешовић Улица Кралевине Марка бр. в« -» Печат ва 

Југословенското штампарско претпријатие« Белград 


