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94. 

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТА 
НА КОМИСИЈАТА ЗА ТОЛКУВАЊЕ НА 

ЗАКОНИТЕ 

Член 1 
Комисијата за толкување на законите е посто-

јана комисија на Сојузната народна скупштина, 
Боја останува на должност и по распуштањето на 
Скупштината до избирањето на нова комисија. 

Член 2 
Комисијата за толкување на законите: 
1) дава задолжителни толкувања на сојузните 

Закони; 
2) проучува предлози за оценка на согласноста 

на сојузен и републички закон со сојузниот Устав 
и дава за тоа свое мислење; 

3) дава мислење за случаи на несогласност на 
акт од Сојузниот извршен совет со закон; и 

4) дава мислење за случаи на спор помеѓу из-
вршниот совет на народната република со Соју-
зниот извршен совет поради запирање акт од ре-
публички извршен совет 

Член 3 
Предлози за толкување на закони има право 

да подава до Комисијата секој народен пратеник, 
одборот на домот, Сојузниот извршен совет, Сојуз-
ниот врховен суд и републичкиот извршен совет, 

Член 4 
Комисијата може да бара од предлагачот на 

предлогот за толкување на закон или од некој 
друг државен орган, до кој се однесува предлогот, 
да поднесе подробен извештај односно да даде свое 
мислење. Комисијата може да го извести предла-
гачот за седницата на која ќе се расправа неговиот 
предлог. Предлагачот односно неговиот претставник 
има право својот предлог да го образложи на сед-
ницата. 

Член 5 
Ако Комисијата заклучи да се донесе задол-

жително толкување, ќе го објави веднаш во „Слу-
жбениот лист на ФНРЈ". 

Член 6 
Комисијата е должна да поднесува секое за-

должително толкување на дополнителна потврда 
до Сојузната народна скупштина на првата идна 
седница, и тоа до оној дом што го донесол законот 
за кој се дава задолжителното толкување, односно 
што е надлежен за донесување на таков закон. 

Член 7 
Решението со кое не се усвојува предлогот за 

задолжително толкување, треба да биде образло-
жено и испратено до предлагачот. 

Член 8 
Предлози за оценка на согласност на сојузен 

Ћ републички закон со сојузниот Устав имаат право 
да подаваат до Сојузната народна скупштина Соју-
зниот извршен совет, Сојузниот врховен суд, народ-
ното собрание и извршниот совет на народната ре-
публика, претставничкото тело на автономната по-
краина и автономната област, народниот одбор на 
околија односно град, како и заинтересираните 
стопански организации и самоуправни установи. 
Ако Сојузната народна скупштина испрати таков 
предлог до Комисијата за да даде мислење за пред-
логот, Комисијата ќе расправа за тој предлог и со 
своето мислење ќе поднесува извештај до Сојузната 
народна скупштина и тоа до оној дом што го барал 
ова мислење од Комисијата. 

Член 9 
Ако Скупштината во текот на расправата ра^ 

справала за тоа дали некој акт од Сојузниот извр-
шен совет е во согласност со закон и ако Скуп-
штината барала од Комисијата да и' даде свое ми-
слење за тоа, Комисијата ќе расправа за тоа пра-
шање и ќе поднесе извештај со своето мислење до 
Сојузната народна скупштина, и тоа до оној дом 
што го побарал тоа од не!. 

Член 10 
Ако извршниот совет на народната република 

изнесе пред Сојузната народна скупштина спорно 
прашање што станало помеѓу него и Сојузниот 
извршен совет поради запирање уредба или нека-
ков друг акт од извршниот совет на народната ре-
публика, поради спротивност со сојузен закон или 
уредбава Сојузната народна скупштина побара ми-
слење за тоа од Комисијата, Комисијата е должна 
да расправа за тоа спорно прашање и да го под-
несе своето мислење со извештај до Сојузната на-
родна скупштина, и тоа до оној дом што го поба-
рал тоа од неа. 

Член 11 
Комисијата има Претседател и Секретар, што 

ги избира од редот на своите членови. Претседате-
лот на Комисијата свикува седници по потреба, 
предлага дневен ред и претседава на седниците. Во 
случај на негова спреченост го заменува Секре-
тарот. 

Секретарот му помага на Претседателот во 
приготвувањето на дневниот ред, раководи со Се-
кретаријатот на Комисијата и заедно со Претсе-
дателот ги потпишува актите на Комисијата. 
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Член 12 
Работите од својата надлежност Комисијата ги 

врши на седница. Седницата решава полноважно 
ако на неа присуствува мнозинството од членовите 
на Комисијата. 

Ако некој член од Комисијата го издвои сво-
ето мислење, тоа ќе се внесеа во извештајот. 

