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229. 
^ Врз основа на чл. 79 и 81 од Уставниот закон 

Сојузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ИНВАЛИДСКИТЕ ПРИ-
НАДЛЕЖНОСТИ НА МИРНОДОПСКИТЕ ВОЕНИ 

ИНВАЛИДИ 
Член 1 

На мирнодопските воени инвалиди и на члено-
вите на нивните фамилии инвалидските принадле-
жности им се определуваат на начинот и по про-
писите предвидени во оваа уредба. 

Со мирнодопските воени инвалиди се изедна-
чуваат лицата што ќе зад обиј ат рана или повреда 
во вршењето на службата во Народната милиција 
и службата на државната безбедност како и чле-
новите на фамилиите од овие лица. 

Согласно на одредбите од Законот за мирно-
допските воени инвалиди, на лицата од ст. 1 и 2 
од овој член им припаѓаат сите други инвалидски 
права и погодности, предвидени со прописите што 
постојат за воените инвалиди од војните и за чле-
новите на нивните фамилии. 

Член 2 
На инвалидите од чл. 1 од оваа уредба инва-

лидските п^инадлежности им се определуваат по 
прописите за инвалидските принадлежности на во-
ените инвалиди од војните. 

Ако инвалидот од чл. 1 од оваа уредба за ист 
случај инвалидност ги исполнува и условите за 
да се здобие со правото на инвалиднина или инва-
лидска пензија по прописите за социјалното оси-
гурување, може по сопствен избор, наместо инва-
лидските прикадлежности определени во смисла 
на претходниот став, да го оствари правото на ин-
валиднина односно инвалидска пензија. 

Член 3 
На инвалидите од чл. 1 од оваа уредба кои 

како уживатели на инвалидските принадлежности 
определени по прописите за инвалидските прина-
длежиости на воените инвалиди од војните ќе се 
здобијат подоцна, за друг случај на инвалидност, 
со правото на инвалиднина или инвалидска пен-
зија по прописите за социјалното осигурување, им 
припаѓа, покрај инвалидските принадлежности што 
им се порано признаени уште и правото на инва-
лиднина односно инвалидска пензија ако при опре-
делувањето на тие права од социјалното осигуру-
вање не е земена во обѕир и поранешната инва-
лидност. 

Ако во случаите од претходниот став при опре-
делувањето на правото од социјалното осигурува-
ње е земена во обѕир и поранешната инвалидност 
— инвалидот може да оствари само едно право, по 
сопствен избор. 

Одредбите од претходните ставови важат и за 
случај кога уживателот на инвалиднина односно 
инвалидска пензија определена по прописите за 
социјалното осигурување подоцна, за друг случај 
на инвалидност, ќе се здобие како инвалидот од 

чл. 1 на оваа уредба и со правото на инвалидски 
принадлежности по прописите за инвалидските 
принадлежности на воените инвалиди од војните, 

Член 4 
Ако воен инвалид од војните дополнително се 

здобие со својството на инвалид од чл. 1 на оваа 
уредба, односно ако инвалидот од чл. 1 на оваа 
уредба се здобил и со својството на воен инвалид 
од војните, ќе му се определи за двете овие инва-
лидности едно право, и тоа војна воена инвалид-
нина спрема наголемекиот процент на инвалид-
носта. 

Член 5 
Одредбите на чл. 2 до 4 од оваа уредба важат 

аналогно и за фамилиите на инвалидите од чл. 1 
на оваа уредба, и тоа за членовите на фамилиите 
опфатени во Законот за мирнодопските воени ин-
валиди. 

Член 6 
Лицето што стапиле од работен однос на от-

служување на воената обврска во постојаниот ка-
дар на Југословенската народна армија, и во вр-
шењето на таа воена служба претрпи рана или 
повреда, може да бара, наместо инвалиднина по 
прописите за инвалидските принадлежности на 
воените инвалиди од војните, да му се определи 
правото на инвалиднина односно инвалидска пен-
зија по прописите за социјалното осигурување — 
како за случај на несреќа во работа. 

Одредбата од претходниот став важи аналогно 
и за членовите на фамилијата (чл. 5) на лицето 
од ст. 1 на овој член што ќе умре од рана или по-
вреда задобивена во вршењето на воената служба 
во постојаниот кадар на Југословенската народна 
армија. 

Член 7 
Лицето што ќе стане наполно и трајно неспо-

собно за работа поради рана или повреда во врше-
њето на граничната служба на граница, може да 
бара, без обѕир да ли е осигуреник на социјалното 
осигурување, наместо инвалидските принадлежно-
сти по прописите за инвалидските принадлежности 
на водните инвалиди од војните да му се додели 
инвалидска пензија по прописите за социјалното 
осигурување — како за случај на несреќа во ра-
бота. Со Еака определената инвалидска пензија 
на уживателот му припаѓа и половина од соодвет-
ната инвалиднина определена по прописите за ин-
валидските принадлежиоса и на воените инвалиди 
од војните. 

Одредбите од претходниот став важат р-^тогно 
и за членовите на фамилијата на лиг,о г тто ќе 
умре од последици на рана или повреда задоби-
вена во вршењето на граничната служба на гранит а. 

Член 8 
Правото на инвалидски принад нежности и дру-

гите права по прописите што важат за воените 
инвалиди од војните во смисла на одредбите на 
чл. 1—3 од оваа уредба го има и лице кое поради 
последици од болеста задобивена во вршењето на 
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задолжителната воена служба во Југословенската 
наро-дна армиј?, а во текот на непрекинатото бо-
.г./!: пње ог 1:а кое било под контрола на над-
лежни! з ппвалпцсни органи, ќе стане инвалид од 
I до IV група во см.исла на прописите за воените 
инвалиди од војните, ако во поглед на имотната 
состојба и приходите ги исполнува условите за 
примање на инвалидски додаток по прописите за 
инвалидските припадлежности на воените инва-
лиди од Бојните. 

Чч знаците на фамилијата (чл, 5) на лицето 
што ќе умре од болеста задсбиг,ена во вршењето 
на задолжителната воена, служба, како и члено-
вите на фамилија!и на ллцето што ќе умре како 
уживател па инвалиднината ед претходниот став, 
имаат право на фамилијарни инвалидски принод-
лепшости и па други права ако г.о поглед на имот-
ната состојба и приходите ги исполнуваат усло-
р^ите од претходниот став, 

Член 9 
По одредбите на чл. 2 до 5 од оваа уредба им 

се определуваат инвалидските п р и н а д л е ж к о с т и и 
на лицата што ќе станат инвалиди поради после-
дици од рана или повреда аа д обивана БО вршењето 
на должноста за време на школување во воени 
николи, за време на служба во противавионски за -
штита, на должноста на предвојничка обука и на 
другите видови вонармиско воспитување. 

На членовите на фамилијата (чл. 5) на лицето 
од претходниот став што ќе умре од последиците 
на задобивената рана односно повреда, им припаѓа 
поаво на фамилијарни инвалидски приладлежно-
сти, под услов да ги издржувало тоа лице до сво-
тата смрт. 

Уживателите на инвалидските принадлежно-
сти од ст. 1 и 2 на овој член имаат право на здрав-
ствена заштита под исти услови како и уживате-
лите на војни воени инвалиднини. 

Член 10 
Принадлежпостите установени по одредбите од 

оваа уредба течат од првиот ден на наредниот ме-
сец по влегувањето во сила на оваа уредба, со кој 
ден престанува правото на принадлежностите опое-
делени по поранешните прописи, доколку тоа пра-
во не ќе биде одржано по барање на уживателот 
во смисла на одредбите од чл. 2 ст. 2, чл. 3 ст. 2 
и 3 и чл. 5—8 од оваа уредба. 

До ставањето ЕО течај на принадлежностите 
установени во смисла на одредбите од оваа уредба, 
на инвалидите и на фамилиите од претходните 
членови заводите за социјално осигурување ќе им 
ги исплатуваат принадлежностите определени по 
поранешните прописи — како аконтации. 

Член 11 
На мирнодопските воени и на со нив изедна-

чените инвалиди, на кои поради преводењето по 
прописите за социјалното осигурување од 1 јули 
1952 година им прест.анало правото на инвалид-
нина, се воспоставува правото на инвалидски при-
надлежности согласно на одредбите од ов?н уредба 
од првиот ден на наредниот месец по нејзиното 
влегување во сила. 

Член 12 
На мирнодопските воени и со нив изедначени 

инвалиди, како и на нивните фамилии, на кои до 
влегувањето во сила на оваа уредба уште не им 
се определени правата по Уредбата за определу-
вањето и за преводењето на пензиите и инвалид-
нините („Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), ќе им 
се определи за периодот од 1 јули 1952 до 31 јули 
1953 година правото на принадлежностите по од-
редбите од таа уредба. 

Член 13 
Од денот на влегувањето во сила на оваа уред-

ба престануваат да важат одредбите на чл. 34 до 
41 и членот 56 и 57 од Уредбата за определување 

и преводење на пензиите и инвалиднините („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 39/52) и чл. 28 ст. 2 од 
Уредбата за инвалидските принадлежности („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 33/52), како и другите 
прописи што се во спротивност со одредбите од 
оваа уредба. 

Член 14 
За да се изврши и натаму спроведе оваа уред-

ба, заводите за социјално осигурување ќе им ги 
предадат без одлагање, а по званични должност, 
предметите од инвалидите и фамилиите опфатени 
со одредбите од оваа уредба на надлежните инва-
лидски органи, кои ќе ги определат новите инва-
лидски п ^ н а д л е ж н о с т и но прописите за инвалид-
ските прппадлежности на воените инвалиди од 
војните, 

Дно инвалидот односно фамилијата врз основа 
на одредбите од чл. 2 и 3 и чл. 5—8 од оваа уредба 
не го остварува правото на инвалидски принадле-
жноети по прописите за инвалидските прииадле-
жнос -и на воените инвалиди од војните, туку го 
остварува правото на инвалиднина односно пен-
зија од социјалното осигурување, заводите за со-
цијално сигурузоње ќе му испратат на надлежниот 
инвалидски срган препис од решението за правото 
од социјалното осигурување за да му се признае 
својството на мирнодопски инвалид на уживателот 
на инвалиднината односно пензијата. 