Член 13 
Пратеници што не се членови на Комисијата, 

како и членовите на Сојузниот извршен совет, 
имаат право да учествуваат на седниците на Ко-
мисијата, но без право на одлучување. 

Член 14 
Кога Комисијата поднесува до Сојузната на-

родна скупштина извештај (чл. 8, 9 и 10 од овој 
правилник за работа), ќе определи помеѓу своите 
членови известител, кој по потреба ќе го образло-
жи на заседание мислењето на Колиси: ата и ќе 
даде потребни објасненија. 

Член 15 
Во рамките на администрацијата на Сојузната 

народна скупштина постои Секретаријат на Коми-
сијата за толкување на законите со администрати-
вен секретар и со потребен управен персонал. 

Административниот секретар води записник на 
седниците и се грижи за архивата и ког)еспонден-
цијата на Комисијата, 

Член 16 
Комисијата има и посто!ани стручни правни 

соработници, што ќе и' помагаат на Комисијата во 
нејзината работа, а особено во приготвувањето на 
одлуки и кои ќе ги следат прописите. 

Комисијата може, по потреба, да повикува по-
одделни стручњаци за да дадат стручно мислење 
за поодделни прашања. 

Стручњаците имаат право на награда за своето 
учество во работата на Комисијата. Висината на 
наградата ја определува Претседателот на Коми-
сијата 

Член 17 
Овој правилник за работа влегува во сила ко-

га ќе го усвои Комисијата со тоа што да се под-
несе до Народната скупштина на ФНРЈ на допол-
нителна потврда. 
Комисија за толкување па законите на Народната 

скупштина на ФНРЈ 
Секретар, Претседател, 

Риста Аитуновиќ, с. р. др Макс Шнудерл, с. р. 
народен пратеник народен пратеник 

9 5 . 

Врз основа на чл. 79 ст. 1 точ. 1 од Уставниот 
закон, Сојузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ГРАДСКИОТ НАРОДЕН 
ОДБОР НА ГРАДОТ ЉУБЉАНА ДА РАСПИШЕ 

МЕСТЕН ВНАТРЕШЕН ЗАЕМ 
1) На Градскиот народен одбор на градот Љу-

бљана му се одобрува да распише местен внатре-
шен бескаматен заем во износ од 300,000.000 дина-

ри за финансирање на изградбата на станбени и 
школски згради во Љубљана. 

2) Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 

Р. п. бр. 62 
7 април 1953 година 

Белград 

Сојузен извршеп совст 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Едвард Кардељ, с. р, 

9Г). 

Врз основа на чл. 12 точ. 7 од Законот за спро-
ведување на Уставниот захон, во врска со чл. 23 
и 61 од Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците на Народната банка на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 20/52), Сојузниот извршен совет 
пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУ-
ЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВНИОТ ОСИГУРИТЕЛЕИ 

ОАВОД 
Член 1 

На службениците на Државниот осигурителен 
завод што се наоѓаат на функциите утврдени со 
овој правилник им припаѓа функционален додаток, 

Член 2 
Функциите во Државниот осигурителен завод 

што повлекуваат функционален додаток се распо-
редуваат во положајните разреди од чл. 39 на 
Основната уредба за звањата и платите на службе-
ниците на државните органи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/52), и тоа: 

Ф у н к ц и ј а Положаен разред 

A. — во генералната дирекција 
Генералниот директор I 
заменик на генералниот директор II 
директор на дирекција на планот 
и на организација на дирекција на 
имотните осигурува ^а и на ди-
рекција на личните осигурувања III 
директор на дирекција на стран-
ски осигурувања и на дирекција 
на сметководство IV 
секретар IV 

Б. — во дирекциите за народните репу-
блики: Србија, Хрватска и Слове-
нија: 
директор на дирекција II 
заменик на директор на дирекција III 
Шеф на служба V 
секретар : у 

B. - во дирекциите за народните репу-
блики: Босна и Херцеговина, Ма-
кедонија и Црна Гора: 
директор на дирекција III 
заменик на директор на дирекција IV 
Шеф на служба VI 
секретар VI 

Г. — во филијалите 
шефови на филијалите: Белград 
I, Нови Сад I, Зрењанин I, Ниш, 
Загреб I, Осијек I, Ријека I, Љу-
бљана, Марибор, Сараево и Скопје V 
шефови на други филијали -=- - VI 
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Член 3 
Висината на функционалниот додаток, во гра-

ниците на износот на определениот положаен ра-
зред ја определува: за Генералниот директор и 
неговиот заменик — старешината надлежен за 
нивно назначување, за службениците во Генерал-
ната дирекција и за директорите на дирекциите 
за народната република и за нивните заменици 
— Генералниот директор, а за службениците во 
дирекциите за народните републики и за шефови-
те на филијалите — директорите на дирекциите 
за народните републики. 