Член 15 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 196 
17 јули 1953 година 

Белград 
Претседател на Републиката, 

Јосип Броз-Тито, с. р. 

230. 
Врз основа на чл. 5'3 од Основниот закон за 

општествениот придонес и за даноците и чл. 11 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ДАНОКОТ НА ПЛАТНИОТ ФОНД 
Член 1 

Во чл. 1 од Уредбата за данокот на платниот 
фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) ставот 
1 се менува и гласи: 

,,Стопанските претпријатија, стопанските уста-
нови со самостојно срнијансирање чијшто платен 
фонд се распоредува по тарифниот правилник, за-
наетчиските задруги, набавно-продазните задруги 
и индустриските погони на земјоделските задруги 
(во натамошниот текст: претпријатија) плаќаат да-
нок на платниот фонд." 
^ Член 2 

Во членот 2 се додаваат нови ставови 2 и 3 кои 
гласат: 

„На товар на платниот фонд на претпријатието 
паѓаат следните издатоци: 

1) з а р а б о т и т е на работниците и службени-
ците; 

2) наградите на лицата што се оспособуваат 
стручно или усовршуваат за потребите на претпри-
јатието, без обзир дали се врши тоа во самото 
претпријатие или вон претпријатието, во земјата 
или во странство; 

3) хранарината за болување на работниците и 
службениците за првите седум дена; 

4) надокнадите на заработеше за време на го-
дишниот одмор, 
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5) надокнадите на заработките за дните на др-
жавните празници и за платеното отсуство; 

6) дневниците за службени патувања и преме-
стувања што паѓаат на товар на претпријатието, 
во земјата и во странство. Во п на гинат фонд не 
влегуваат дневниците за службени патувања, како 
ниту теренските додатоци на работниците и слу-
жбениците во претпријатијата на филмската инду-
стрија, а исто така ни дневниците за службени 
патувања питу теренските додатоци на работни-
ците и службениците во експлоатација на автомо-
билите, тралнзаите, тролејбусите и спрежните во-
зила што се наплатуваат сц корисниците одделно 
покрај всзаринскиот тарифен став; 

7) надокнадите на заработите за време на 
службено патување; 

8) патните паушали, теренските додатоци (освен 
оние од тон. 6 на овој член), дневниците што се 
пресметуваат спрема бројот на поминатите кило-
метри (во вид на километража) и сл.; 

9) надокнадите на заработите за време на 
прекинот на работата; 

10) надокнадите за работа на лицата вон рабо-
тен однос при системот на работа на парче дома 
ка ј работникот; 

11) заработивте што ќе \и отстапат поедини 
работници и службеници или целиот работен ко-
лектив доброволно во социјални и други цели; 

12) хонорарите на проектанти-надворешни со-
работници, како и други постојани и повремени 
хонорари и надокнади за работа од случај до 
случај; 

13) пресметаните заработки по ефект на добро-
волната работна сила0 

14) провизиите на аквизитери, накупувачи и 
други лица без обзир дали се во работен однос со 
претпријатието или не; 

15) премиите за заштеда на материјали и про-
визиите од наплатените договорни казни и пенали; 

16) разни додатоци и надокнади, ако ги вове-
дат работните колективи; 

17) надокнадите за одЕсен Ж И Е О Т ОД фамили-
јата; 

18) паричните казни изречени против претпри-
јатието (поради разни девизни, даночни, царински 
и други прекршоци, арбитражни казни и казни по 
други БИНИ), освен помалите и договорните казни; 

19) подароците што им се даваат на работни 
колективи од други претпријатија; 

20) сите други надокнади за работа што не се 
изземени во следниот став, без обзир да ли се ис-
платуваат во готово или се даваат ЕО натура, освен 
вредностите на хигиенските и техничките средства 
за заштита, 

Од платниот фонд на претпријатието не се ис-
платуваат, ако не е напред изрично цитирано: 

1) трошоците на превезеното што се во врска 
со службеното патување и преместување ка ј сите 
претпријатија воопшто; 

2) надокнадите за работите и услугите што им 
ги вршат на претпријатијата лица со самостојни 
занимања; 

3) хонорарите на постојаните и повремените 
внатрешни и надворешни соработници за сите ви-
дови ракописи објавени во весници и списанија, 
освен хонорарите што служат како основ за оства-
рување правово врз основа на социјалното осигу-
рување, кои влегуваат во платниот фонд; 

4) авторските и уметничките хонорари за кни-
жевни, научни, стручни, уметнички и други слич-
ни дела во оригинал, превод, копија или репро-
дукција; 

5) надокнадите за работата на студентите и 
учениците на средни и стручни школи за време 
на вршењето пракса во претпријатија; , 

6) хонорарите за рецензија, лектура, коректура 
и редакција што им се исплатени на надворешните 
соработници од страна на издавачкото претприја-
тие." 

Член 3 
Ео членот 4 по ставот 1 се додаваат нови ста-

вови 2 и 3 кои гласат: 
„По исклучок од одредбите на првиот став, за 

работниците во селското стопанство на работа на 
селско-стопански работи без обзир на категоријата, 
се определува просечна заработка од 6.800 динари 
месечно. 

За работниците на други работи во селското 
стопанство и за сите службеници важат просеч-
ните заработки од ставот 1." 

Досегашниот став 2 станува став 4 во кој збо-
ровите „?д горниот став" се заменуваат со зборо-
вите „од горните ставови", 

Член 4 
Членот 6 се менува и гласи: 
„Соборот на производителите на народниот од-

бор на околијата односно градот, водејќи сметка за 
тежината на работата и за специфичностите на 
условите, може износите р а просечните заработен 
од чл. 4 да ги наголеми за: 

а) рудниците на јаглев со јамска ра-
бота, проектантските организации, хидро-
техничките институти, потоа бироите и 
институтите што вршат услуги на стопан-
ските организации во поглед на организа-
цијата на технолошкиот процес и стопан-
ско-сметковкото работење, Ершат ревизија 
на стопанските организации или вршат 
технички услуги (испитување на матери-
јали и сл.). до 20% 

б) рудниците на разнобоени метали со 
јамска работа, рудниците на јаглен со дне-
вен коп, претпријатијата за производство 
и преработкана нафта, претпријатијата на 
црната и обоената металургија, претприја-
тијата на го л емохемиската индустрија и 
коксарите, рудниците на .неметали со јам-
ска работа, фабриките за цемент, фабри-
ките за акумулатори, фабриките за тут-
кал о, претпријатијата за истражни" работи 
и длабинско дупчење, и претпријатијата и 
погоните за натоварување, истоварување и 
ускладиштување во поморските луки, реч-
ните пристаништа и железничките станици 
(само погоните со транспортни работници) до 15%? 

в) веснит-:арските претпријатија, изда-
вачките претпријатија, јавните радиоди-
фузни станици фабриките за катран и 
претпријатијата на филмската индустрија 
и поморските бродоградилишта до 10% 

г) претпријатијата за производство и 
пренесување на електрична енергија, прет-
пријатијата на машиноградбата (вклучу-
вајќи ја машиноградбата од електроинду-
стријата), другите бродоградилиште, печат-
ници и монтажни претпријатија до 5% 

Член 5 
Во членот 10 на крајот на ставот 2 се додава 

реченицата: 
„За воените стопански претпријатија под непо-

среден надзор на Државниот секретаријат за ра-
боти на народната одбрана пописот на работните 
места, направен во 1953 година, го потврдува Др-
жавниот секретаријат за работи на народната од-
брана." 

Член 6 
Во членот 11 ставот 3 се менува и гласи: 
„Бројот на остварените работни дни на слу-

жбениците се пресметува спрема препишаното ра-
ботно време во текот на денот и календарскиот 
број на работните дни во кои работиле службени-
ците во текот на месецот, така тој број да не може 
по поодделно лице да изнесува повеќе од бројот 
на работните дни во дотичниот месец, односно во 
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текот на пресметковниот период. Од тоа се иззе-
маат проектантите и цртаните во проектантските 
бирои, укрцаниот персонал на претпријатијата во 
поморскиот и речниот сообраќај и службениците 
на претпријатијата на луките и складиштата што 
учествуваат непосредно во процесот на манипула-
цијата на стоките во складиштето (складиштари, 
бројачи, надзорници на натоварувањето и сл.), чи-
ишто остварени работни дни се пресметуваат врз 
основа на остварените работни часови на начинот 
што е пропишан за работниците." 