Член 4 
Функционалните додатоци можат да се даваат 

само во рамките на средствата предвидени за таа 
цел со финансискиот план. 

Член 5 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ^НРГ'. 
Р. п. бр. 60 

2 април 1953 година 
Белград 

Сојузен извршен совет 
Секретар, Потпретседател, 

Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

97. 
Врз основа на чл. 21 од Уредбата за звањата 

и платите на службениците во ветеринарната слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/52) во врска 
со чл. 12 тон. 6 од Законот за спроведување на 
Уставниот закон, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОКОТ ЦА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ВЕ-
ТЕРИНАРНАТА СЛУЖБА ШТО РАБОТАТ ПОД 

УСЛОВИ ОПАСНИ ЗА ЖИВОТОТ ИЛИ 
ЗДРАВЈЕТО 

- Член 1 
Додатокот за работа опасна за животот или 

здравјето на службениците им припаѓа на службе-
ниците што имаат звања по Уредбата за звањата 
и платите на службениците во ветеринарната слу-
жба кога вршат работи предвидени со овој пра-
вилник во институти, заводи, бактериолошки ла-
бораториуми, дијагностички станици, станици за 
сузбивање стерилитет и вештачко осеменување и 
во кафилерии, и на службениците што ги вршат 
работите од чл. 2 на овој правилник во институти 
и клиники на ветеринарните факултети. 

Член 2 
На службениците кои во ветеринарните уста-

нови споменати во претходниот член постојано ра-
ботат со редовно полно работно време на испиту-
вање, дијагностицирање, лекување и сузбивање на 
сточните заразни болести што можат од животните 
да преминат на луѓето, и тоа: беснило, бедреница, 
сакагија, бруцелоза, туберкулоза, туларемија, ли-
гавка и шап и рикециоза, како и на секцирање 
мрши од животни пцовисани од цитираните боле-
сти, им припаѓа додаток во износ од 1.000 до 3.000 
динари месе.чно. ,„ . - г 

Член 3 
Додатокот во износот цитиран во претходниов 

член им припаѓа и на службениците кои во заво-
дите за производство на ветеринарни вакцини по-
стојано и непосредно работат со живи причини-
тели, со заразни материјали и инфицирани жи-
вотни со цел да се произведуваат, испитуваат и 
контролираат вакцините на антиген и серум про-
тив болестите што можат од животните да пре-
минат на луѓе. 

Член 4 
На службениците од чл. 1 на овој правилник 

што работат постојано и непосредно на испиту-
вање и сузбивање стерилитетот и на вештачко 
осеменување, им припаѓа додаток во износ од 506 
до 2.000 динари месечно. 

Член 5 
На службениците што работат постојано, не-

посредно и со полно работно време со рентген-
апарати во институти и клиники на ветеринарните 
факултети и ветеринарни болници, им припаѓа до-
даток во износ од 2.000 до 2.500 динари месечно/ 

Ако службениците во текс-т на работното време 
работат само претежно на рентген-апарати, им при-
паѓа додаток во износ од 1.000 до 2.000 динари ме^ 
сечно. 

Додаток во износ од 1.000 г,о 2.000 динари ме-
сечно им припаѓа и на службениците што се на-
оѓаат постојано во текот на редовното работно 
време во зоната на дејството на рентгенови зраци. 

Член 6 
На службениците кои во ветеринарните уста-

нови работат со скратено работно време или ра-
ботат само делум на работите од чл. 2, 3, 4 и 5 
на овој правилник, висината на додатокот и:л се 
определува сразмерно на фактичко проведеното 
време на работа што е опасна за животот или 
здравјето. 

Член 7 
Висината ^ на додатокот во границите на нај-

малиот и најголемиот износ ја определува рако-
водителот на установата (институтот, заводот, фа-
култетот) според интезитетот односно степенот на 
опасноста на работата за животот или здравјето 
на службеникот, а во случајот од чл. 5 на овој 
правилник — сразмерно на времето проведено на 
таква работа. 

Член 8 
Додатокот предвиден со овој правилник ќе се 

исплатува од 1 април 1953 година. 

Член 9 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Бр. 3498 

2 април 1953 година 
Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Душан Чалиќ, с. р. 
Согласен, 

Потпретседател 
на Сојузниот извршен совет, 
ч Александар Ранковиќ, с. р. 
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Врз основа на чл. 12 точ. 6 и чл. 13 од Законот 
-за спроведување на Уставниот закон, а во врска 
со точ. 1 од Решението за определување државни-
те органи надлежни за пропишување цени и та-
рифи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПРОДАНИЌ ЦЕНИ НА МА-

ЛО. ЗА НОВИТЕ ВИДОВИ ЦИГАРИЊА 

1) За новите видови цигариња се определуваат 
следни единствени продавнл цени на мало во сло-
бодна продажба, и тоа: 

Динари 
за 20 цигар^ња 

За цигарињата „Будва" 60 
За цигарињата „Интернационал" 45 
За цигарињата „Зеленгора" 38 

Овие цени важат на целата територија на Фе-
деративна Народна Република Југославија. 