Член 7 
Членот 12 се менува и гласи: 
„При пресметувањето на даночната основица 

претходно од делот на остварениот платен фонд 
што се исплатува на име на заработка се одбиваат 

/ следните износи: 
1) наградите за работа на учениците во сто-

панството и учениците на индустриските школи, 
стипендиите што им се даваат на децата од пад-

, патите борци и на децата од жртвите на фаши-
стичкиот терор и стипендиите на учениците на 
средните стручни школи и стипендиите; 

2) надокнадите за работа на повремените ра-
ботници, земени за извршување на некоја работа 

(што не се појавува во редовното работење на прет-
/ пријатното а мора бездруго да се изврши (на пр.: 
'расчистување на одронета земја, одбрана од по-
- плава и слично); 

3) наградите за работа на странските студенти 
на пракса во претпријатијата врз основа на раз-
мена ; 

4) надокнадите з? работа на лицата вон рабо-
тен однос, кога се исплатуваат по парче на произ-
водот на домашната радиност изработено дома к а ј 
работникот; 

5) делот на заработката на работниците и слу-
жбениците што се со служба во странство или се 
оспособуваат во странство за потребите на прет-
пријатијата, над износите предвидени со тариф-
ниот правилник за такви или слични работни ме-
ста во земјата; 

6) делот на дневниците за службени патувања 
во странство, над износот на дневниците за слу-
жбени патувања во земјата пропишани со тариф-
ниот правилник; 

7) паричните казни што се изречени против 
претпријатијата освен пеналите и договорните ка-
зни; 

8) разликата помеѓу договорената постојана ме-
сечна плата на државниот мајстор на занаетот, и 
износот на просечната месечна заработка од 12.000 
динари, како и разликата помеѓу договорената ме-
сечна заработка на странскиот стручњак и изно-
сот на просечната месечна заработка од 12.000 ди-
нари; 

9) одделните додатоци за потешки услови на 
работата на персоналот што работи во хидрогра-
дежни и градежни претпријатија на работи под 
вода (кесонски и слични) и подземни (тунелски и 
слични) работи, на дувачите на стакло во фабри-
ките за стакло, како и на работниците во фотохе-
миската индустрија што хзаботат во мрачни комори; 

10) издатоците за службени облека на извр-
шниот персонал на претпријатијата на градскиот 
јавен сообраќај (трамваи, тролејбуси, автобуси) и 
на претпријатијата што вршат јавна комунална 
служба, ако народниот одбор на градот пропишал 
дека извршниот персонал на овие претпријатија 
мора да ја врши службата во службена облека; 

11) наголемувањето на заработките до 50%? по 
тарифниот став за прекувремена работа за рабо-
тите од итна природа во претпријатијата ка ј кои 
што по природата на работата е неодбежна пре-
кувремена работа (во текот на сезоната или преку 
целата година), под услов соборот на производи-
телите на народниот одбор на околијата односно 

градот однапред да дал согласност дека таквите 
работи претпријатието може да ги врши и преку-
времено; и 

12) издатоците на име дневници и теренски 
додатоци, и тоа само на стручните работници и 
службеници кои, поради својата стручност, морале 
да бидат упатени на теренска работа и службено 
патување од местото на седиштето на претприја-
тие, и тоа: 

а) ка ј проектантско монтажни и градежни 
претпријатија и претпријатија за истражни работи, 
ка ј бирол и институти што вршат услуги на сто-
пански организации во поглед на организацијата 
на технолошкиот процес и стопанскосметковното 
работење, вршат ревизија на стопански организа-
ции или вршат технички услуги (испитување на 
материјалот и сл.) — само, делум или во целост, 
оној дел што преминува 3%? од просечниот платен 
фонд пресметан по одредбите на членот 3 до 7 од 
оваа уредба; 

б) ка ј други претпријатија што вршат произ-
водство, услуги или промет надвор од местото на 
своето седиште — само делум или во целост, оној' 
дел што преминува 6%? од просечниот платен фонд 
пресметан по одредбите на чл. 3 до 7 од оваа уредба. 

Претпријатијата цитирани под а) и б) точ. 12 
од овој член можат горе цитираните издатоци да 
ги одбијат од делот на остварениот платен фонд 
што се исплатува на име заработка само во случај 
ако соборот на производителите на народниот од-
бор на околијата односно градот им одобрил на тие 
претпријатија да можат да ги одбијат овие изда-
тоци. При решавањето за тоа соборот на произво-
дителите ќе земе во обзир да ли постојат особено 
оправдани причини да се одобри одбитокот на 
овие издатоци. 

За воените претпријатија од чл. 10 ст. 2 реше-
нието од претходниот став го донесува Државниот 
секретар за работи на народната одбрана. 

Против решението од соборот на производите-
лите донесено во случаите цитирани во тон. 11 и 
12 од овој член претпријатието може да подаде 
жалба до републичкиот извршен совет односно на 
автономната единица. 

За претпријатијата на поморскиот, речниот и 
цивилниот воздушен сообраќај и за Претпријати-
ето на коли за спиење и ручање ќе се определат 
со одделно решение, што го донесува сојузниот 
Државен секретар за работи на народното стопан-
ство во согласност со Сојузниот извршен совет, из -
датоците што се одбиваат пред пресметувањето на 
даночната основица од делот на остварениот пла-
тен фонд изземен за исплата на заработките и 
другите издатоци." 

Член 8 
Во членот 14 на крајот на ставот 3 се додава 

реченицата: 
„Соборот на производителите на народниот од-

бор на околијата односно градот може да одобри 
ако е тоа нарочно оправдано, на поодделни прет-
пријатија да им се исплатуваат аконтации на за-
р а б о т е т е до 10% поголеми од просечниот платен 
фонд." 

Член 9 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", со тоа 
што одредбите на членот 2 ќе се применуваат од 
1 јануари 1953 година а другите одредби од 1 април 
1953 година освен за индустриските погони на зе-
мјоделските задруги на кои уредбата во целост ќе 
се применува од 1 јули 1953 година. 

Сојузен извршен совет 
Р. п. бр. 190 

20 јули 1953 година 
Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 
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231 
Врз основа на чл. 31 од Законот за социјал-

ното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии и чл. 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 

ЗА ДОДАТОЦИТЕ НА ДЕЦА 
Член 1 

Членот 6 од Уредбата за додатоците на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51, измени и до-
полненија — бр. 59/52) се менува и гласи: 

„Правото на постојан додаток на деца и виси-
ната на тој додаток зависат од имотната состојба 
на фамилијата, а вкупниот износ на постојаните 
додатоци зависи од бројот на децата за кои се 
остваруваат додатоците". 

Член 2 
Во членот 7 се укинуваат досегашните ставови 

1—3 и место нив се внесуваат нови ставови 1—-4, 
кои гласат: 

„Според имотната состојба, приходите и даноч-
ната обврска на домаќинството висината на посто-
јаниот додаток на деца се определува по следната 
скала: 

5 
ЅзЅ 

н ѕ"31 
О в 'о а 2 а л Ѕ С Л.п о 5 К О В 5Ј Ѕ 
Ѕ Зе. о 

в на: ѕ 9 л о ^ к ; о е " 

1 К П 
с о I з р а в в л Ѕм ѓ V ^ К О С? 

М Е С Е Ч Н О Д И Н А Р И 

за 1 дете 
за 2 деца 
за 3 деца 
за 4 деца 
за 5 деца 

3.000 
5.500 
7.500 
9.000 

10.000 

2.550 
4.675 
6.375 
7.650 
8.500 

1.950 
3.575 
4.875 
5.850 
6.500 

1.350 
2.475 
3.375 
4.050 
4.500 

750 
1.375 
1.875 
2.250 
2.500 

а за секое натамошно дете вкупниот износ на по-
стојаниот додаток се наголемува за 10%? од вкуп-
ниот износ на додатокот за 5 деца. 

Дневниот износ на постојаниот додаток се утвр-
дува со делење на месечниот износ на додатокот 
со 26 и со заокружување на добивениот износ на 
цели динари, така што износите до 50 пари да не 
се земаат во обзир а износите преку 50 пари да се 
сметаат како цел динар. 

Постојаниот додаток на деца не припаѓа ако 
данокот на доход од земјоделски имот надминува 
380 динари годишно по член на домаќинството или 
ако друг доход подложен на данок надминува 1.800 
динари месечно по член на домаќинството. 

На лицата зачленети во селански работни за-
други правото на постојан додаток им се опреде-
лува во смисла на претходните ставови според да-
нокот на доход што им е обложен на домаќин-
ствата на приходите од окуќнината, наголемен со 
износот на данокот на доход што би се плаќал по 
стопата од 3%? на остварените приходи од рента 
односно камата на проценетата вредност на имотот 
внесен во задруга." 

Досегашните ставови 4—7 стануваат нови ста-
вови 5—8, со тоа што во досегашниот став 5 (но-
виот став 6) се бришат зборовите: „помалу од два 
хектара" и на кра ј се додава нова реченица која 
гласи: „Исто така, ако корисникот има приход од 
сопствена зграда и друг доход што подлежува на 
данок, правото на постојан додаток се определува 
како да произлегува вкупниот износ на даночните 
основици од доходот од друг имот или дејност", 

Член 3 
На децата на паднатите борци од Народноосло-

бодителната војна и на децата што се жртви од 
фашистичкиот терор, односно чии што хранители 
загинале, умреле, исчезнале или се трајно онеспо-

собени за стопанисување како жртви од фаши-
стичкиот терор, ќе им се додели додека се на ре-
довно школување или учење во стопанството, без 
обзир на имотната состојба на домаќинството кому 
што припаѓа детето, стипендии во износи кои можат 
да бидат поголеми од износите на постојаниот до-
даток од чл. 2 на оваа уредба. 

Исто така, можат да се доделуваат стипендии 
во износи поголеми од износите на постојаниот 
додаток, без обзир на имотната состојба на дома-
ќинството и на студентите на факултети, високи и 
виши школи, додека се наоѓаат на редовно шко-
лување вон местото во кое што живеат нивните 
родители односно издржаватели и додека постиг-
нуваат задоволителен успех во тоа школување. 

Доделувањето на стипендиите во смисла на 
одредбите од ст. 1 и 2 на овој член ќе се врши по 
посебни прописи што ќе ги донесе Сојузниот извр-
шен совет. 

Член 4 
Одредбите на чл. 1 и 2 од оваа уредба ќе се 

применуваат од 1 август 1953 година, со тоа што 
за побарувањата на постојаниот додаток на деца 
од времето пред 1 август 1953 година ќе се решава 
по поранешните одредби. 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", 
Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 207 
20 јули 1953 година 

Белград 
Пре1седател па Републиката, 

Јосип Брот-Тито, с.р. 
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232. 

Врз основа на чл. 13 и 19 од Законот за др-
жавните службеници, а во врска со чл. 11 од З а -
конот за спроведување на Уставниот закон, Соју-
зниот извршен совет донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ДРЖАВ-

НИТЕ ОРГАНИ И УСТАНОВИ 

Член 1 
Скалата на основните плати од XX до заклуч-

но VII платен разред, предвидена во чл. 3 од Основ-
ната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи („Службен лист на 

,ФНРЈ" , бр. 14/52) и во другите одделни прописи 
за платите (чл. 9 од Уредбата за звањата и пла-

I ,тите на службениците на Народната банка на 
I ,ФНРЈ - „Службен лист на ФНРЈ" , бр. 20/52 и чл. 
! 4 од Уредбата за звањата и платите на железнич-
к и о т персонал — „Службен лист на ФНРЈ" , број 
ј 119/52) се менува, и основните месечни плати се 
определуваат во следни износи: 

I платен разред 22.500 дин. 
II „ „ 21.000 „ 

I I I „ „ 19.500 „ 
IV „. „ 18.000 „ 
V „ „ 16.500 „ 

VI „ „ 15.000 „ 
VII „ „ 14.100 „ 

VIII „ „ 13.200 „ 
IX „ „ 12.300 „ 
X „ „ 11.400 „ 

XI „ „ 10.600 „ 
I XII „ „ 9.800 „ 
' XIII , „ 9.000 „ 

XIV „ „ 8.300 „ 
XV „ „ 7.800 „ 

XVI „ „ 7.300 „ 
XVII „ „ 6.800 : „ 

XVIII „ „ 6.300 - „ 
XIX „ „ 5.900 „ 
XX „ „ 5.500 „ 

Основните плати на XXI, XXII и ХХШ платен 
разред од чл. 4 на Уредбата за звањата и платите 
на железничкиот персонал се менуваат и износат: 

XXI платен разред 5.200 дин. 
XXII „ „ 4.9С0 „ 

XXIII „ „ 4.600 „ 

- Член 2 
Во чл. 10а од Основната уредба за звањата и 

платите на службениците на државните органи, 
зад ставот 2 се додава нов став 3, кој што гласи: 

„На лицата што учествувале активно во орга-
низираната работа во Народноослободителната бор-
ба почнувајќи од 1941, 1942 или 1943 година, а 
имаат потребна пракса за службата во која што 
стапуваат, звањето се определува спрема должно-
стите на кои што биле и спрема работите што ќе ги 
вршат во државната служба, независно од школ-
ската спрема." 

Став 3 на чл. 10а станува став 4 и во првата 
реченица, наместо зборовите „по одредбата од прет-
ходниот став" се става: „по одредбата на ставот 
2 и 3". 

Член 3 
Во чл. 34 од Основната уредба за звањата и 

платите на службениците на државните органи, во 
ставот 1, наместо зборовите „до 6.500 динари ме-
сечно" се става „до 7.000 динари месечно", 

Член 4 
На службениците што примаат разлика по од-

редбата на чл. 77 ст. 5 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи и по соодветните одредби на одделните 
прописи за платите им се запира исплатата на ра-
зликата во платата до оној износ за колку што е 
наголемена основната плата почл . 1 од оваа уредба. 

Член 5 
Платите предвидени со оваа уредба ќе се ис-

платуваат од 1 август 1953 година. 

Член 6 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Сојузен извршен совет 

Р. п. бр. 200 
20 јули 1953 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

233. 

Врз основа на чл. 29а од Законот за државните 
службеници во врска со чл. 11 од Законот за спро-
ведување на Уставниот закон, Сојузниот извршен 
совет донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА УРЕДБАТА 
ЗА ПАТНИТЕ И СЕЛИДБЕНИТЕ ТРОШОЦИ 

Член 1 
Во членот 7 од Уредбата за патн,ите и селидбе-

ните трошоци („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/52) 
ставовите 1 и 5 се менуваат и гласат: 

„Дневницата за службено патување изнесува: 
1) за службениците распоредеки од IV 

платен разред нагоре : Дин. 800 
2) за службениците распоредени од IX 

до V платен разред и за висококвали-
фикуваните работници Дин. 700 

3) за другите службеници и работници Дин.600 
За службените патувања во границите на око-

лијата народниот одбор може да пропише помал 
износ на дневниците, со тоа да не може тоа намалу-
вање да изнесува повеќе од 40% од износите пред-
видени во ст. 1. При определувањето висината на 
дневниците ќе се земаат во обѕир фактичните тро-
шоци како и сообраќајните и теренските прилики во 
околијата." 

Член 2 -
Членот 8 се менува и гласи: 
„На службеник што се упатува времено на ра-

бота во друго место, му припаѓа за прв,ите триесет 
дена цела дневница, а по тоа 75%? од износот на 
дневницата." 
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Член 3 
Членот 27 се менува и гласи: 
„За време на работата на терен на службени-

ците им припаѓа надокнада во износ на дневницата 
за службено патување. 

За потешки теренски работи при кои што слу-
жбениците постојано го менуваат местото на рабо-
тата (геолошки истражувања, геодетски премери 
што се вршат на планински терени и сл.), оваа 
надокнада може да се наголеми до 15% од износот 
на дневницата. За ова наголемување потребна е 
согласност од надлежниот државен секретар за 
работи на буџетот и за државна администрација." 

Член 4 
Членот 28 се менува и гласи: 
„Во поглед на износите на надокнадите за те-

ренска работа во границите на околијата важи 
одредбата на ставот 5 од членот 7." 

Член 5 
Оваа уредба влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Сојузен извршен совет 

Р.п. бр. 201 
20 јучи 1953 година 

Белград 

Претседател на Републиката, 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

234. 

Врз основа на чл. 11 и 13 од Законот за спрове-
дување на Уставниот закон, Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА ПРОПИСИТЕ 
ЗА ПОВЛАСТИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ЕДИН-
СТВЕНИТЕ СИНДИКАТИ НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА 
ВРЕМЕ НА КОРИСТЕЊЕ ГОДИШНИОТ ОДМОР 

1. Во насловот на Наредбата за повластици на 
членовите на Единствените синдикати на Југосла-
вија за време на користење годишниот одмор 
(,,Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/47, 32/48, 74/48, 
61/49, 17/51 и 30/51) место зборовите „на членовите 
на Единствените синдикати на Југославија" се ста-
ваат зборовите „на работниците и службениците". 

Во ст. 1- точ. 1 од Наредбата цитирана во прет-
ходниот став место зборовите „Членовите на Един-
ствените синдикати на Југославија" се ставаат збо-
ровите „Работниците и службениците со непрекинат 
работен стаж од најмалу 11 месеци". 

2. Одредбата под а) на точ. 1 од Наредбата за 
повластиците во угостителството за време на кори-
стење годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 28/52 и бр. 41/52) се менува и гласи: 

„а) работниците и службениците со непрекинат 
работен стаж од најмалу 11 месеци, како и члено-
вите на синдикатите на Слободната територија на 
Трст — државјани на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија". 

3. Во точ. 1 од Наредбата за повластиците на 
ваздухопловите за лицата што се на годишен одмор 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/50) место зборо-
вите „Членовите на Сојузот на синдикатите на Ју-

гославија" се ставаат зборовите: „Работа.,; . , и 
службениците со непрекинат работен стаж о;д п о -
малу 11 месеци". 

4. Во Одлуката за измена на тарифата во 
железничкиот, поморскиот и речниот СЈО̂  ^ќај 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) ст. 1 ед од-
редбата под а) во одделот II точ. 1 се л:е:;у.:а и 
гласи: 

,,а) 75%? — за годишен одмор: на работниците V 
службениците со непрекинат работен стаж од н..ј-
малу 11 месеци, на активните офицери, подофиц; ;:и, 
на воените службеници, припадниците на Народната 
милиција, и личните пензионери, како и на члено-
вите на потесната фамилија на сите цитирани лица; 
па членовите на селанските работни задруги, како 
и на другите лица што ја уживале досега оваа по-
властица, со тоа што децата од наполнетата 4 до 
наполнетата 10 година да уживаат 50% од повла-
стиците за возрасните". 

5. Одредбата на ст. 1 на точ. 3 од Наредбата за 
повластиците на членовите па Единствените син-
дикати на Југославија за време на користеле го-
дишниот одмор, првата реченица на ст. 1 и одред-
бата под а) од ст. 2 на точ. 4 од Наредбата за по-
властиците во угостителството за време на ќор -1-
стење годишен одмор, и одредбата на ст. 2 точ. 2 
од Наредбата за повластиците на ваздухопловите 
за лицата што се на годишен одмор, се менуваат и 
гласат: 

„Потврдата за правото на користење на годишен 
одмор им ја заверува: 

а) на работниците и службениците на стопан-
ските претпријатија, дуќани, надлештва и установи 
и општествени организации — раководителот на 
претпријатието, дуќанот, надлештвото или устано-
вата односно општествената организација; 

б) на работниците и службениците на работа ка ј 
приватни работодавци — приватниот работодавец 
со потврда од надлежниот завод за социјално оси-
гурување". 

Во ставот 2 точ. 4 од Наредбата за повластиците 
во угостителството за време на користење годишен 
одмор се додава нова одредба б) која што гласи: 

б) — на припадниците на Југословенската на-
родна армија, Управата на државната безбедност 
и на Народната милиција — надлежниот раководи-
тел на установата". 

Досегашните одредби б) и в) на ст. 2 точ. 4 од 
истата наредба стануваат одредби в) и г). 

6. Оваа одлука влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 197 
20 јули 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 
Го заменува Секретарот. Потпретседател, 

Мома Марко кик,, с. р Александар Ранковиќ, с. р. 

235. 

Врз основа на чл. 47 од Уредбата за оснивање 
заводи за социјално осигурување и за времено упра-
вување со средствата на социјалното осигурување 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52) и чл. 12 од 
Законот за спроведување на Уставниот закон, Со-
јузниот извршен совет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ОСНИВАЊЕ ФИЛИЈАЛИ И ИСПОСТАВИ НА 

ЗАВОДИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
1. Заводите за социјално осигурување на око-

лиите и градовите можат да осниваат свои фили-
јали и испостави, што ќе (а вршат службата на за-
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водите на поодделни подрачја, односно во поодделни 
места или во поголеми претпријатија и установи. 

Одлука за оснивање филијали и испостави до-
несува собранието на заводот за социјално осигуру-
вање на околијата (градот). 