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

Бр. 5659 
30 март 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за работи на народното стопанство, 
Душан Чалиќ, с. р. 

Тркалести турпии - лесни ЈХЈЅ К.Б4.050 
Тркалест турпии — тешки ЈХЈЅ КЛМ.051 
Полутркалести турпии — лесни ЈХЈЅ КХЈ4.060 
Полутркалести турпии — тешки ЈТЈЅ К.В4.061 
Ножести турпии Ј1ЈЅ К.В4.080 
Правоаголни ргшпи за дрво ЈТЈЅ К.Б4.100 
Полутркалести рашпи за дрво Ј1ЈЅ КЛ34.101 
Поткивачки рашпи ЈХЈЅ К.Б4.102 
Чевларски рашпи прави ЈТЈЅ КЛ34.103 
Чевларски рашпи криви Ј1ЈЅ К.Б4.104 
Наведените југословенски стандарди објавени 

се во одделно издание на Сојузната комисија за 
с а идар дизаци ја, што е составен дел од ова ре-
шение. 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во 
сила на 1 август 1953 година. 

Бр. 495 
19 март 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната комисија за 
стандардизаци ј а, 

инж. С. Виторовиќ, с. р, 

99. 
Во врска со чл. 6 од Уредбата, за југословен-

ските стандарди, сојузните прописи за квалитетот 
на производите и за производителните специфи-
кации („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/51) Сојуз-
ната комисија за стандардизација донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАР-

ДИ ЗА ТУРПИИ И РАШПИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стан-
дардизација се донесуваат југословенски стан-
дарди: 

Турпии и рашпи, дефиниција на 
поимите и поделба ЈТЈЅ К.Б4.001 

Турпии — број на насеците ЈХЈЅ К.В4.003 
Рашпи — број на забите ЈТЈЅ К.В4.004 
Правоаголни турпии — лесни Ј1ЈЅ КЈ34.020 
Правоаголни турпии - тешки ЈХЈЅ К.Б4.021 
Правоаголни заострени турпии ЈТЈЅ К.Б4.022 
Правоаголни турпии за пили Ј1ЈЅ К.Б4.023 
Правоаголни турпии без насаден 

дел Ј1ЈЅ К.Б4.024 
Правоаголни турпии рамењачи ЈТЈЅ К.Б4.025 
Квадратни турпии - лесни Ј1ЈЅ К.Б4.030 
Квадратни турпии - тешки Ј1ЈЅ К.Б4.031 
Триаголни турпии — лесни Ј1ЈЅ К.Б4.040 
Триаголни турпии — тешки Ј1ЈЅ КЛ34.041 
Триаголни турпии за пили Ј1ЈЅ К.Б4.042 
Триаголни турпии за пили — зао-кражени Ј1ЈЅ К.Б4.043 

Сојузниот извршен совет, по извршеното срав-
нување со изворниот текст, установи дека во тек-
стот на Одлуката за пренесување работите од ме-
ѓународна правна помош на Државниот секрета-
ријат за надворешни работи, објавена во „Службе-
ниот лист на ФНРЈ", бр. 15 од 1 април 1953 година 
се потерала долу наведената грешка, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ РАБОТИТЕ 
ОД МЕЃУНАРОДНА ПРАВНА ПОМОШ НА ДР-
ЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА НАДВОРЕШНИ 

РАБОТИ 

Во одделот под I последен став место: „Коми-
сијата за административни прашања" — треба да 
стои: „Административната комисија". 

Р. п. бр. 52 — Од Сојузниот извршен совет, 
Белград, 7 април 1953 година. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

94. Правилник за работа на Комисијата за 
толкување на законите 161 

95. Одлука за одобрување на Градскиот на-
роден одбор на градот Љубљана да ра-
спише местен внатрешен заем 162 

96. Правилник за функционалните додатоци 
на службениците на Државниот осигури-
те л ен завод — — 162 

97. Правилник за додатокот на службени-
ците во ветеринарната служба што рабо-
тат под услови опасни за животот или 
здравјето — — — 163 

98. Наредба за единствените продавни цени 
на мало за новите видови цигариња — 164 

99. Решение за донесување југословенски 
стандарди за турпии и рашпи 164 

Исправка на Одлуката за пренесување ра-
ботите од меѓународна правна помош на 
Државниот секретаријат за надворешни 
работи 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" - Новинско-издавачка установа - - Белград, У л и ц а Краљевска 
Марка бр. 9. - Директор и одговорни уредник Слободан М. Нешовик, Улица Краљевиќ^ Марка бр. и. 
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