2. Филијалите на заводите за социјално осигу-
рување на околиите (градовите) се осниваат за опре-
делени подрачја, кои можат но не мораат да се по-
клопуваат с 0 подрачјето на една или повеќе оп-
штини. 

Испоставите на заводите за социјално осигуру-
вање на околиите (градовите) се осниваат за по-
одделни места односно населби, или за поодделни 
поголеми претпријатија (погони, работи л ишта) 
односно установи на подрачјето на заводот. 

3. Со филијалите на заводите за социјално оси-
гурување на околиите (градовите) управуваат оси-
гурениците преку избраните собранија на фили-
јалите. 

Собранието на филијалата избира од својата 
средина извршен одбор, а,' по потреба, и други од-
бори за поодделни гранки на работењето на фили-
јалата. 

Со редовното раб,отење на филијалата непо-
средно раководи управник, назначен од извршниот 
одбор на заводот по предлог од собранието на ф и -
лијалата. Управникот е наредбодавец за извршу-
вање на претсметката на филијалата. 

4. Во управувањето со,, испоставите на заводиве 
за социјално осигурување учествуваат осигурениците 
преку избраниот одбор на осигурениците при ис-
поставата. 

Со редовното работење на испоставата непо-
средно раководи шефот на испоставата назначен од 
извршниот одбор на заводот. 

5. Делокругот на филијалите и испоставите, 
нивното устројство и надлежноста на нивните ор-
гани, како и односите спрема заводот и неговиве 
органи, се определуваат со статутите на заводите за 
социјално осигурување на околиите (градовите). 

Времено, додека не се донесат односни стату-
тарни одредби, може за тоа да одлучува собрание о 
на заводот со одлука за оснивање филијали одно-
сно испостави. 

6. Сите правни и управни акти, во рамките на 
пренесената им надлежност, ги вршат филијалите и 
испоставите во име на заводот за социјално осигу-
рување на околијата (градот). 

Против решението на филијалата односно испо-
ставата со кое се установува или ускратува некое 
право врз основа на социјалното осигурување, оси-
гуреникот има право на приговор до извршниот од-
бор на заводот за социјално осигурување на околи-
јата (градот). 

Решението на извршниот одбор по приговорот 
има значење на првостепено решение во управната 
постапка, против кое осигуреникот има право на 
редовна жалба. 

7. Организационите форми на своето работење 
што постојат долнени се заводите за социјално оси-
гурувања да ги согласат со одредбите од оваа од-
лука. 

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Р. п. бр. 131 
20 јули 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р,. 

236. 

Врз основа на чл. 93 од Уставниот закон Сојуз-
ниот извршен совет донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ЛЕКОВИ 

1. При Сојузниот завод за народно здравје се 
оснива Комисија за лекови, која ќе врши управни 
работи од надлежноста на федерацијата по праша-
њата на производството и прометот со лекови. 

2. Комисијата врши следни работи: 
а) решава за одобрување на производството, уво-

зот и пуштањето во промет, како и за повлечување 
лекови од промет; 

б) донесува решенија за влегувањето во сила на 
утврдените прописи за квалитетот на лековите; 

в) врши контрола над производството и проме-
тот на опојните дроги; 

г) ги спроведува прописите за цените; 
д) врши и други работи што ќе и' бидат ставени 

во надлежност со одделни прописи. 
3. Комисијата ја сочинуваат претседател, се-

кретар и потребен број членови, што ќе ги именува 
Одборот за социјална и здравствена политика на 
Сојузниот извршен совет. 

4. За проучување на прашањата од поодделни 
дејности со кои се занимава, Комисијата може да 
формира поткомисии од редот на стручњаците од 
односните дејности, 

5. Комисијата има своја претсметка на прихо-
дите и расходите, која влегува во состав на прет-
сметката на приходите и расходите на Сојузниот 
завод за народно здравје. 

Наредбодавец за извршување на претсметката 
на приходите и расходите е претседателот на Коми-
сијата, кој може определени овластени ја да пренесе 
на секретарот на Комисијата. 

6. Ова решение влегува во сила одма. 

Р. п. 198 
20 јули 1953 година 

Белград 

Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, ' Потпретседател, 
Мема Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

237. 

Врз основа на чл. 31 од Законот за планското 
управување со народното стопанство, а во врска 
со точ. 6 од Одлуката за времено определување 
делокругот на одборите и комисиите на Сојузниот 
извршен совет и за организација нча неговата адми-
нистрација („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 21/53), 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен со-
вет донесува 

О Д Л У К А 
ЗА ИЗМЕНА НА ТАРИФИТЕ ЗА ПРЕВОЗ НА 
СТОКИ НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ Ж Е Л Е З Н И Ц И 

I. Возаринските ставови за превоз на стоки на 
Југословенските железници се намалуваат за след-
ните видови стоки и тоа: 

1) Јаглен: — каменен за 30%? 
— црн за 40%? 
- лигнит за 60% 
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2) Кокс, при превозот од станицата 
ЛукаЕац, за. 30%? 

3) Дрво за рудници (јамско дрво) за 53% 
4) Железна руда за 23% 
5) Магнезит суров за 65%? 
6) Синтермагнезит за 16% 
7) Песок од белуток за 25%? 
8) Боксит за 58% 
9) Пиритен концентрат за 30% 

10) Оловно-цинкова руда од станицата 
Лешак и Приштина до Звечан за 30%? 

11) Кршен и толчен камен за 30%? 
12) Вар за 20% 
13) Тули за 26%? 
И) Керамиди за 19% 
15) Шеќерна репа, и тоа: 

ДО 89 км за 6,6%? 
од 90 ДО 119 КМ за 10%? 
од 120 ДО 149 КМ за 14%? 
од 150 ДО 179 КМ за 20%? 
од 180 ДО 209 КМ за 24%? 
од 210 ДО 249 КМ за 31%? 
од 250 ДО 299 КМ за 36%? 
од 300 и преку тоа за 41%? 

Процентуалното намалување за шеќерна репа 
се смета од возаоинските ставови на класата 13, 
свеска 3 од Тарифата за превоз на стоки. 

Ова намалување се одобрува преку враќање 
на возарината под услов што за секоја тона пре-
везена шеќерна репа да се предаде на превоз со 
железница 150 кг шеќер. 

Фабриките за шеќер имаат право да бараат од 
железницата аконтација до конечната пресметка на 
враќањето на возарината. 

16) Маслени плодови и клици од пченка, и тоа: 
од 100 ДО 199 КМ за 25%? 
од 200 ДО 299 КМ за 30%? 
од 300 ДО 399 КМ за 35% 
од 400 ДО 499 КМ за 40% 
од 500 ДО 599 КМ за 45% 
од 600 КМ и преку тоа за 50%. 

Намалените возарински ставови ќе се примену-
ваат од сите станици и тоа: за маслени плодови до 
станиците Урошезац, Титов Велес, Загреб, Словен-
ска Бистрица, Крањ, Домжале и Љубљана, а за 
клици од пченка до станиците Дубровник, Бакар, 
Шибеник, Риека и Сплит. 

17) Резанци од шеќерна репа излужени, и тоа: 
— сурови за 58%) 
— суви како вагонски пратки за 36%? 
— суви како колетни пратки 48%. 

18) Маслени погачи: 
— како вагонски пратки за 42% 
— како колетни пратки за 50%. 

19) Сено и слама за 44%. 
20) Семе од кромпир, грав, грашок, леќа, боб, 

граорица, волчак и сите видови жита ќе се пре-
везат по возаринските ставови што важат за нив-
ните плодови. 

21) Овошите и пулпа од овошите за 55% 
како вагонски пратки, а колетните пратки ќе се 
превозат по возаринските ставови што важат за 
свеж зарзават. 

22) Овошни сокови за вагонски пратки за 67%?, 
а колетни пратки ќе се провозат по возаринските 
ставови што важат за свеж зарзават. 

23) Пулпа од зарзават ќе се превози по воза-
ринските ставови што важат за свеж зарзават. 

24) Свеж компир како колетни пратки ќе се 
превози по возаринските ставови што важат за свеж 
зарзават. 

25) Зарзават и овошите во конзерви: 
— како вагонски пратки за 52% 
— како колетни пратки за 44% 

28) Минерална вода за 55%? 
27) Делови од сандаци: 

— како вагонски пратки за 42% 
— како колетни пратки за 67% 

28) Амбалажа употребена: 
— како вагонски пратки за 49% 
— како колетни пратки за 50 % 

Намалувањето се однесува само на онаа амба-
лажа што потекнува од стоките превезени со 
железници. 

29) Стаклена амбалажа (шишиња и тегли): 
— како вагонски пратки за 45% 
— како колетни пратки за 34%? 

30) Кожи сурови за 37% 
31) Отпадоци и корки при резање дрво за 48% 
32) Покривка лепенка за 17% 
33) Намештај нов за домаќинства: 

— како вагонски пратки за 27% 
— како колетни пратки за 20% 

34) Селидбени ствари за 32 % 
И. Намалувањето на возаринските ставови опре-

делено со оваа одлука се однесува до вагснските 
пратки, а до колетните само доколку е тоа одделно 
означено 

III. При превозот на употребена амбалажа за 
овоштие и зарзават (сандаци, гајби и кошници), 
како и при превозот на свеж грашок, боранија, млад 
лук, салата, зелени пиперки, карфиол и кељ со 
вагонски пратки се сметаат пратките во тежина од 
најмалку 3.000 кг или ако се плати возарина за 
најмалку 3.000 кг. 

IV. Намалените возарински ставови ќе се при-
менуваат само во внатрешниот сообраќај, освен за 
превоз на боксит при кој ќе важи намалувањето 
и при извозот преку морските луки и речните при-
станишта, а за отпадоци и корки и при извозот 
преку морските луки и речните пристаништа и гра-
ничните премини. 

V. Со посебно решение ќе се пропише намалу-
вањето на стопата на АФ за Југословенските желе-
зници што му одговара на финансискиот ефект на 
намалувањето на тарифата. 

VI. Се овластува Директорот на Главната дире-
кција на Југословенските железници да спроведе 
во смисла на ова одлука соодветни измени и допол-
ненија в тарифата за превоз на стоки. 

VII. Оваа одлука влегува во сила на 1 август 
1953 година. 

Бр. 9359 
18 јули 1953 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукмановиќ, с. р. 
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238. 

Врз основа на чл, 20 од Уредбата за извозот и 
увозот па стоките и за девизното работење (,,Слу-
жбен лист па ФНРЈ"", бр. 35/52) и тон. 6 од Одлу-
ката за времено определување делокругот на одбо-
рите и комисиите на Сојузниот извршен совет и 
за организација па неговата а," пинистрација (,,Слу-
жбен ист на ФНРЈ"', бр. 21/Г.З), Одборот за сто-
панство на Сојузниот извршен совет издава 

Н А Р Е Д Б А 

ЗА У К И Б / Ј А Њ П 3 Г' ТЕ Р А ПАТА НА ИЗВОЗОТ МА 
НЕКОИ КРПМЗГ.ГДЛ И О ТР А Ш'1 ЧЕПЧЕТО НА 

ИЗВОЗОТ ПА ОГРЕВНОТО ДРВО 

1) С? укинува забраната да се извози сзно. сла-
ма, уролпца, пченновина, пиварски треб, џпбра, 
сирак, р1-га за добиток, пострма репа и тикт?.и, про-
пишана со тон. I под 2) од Наредбата за Забрана на 
извозот па селско-стопански и индустриски про-
изводи („Службен лист на ФНРЈ'4 , бр." 45/52), 

2) Се укинува забраната на извозот на сите 
видови семиња: од градинарско, индустриско и 
крмно билје способно за сеид-,За пропишана со тон. 
I под 3) од Наре,дбата спомената во точ. 1 од оваа 
наредба. 

Стопанските организации што сакаат да ги из-
везат производите цитирани го тон. 2 од оваа на-
редба должни се да прибават одделно одобрение 
од Управата за надворешна трговија, 

3) За извоз на огревно дрво на меки и тврди 
листари, освен дабот, не е потребно да се прибави 
одделно одобрение од сојузниот Државен секрета-
ријат за работи на народното стопанство во смисла 
на точ. 2 од Наредбата за забрана на извозот на 
некои производи („Службен лист на ФНРЈ" , број 
10/53), 

4) Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објав,увањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 9468 
20 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Вукизновиќ, с. р. 

233. 
Врз основа на тон. 3 и 6 од Одлуката за вре-

мено определување делокругот на одборите и коми-
сиите на Сојузниот извршен совет и за организација 
на неговата администрација (,,Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53), Одборот за стопанство на Соју-
зниот извршен совет донесува 

Р Е И! Е II И Е 
ЗА НАДОКНАДАТ А (РЕГРЕСОТ) ПА РАЗЛИКИТЕ 
ВО ЦЕНАТА НА ШЕЌЕРОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИ-
ЈАТА ПА ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА И 
РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕЛАТА НА АМБАЛАЖАТА ОД 

БЕЛИОТ ЛИМ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 
ИНДУСТРИЈАТА ЗА КОНЗЕРВИ 

1) Претпријатијата на прехранбената индустрија 
имаат право на надокнада (регрес) на разликата 
во цената за количините на шеќерот што ќе ги 
потрошат за произведување овошни преработки со 
шеќер. Оваа над окна да (регрес) изнесува 35 дин. 

(триесет и пет) за секој килограм шеќер што е по-
трошен за произведување на продадените овошни 
преработки. 

2) Претпријатијата на индустријата за конзерви 
имаат право на надокнади (регрес) на разликата во 
цената за количините на амбалажата од бел лим 
што ќе ги употребат за производи на индустри,јата 
за конзерви. Оваа надокнада (регрес) изнесува 
динари 100.— (сто) за секој килограм амбалажа од 
бел лим што е потрошен за продадените производи 
на индустријата за конзерви. 

3) Се овластува сојузниот Државен секретар 
за работи на народната стопанство со одделно упат-
ство да ги пропише уставите и начинот за оства-
рување на регресот во смисла на одред.бите од она 
решение. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „С чу абениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 9^ 30 
18 јули 1953 година 

Белград 
Претседател 

на Одборот за стопанство 
на Сојузниот извршен совет, 

Светозар Бу ивановиќ, с. р. 

240, 

Врз основа на чл. 79 од Уставниот закон и џл. 
3 и 6 од Одлуката за времено определување дело-
кругот на одборите и комисиите на Сојузниот извр-
шен совет и за организација на неговата адми-
нистрација (,,Службен лист на ФНРЈ" , бр. 21/53), 
а во согласност со Одборот за буџетски прашања, 
Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРАВОТО НА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ 
ЈАГЛЕН НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
НА РАБОТА КАЈ ДРЖАВНИТЕ НЛДЛЕДИТВЛ И 

УСТАНОВИ 

1) Право на повластено купување лигнит од-
носно црн јаглен во смисла на ова решение имаат 
раб птиците на работа к а ј државните надлештза и 
установи, како и службениците на работа к а ј д р ж а -
ви н е надлештва и ,установи, чиишто звања се ра -
споредени според прописите што постојат заклучно 
со VI платен разред. 

Право на повластено купување лигнит одно-
сно црн јаглен имаат и службениците на работа к а ј 
државните налештза и установи чиишто звања не 
се распоредени по прописите што посадат , а чиишто 
основни плати не го преминуваат износот на VI 
платен разред заклучно, како и хонорарните слу-
жбеници на работа ка ј државните надлештва и 
установи на кои што хокорарната служба им е 
едино и главно занимање и работат полно работно, 
време, а висината на нивниот месечен хонорар ве 
изнесува повеќе од платата на службениците чии-
што звања се распоредени во VI платен разред. 

2) Работниците и службениците од претходната 
точка имаат право на повластено купув-ање лигнит 
односно црн јаглен во следни количини: 

а) по 1 тона лигнит Односно 1/2 тона црн јаглен 
— работниците и службениците самци или оженети 
без деца; 

б) по 2% тона лигнит односно 1% тона црн 
јаглен — работниците и службениците со едно 
или повеќе деца. , 
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3) За купените количини лигнит односно црн 
јаглен предвидени во претходната точка, работни-
ците и службениците плаќаат 20%? од продавната 
цена што ќе ја постигнат трговските претпријатија 
и другите стопански организации што вршат про-
дажба на овие артикли на потрошувачите, во смисла 
на точ. 1 и 2 ст. 1 од Решението за доделување суб-
венција на трговските претпријатија заради нама-
лување цените на црн јаглен и лигнит за потребите 
на домаќинствата („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 23/53). 

4) Работниците и службениците што не сакаат 
да се користат со правото на повластено купување 
јаглев ЕО смисла на ова решение или го користат 
само делеми шо, ќе добијат парична надокнада која 
изнесува 1.200 динари за една тона лигнит. Оваа 
парична надокнада ја дава надлештвото односно 
установата при која е работникот односно службе-
никот на работа и тоа на товар на сојузните 

приходи. 
5) Ако се на работа двајцата брачни другари 

секој од нив има право на повластено купување 
јаглен во количините предвидени во точ. 2 од ова 
решение односно на парична надокнада предвидена 
во претходната -точка. 

6) Право на повластено купување лигнит или 
црн јаглен односно на парична надокнада имаат 
работниците и службениците што се во работен од-
нос на денот кога влегува во сила ова решение. 

7) Државните надлештва и установи се должни 
да издадат дознаки за повластено купување јаглен 
односно да им ја исплатат паричната надокнада на 
работниците и службениците во смисла на 'ова ре-
шение заклучно со 31 август 1Ѕ53 година. По овој 
срок не можат по никој основ да се издаваат до-
знаки за повластено купување јаглен ниту да се 
вршат исплати на паричните надокнади. 

8) Работниците и службениците можат со до-
знаките за повластено купување јаглен да купуваат 
јаглен до 31 декември 1353 година. 

9) За продадените количини лигнит односно црн 
јаглен во смисла на ова решение, трговските прет-
пријатија и други стопански организации имаат 
право на регрес помеѓу продазната цена што ќе ја 
постигнат овие претпријатија и организациите што 
вршат продажба на овие артикли на потрошува-
чите во смисла на точ. 1 и 2 ст. 1 од Решението 
за определување субвенција на трговските прет-
пријатија заради намалување цените на црн јаглен 
и лигнит за потребите на дсм?ќпнствата и цената 
по кеја работниците и службениците го плаќаат 
лигнитот односно црниот јаглен во смисла на точ. 
3 од ова решение. 

10) Упатство за спроведување на ова решение 
ќе донесе сојузниот Државен секретар за работи 
на народното стопанство. 

11) Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" . 

Бр. 9531 
21 јули 1953 година 

Белград 

Претседател 
на Одборот за стопанство 

на Сојузниот извршен совет, 
Светозар Вукманозиќ, с. р. 

241. 

Врз основа на чл. 6 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 14/52), чл. 22 
од Уредбата за платите на работниците запослени 
во државните надпештва и установи („Службен 
лист на ФНРЈ" , бр. 16/52), а во врска со точ, 13 од 
Одлуката за времено определување делокругот на 
одборите и комисиите на Сојузниот извршен совет 
и за организација па неговата администрација 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 21/53), Персоиалната 
комисија на Сојузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДДЕЛНИОТ ДОДАТОК ЗА РОНИЛЕЧКА 

РАБОТА ВО ПОМОРСКО-УПРАВНАТА СЛУЖБА 

Член 1 

На извршниот и надзорниот персонал запослен 
во поморско-управната служба, кога по потреба на 
службата врши ронилечка работа, му припаѓа од-
делен додаток по одредбите од овој правилник. 

Член 2 
Како ронилечка работа во смисла на овој пра-

вилник се смета работа на службеник (работа на 
ронилец) под вода и работа на неговиот помагач 
(работа на асистент на ронилец) над вода, 

Член 3 

Висината на одделниот додаток за ронилечка 
работа се определува по час работа под вода, со 
обзир на длабочината на ронењето и околностите 
под кои што се врши оваа работа во водата, а спре-
ма следната табела: 

Висина на додатокот 
Длабочина на ронењето по час за работа под 

во метри нормални околности 

до 5 40 динари 
преку 5 до 10 60 

10 ДО 15 70 
15 ДО 20 90 
20 ДО 25 120 
25 ДО 30 150 
30 ДО 35 190 

преку 35 250 

Ако службеник врши работа под вода чија што 
температура е пониска од 80С, додатокот за час 
работа под вода од горната табела се наголемуува 
за 5 динари. 

Ако службеник врши работа под вода со упо-
треба на експлозивен материјал или со употреба 
на апарат за сечење и варење под вода, додатокот 
за час" работа под вода од претходната табела се 
наголемува за 5%. 

На службеник што врши работа на асистент на 
ронилец доколку е оспособен за вршење работа на 
роки лед, му припаѓа 40% од додатокот за рони-
лечка работа. 

Член 4 

Часовите на роннлечката работа се сметаат од 
мо?тентот на затворањето отворот на ронилечката 
работа при слегувањето во водата до моментот на 
отворањето на отворот по излегувањето од вода-, а. 
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Член 5 
К а ј еднократно или двократно дневно спушта-

ње под вода што трае вкупно помалу од еден час, 
се признава полн час работа под вода.-

К а ј ронилечките работи што траат повеќе од 
еден час, секој час работа под вода се дели на че-
тири единици во траење од по 15 минути. Секоја 
започната единица работа под вода се признава 
како полна единица, 

Прекините на работата под вода предизвикани 
со самата природа на работа со задржување на 
ронилецот вон вода во траење до 15 минути не се 
сметаат како прекини на ронилечката работа, ако 
не се свлекува за тоа време ронилечката облека. 

Член 6 
Доколку ронилечката работа е основна работа 

на службеникот, тој е должен кога не врши работа -

под вода, да врши работа што ќе му определи не-
говиот непосреден старешина, ако им одговара таа 
работа на неговите стручни квалификации . 

Член 7 
Одделниот додаток за ронилечката работа се 

исплатува во рамките на износот што е за таа цел 
предвиден во претсметката на приходите и расхо-
дите на надлештвото односно установата, 

Член 8 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а 
исплатата на додатокот ќе се врши од 1 август 
1953 година. 

Бр. 8945 
21 јули 1953 година 

Белград 

Го заменува Претседателот 
на Персоналната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Слободан Пенезиќ, с. р. 

242. 

Врз основа на чл. 5 од Уредбата за звањата 
и платите на службениците во просветно-научната 
служба („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 14/52), а во 
врска со точ. 13 и 19 од Одлуката за времено опре-
делување делокругот на одборите и комисиите на 
Сојузниот извршен совет и за организација на не-
говата администрација („Службен лист на Ф Н Р Ј " 
бр. 21/53), Персоналната комисија на Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ДОДАТОКОТ ЗА ОДДЕЛНИТЕ УСЛОВИ НА 
РАБОТАТА НА НАСТАВНИОТ И ВОСПИТНИОТ 
ПЕРСОНАЛ ВО ШКОЛИТЕ И ДОМОВИТЕ ЗА 
ДЕФЕКТНИ, ИНВАЛИДНИ И ТУБЕРКУЛОЗНИ 

ДЕЦА 

Член 1 
На наставниот и воспитниот персонал запослен 

во школите (одделенијата) и домовите за глувонеми, 
слепи и умно заостанати деца, како и во одделе-
нијата за терапија на говорот, домовите за инва-

лидни деца и во школите за туберкулозни деца, 
им припаѓа додаток за одделните услови на рабо-
тата во износ од 1.000 до 2.000 динари месечно. 

Висината на додатокот ја определува советот 
за просвета и култура на народниот одбор на око-
лијата (градот). 

Член 2 
Додатокот за одделните услови на работата по 

овој правилник припаѓа од првиот ден на наред-
ниот месец по донесувањето на решението за до-
делување на додатокот и се исплатува месечно 
однапред заедно со платата. Овој додаток при-
паѓа и за време на школскиот одмор. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ" , а 
ќе се применува од 1 август 1953 година. 

Бр. 9459 
21 јули 1953 година 

Белград 
Го заменува Претседателот 
на Персона л ната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Слободан Пенезиќ, с. р. 

243. 

Врз основа на чл. 35 од Основната уредба за 
звањата и платите на службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/52) во 
врска со точ. 13 и 19 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисии-
те на Сојузниот извршен совет и за организација 
на неговата администрација („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 21/53),' Персоналиата комисија на Со-
јузниот извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИ-
КОТ ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА КАНЦЕЛА-

РИСКИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

Член 1 
Членот 29 од Правилникот за звањата и пла -

тите на канцелариските службеници („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 16/52) се менува и гласи: 

„Платата на службениците што вршат работи 
на вратар, ^служител и сл. изнесува 4.000, а со по-
вишица по годините на служба до 6.500 динари 
месечно. 

Платата на службениците што вршат работи на 
телефонист изнесува 4.500, а со повишици по го-
дините на служба до 7.000 динари месечно." 

Член 2 
Членот 30 се менува и гласи: 
„Повишиците на платите на помошните слу-

жбеници изнесуваат, и тоа: 
првата, втората, третата и четвртата по 300, 

петтата и шестата по 400, а седмата 500 динари 
месечно. 

Првата, втората, третата и четвртата повишица 
се даваат по секои три години служба, а петтата, 
шестата и седмата по секои четири години слу-
жба." 
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Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а 
ќе се применува од 1 август 1953 година. 

Бр. 9488 
21 јули 1953 година 

Белград 
Го заменува Претседателот 
на Персоналната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Слободан Иенезиќ, с. р. 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на 

објавување-то во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 август 1953 година. 

Бр. 9489 
21 јули 1953 година 

Белград 

Го заменува Претседателот 
на Персоналната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
\ Слободан Пенезиќ, с. р, 

244. 

Врз основа на чл. 41 од Основната уредба за 
звањата и платите на. службениците на државните 
органи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) а во 
врска со тон. 13 и 19 од Одлуката за времено опре-
делување делокругот на одборите и комисиите на 
Сојузниот извршен совет и за организација на не-
говата администрација („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 21/53), Персоналната комисија на Сојузниот 
извршен совет пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ВО ПЛАТНИ РАЗРЕДИ 

ПОЛОЖАИТЕ ДИРЕКТОР НА ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 1 
Положаите директор на заводот за социјално 

осигурување се распоредуваат во платните разреди 
од чл. 3 на Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи, и тоа: 

а) положајот директор на заводот на народната 
република, автономната покраина и автономната 
област — од VI до III платен разред; 

б) положајот директор на околиски односно 
градски завод: 

— со до 1.500 осигуреници — во X платен ра-
зред, 

— со преку 1.500 до 4.000 осигуреници — во IX 
платен разред, 

— со преку 4.000 до 10.000 осигуреници — во 
VIII платен разред, 

— со преку 10.000 осигуреници — во VII пла-
тен разред. 

Директорот на градски завод со преку 20.000 
осигуреници извршниот одбор на заводот може да 
го распореди во VI платен разред, а со преку 
10.000 осигуреници — во V платен разред. 

Решението за определување на платниот разред 
за директорот на заводот го донесува извршниот 
одбор на заводот. 

За определување на платниот разред за дирек-
торот на околиски односно градски завод се зема 
како основ просечниот број на осигурениците за 
време од шест месеци. 

Член 2 
Службениците на положаите цитирани во чл. 1 

примаат основна плата спрема положајот. 
На службениците што се наоѓаат на положајот 

на директор на завод за социјално осигурување, а 
кои би имале поголема основна плата спрема чл. 14 
ст. 1 од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи ќе им се испла-
тува основната плата спрема таа одредба. 

245, 
Врз основа на чл. 82 во врска со чл. 80 од 

Основната уредба за звањата и платите на слу-
жбениците на државните органи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 14/52) и тон. 13 од Одлуката за времено 
определување делокругот на одборите и комисиите 
на Сојузниот извршен совет и за организација на 
неговата администрација („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 21/53), Персоналната комисија на Сојузниот из-
вршен совет пропишува 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОБВРСКАТА 
ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ НА 

ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ 

1) Службениците што се преведени во звањето 
референт со средна стручна спрема, односно во 
платните разреди XI, X или IX како и службени-
ците што се преведени во звањето виши референт 
или во некое више звање, за кое порано не е до-
несено решение за ослободување од полагањето на 
стручниот испит по Уредбата за обврската за по-
лагање на стручните испити на државните службе-
ници („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 68/50), се 
ослободуваат од полагањето на тој испит аналогно 
на чл. 2 од истата уредба. 

2) Ослободуувањето од полагање на стручниот 
испит од претходната точка важи од денот на 
ообјавувањето на ова упатство во „Службениот 
лист на ФНРЈ". 

Бр. 8747 
21 јули 1953 година 

Белград 
Го заменува Претседателот 
на Персоналната комисија 

на Сојузниот извршен совет, 
Слободан Пенезиќ, с. р. 

246. 
Врз основа на чл. 12 ст. 4 од Уредбата за дано-

кот на платниот фонд изменет со чл. 7 од Уредбата 
за измени и дополненија на Уредбата за данокот на 
платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53 
и бр. 29/53) во согласност со Сојузниот извршен совет 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ИЗДАТОЦИТЕ ШТО СЕ ОДБИВААТ ОД 
ОСТВАРЕНИОТ ПЛАТЕН ФОНД ВО ПРЕТПРИ-
ЈАТИЈАТА НА ПОМОРСКИОТ, РЕЧНИОТ И ц и -
вилниот ВОЗДУШЕН СООБРАКАЈ И ВО ПРЕТ-
ПРИЈАТИЕТО НА КОЛИТЕ ЗА СПИЕЊЕ И РУ-

ЧАЊЕ ПРИ ПРЕСМЕТУВАЊЕ ДАНОКОТ НА 
ПЛАТНИОТ ФОНД 

1) Претпријатијата на поморскиот, речниот и 
цивилниот воздушен сообраќај и Претпријатието на 
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колите за спиење и ручање на Југословенските ж е -
лезници, при утврдувањето на даночната основица 
за пресметување на данокот на платниот фонд, од 
делот на остварениот платен фонд изземен за ис-
плата на заработите , покрај издатоците од ст. 1 на 
чл. 12 од Уредбата за данокот на платниот фонд, ги 
одбиваат и следните издатоци, и тоа: 

A) Претпријатијата на поморскиот сообраќај: 
а) издатоците за храна, пијалок (вино) и за 

службени односно работни облека на персоналот 
укрцан на бродовите и техничките пловни објекти; 

б) ронилечките додатоци и надокнади на ро-
нилците за подобрена исхрана; 

в) определениот износ странска валута што го 
прима укрцаниот персонал за времето додека борави 
бродот вон крајбрежното море на ФНРЈ; 

г) дневниците исплатени при укрцувањето, ис-
крцувањето и прекривањето (преместувањето) на 
извршниот персонал од брод на брод; 

д) заработките во висина на тарифните ставови 
што им ги исплатуваат бродарските претпријатија 
на лицата, кои, по завршениот стаж на бродовите, 
се припремаат за полагање на с т РУ ч н ^ испити за 
да се здобијат со виши звања, како и за време на 
самото полагање на стучните испити; 

ѓ) наголемување од 20%? од тарифните ставови 
за укрцаниот персонал на бродовите-цистерни (тан-
кери); 

Б) Претпријатијата на речниот сообраќај: 
а) километражата на укрцаниот персонал; 
б) издатоците за службена односно работна 

облека на извршниот персонал; 
в) ронилечките додатоци и надокнадите на ро-

нилците за зајакната исхрана; 
г) додатоците за багерување, додатоците за из-

ваден објект и за хранарина на укрцаниот персонал; 
д), дневниците исплатени при укрцувањето, ис-

крцувањето и прекривањето (преместувањето) на 
извршниот персонал од брод на брод; 

B) Претпријатијата на цивилниот воздушен со-
обраќај: 

а) хранарината на летачите (пилоти, радиотеле-
графисти-летачи, механичари-летачи, навигатори-
летачи и домаќинка за авиони); 

б) дневниците на летаните за време на врше-
њето на сообраќајот и дневниците на летаните на 
стопанската авијација; 

в) километражата на летачите во сообраќајот 
и премиите на летаните на стопанската авијација; 

г) премиите за пробни летања; 
д) премиите за исполнување нормата на ле-

тањето; 
ѓ) издатоците за службени и работни облека на 

персоналот кој по тарифниот правилник има право 
на овие облека, а со претходна согласност од сојуз-
ниот Државен секретар за работи на народното сто-
панство; 

е) додатоците за одделни услови на работење-
то на авиомеханичарите, и тоа во месечен износ 
од 1.000 динари за полно работно време по секој 
механичар; 

ж) додатоците за работа на извршниот персо- ^ 
нал во сезонските работни единици, и тоа во износ 
над редовниот тарифен став на овој персонал; 

з) додатоците за ненормирано работно време 
на шофери, и тоа во месечен износ од 1.500 динари 
за полно работно време по секој шофер; и 

ѕ) издатоците на име на разлики помеѓу тариф-
ните ставови на летаните (освен домаќинките на 
авиони) и просечните заработки од 12.000 динари 
месечно, и тоа во месечен износ од 2.500 динари по 
секој летач; 

Г) Претпријатието на коли за спиење и ручање на 
Југословенските железници: 

а) хранарината на извршниот персонал; 
б) издатоците за службени облека на извршниот 

персонал; 
в) патните дневници на извршниот персонал. 
2) Ова упатство влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 април 1953 година. 

Со денот на влегувањето во сила на ова упат-
ство престанува да важи Упатството за издатоците 
што во претпријатијата на поморскиот, речниот и 
цивилниот воздушен сообраќај се одбиваат од оства-
рениот платен фонд при пресметувањето данокот 
на платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/53). 

Бр. 10746 
20 јули 1953 година 

Белград 
Државен с е к Р е т а Р 

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

Согласен: 
Сојузен извршен совет 

Го заменува Секретарот, Потпретседател, 
Мома Марковиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р. 

247. 

Брз основа на точ. 3 од Решението за надокна-
дата (регрес) на разликите во цената на шеќерот за 
претпријатијата на прехранбената индустрија и ра-
зликите во цената на амбалажата од белиот лим за 
претпријатијата на индустријата за конзерви („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 29/53), пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА НАЧИНОТ НА ДАВАЊЕТО НА НАДОКНАДИ 
(РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ШЕ-
ЌЕРОТ УПОТРЕБЕН ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА 
ОВОШНИ ПРЕРАБОТКИ И ЗА НАЧИНОТ НА 
ДАВАЊЕТО НА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА 
РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕНАТА ЗА АМБАЛАЖАТА ОД 
БЕЛ ЛИМ УПОТРЕБЕН ВО ПРОИЗВОДСТВОТО 
НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА ИНДУСТРИЈАТА 

ЗА КОНЗЕРВИ 

1) Претпријатијата на прехранбената индустрија 
можат да поднесуваат регресно барање врз основа 
на продадените количини овошни преработки со 
шеќер, и тоа: 

Динари 
за 1 кг мармалад — 19 
за 1 кг џем — 22 
за 1 кг конфитура 21 
за 1 кг овошен сируп 22 
за 1 кг овошно желе 22 
за 1 кг слатко од овоштие 26 
за 1 кг кандирано овоштие 28 
за 1 кг компот 7 
за 1 кг пире од јаболка 6 

За другите производи на овошните преработки 
со шеќер, што не се цитирани во претходниот став, 
претпријатијата на прехранбената индустрија мо-
жат да поднесуваат регресни барања врз основа на 
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продадените количини на тие производи, со тоа што 
регресот да изнесува динари 35 (триесет и пет за се-
кој килограм шеќер што е потрошен за произведува-
ње на продадената количина на такви производи. 
Количината на шеќер што ја содржат овие произ-
води се утврдува врз основа на решението од над-
лежната санитарна инспекција, со кое е одобрено 
производството на односните производи. 

2) Претпријатијата на индустријата за конзерви 
можат да поднесуваат регресни барања Брз основа 
на продадените количини конзерви во амбалажа од 
бел лим, со тоа што регресот за следните видови 
амбалажа од бел лим да изнесува, и тоа: 

а) за кутиите од бел лим за рибји конзерви: 
Динари 

од типот 1/12 деколаж 2,60 
16 „ - 4,— 

„ „ 1/6 тркалести 4,,— 
„ „ 1/4 клуб деколаж 6,— 
„ „ 1/4 клуб влечени 5,— 
„ „ 1/4 клуб влечени тркалести — 4,— 
„ „ 1/4 Х-серти 9,— 
„ „ 1/2 серти 1 1 , -
„ „ 1/1 серти 16,— 
„ „ 3/1 серти 40,— 
„ „ 5/1 серти тркалески 50,— 
б) за кутии од бел лим за други конзерви: 
од типот 5/1 обични 40,— 
„ „, 1/1 обични 13,— 
,, и 1/2 обични 9,— 
„ „ 1/5 обични 5,— 
„ „ 1/10 обични 3,50 

За другите димензии и видови амбалажа од бел 
лим што не се цитирани во претходниот став, прет-
пријатијата на индустријата за конзерви можат да 
поднесуваат регресни барања врз основа на прода-
дените количини производи на индустријата на кон-
зерви, со тоа што регресот да изнесува динари 100 
(сто) за секој килограм амбалажа од бел лим што е 
потрошен за произведување на продадените произ-
води на конзервната индустрија. Количината на 
употребената амбалажа од бел лим се утврдува врз 
основа на пресметковната калкулација на претпри-
јатијата направена за односните видови и димензии 
амбалажа. 

3) Регресното барање претпријатијата од точ. 1 
и' го поднесуваат на филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка. Со 
регресчото барање поднесуваат пресметка на регре-
сот, кон која ги приложуваат продавните фактури 
во кои што мора задолжително да бидат специфи-
цирани видовите на овошните преработки и назна-
чени нето количините на тие преработки во кило-
грами, како и доказ дека е испорачката извршена. 

Доколку се работи за производите цитирани во 
ст. 2 точ. 1 од ова упатство, со регресното барање 
мора да биде приложен и преписот од решението 
на надлежната санитарна инспекција, како доказ 
за количината на шеќерот. 

4) Регресното барање претпријатијата од точ. 2 
и' го поднесуваат на филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ при која имаат текушта сметка. Со 
регресното барање поднесуваат пресметка на ре-
гресот, кон која ги приложуваат продавните факту-
ри во кои што мора да биде цитиран видот и димен-
зијата на амбалажата од бел лим, како и доказ дека 
е извршена испорачката. 

Доколку се работи за амбалажата од ставот 2 
точ. 2 од ова упатство, кон регресното барање мора 
да биде приложен и преписот на пресметковната 
калкулација на претпријатието, направена за од-

носниот вид и димензија на амбалажата, како до-
каз за тежината на амбалажата. 

5) Народната банка на ФНРЈ откога ќе ја про-
вери точноста на пресметката врз основа на доку-
ментацијата приложена кон регресното барање, ќе 
го одобри износот на регресното барање на товар 
на сметката број 338.487. 

6) Претпријатијата од точ. 1 и 2 од ова упатство 
должни се на овластените органи на Народната 
банка на ФНРЈ и на другите надлежни органи да 
им ги пружат сите потребни податоци во врска со 
проверувањето на исправноста на поднссзните ре-
гресни барања. 

7) Ова упатство влегува во сила со денот на? 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 

Бр. 11269 
18 јули 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

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

248. 

Врз основа на точ. 9 од Решението за правото 
на повластено купување јаглен на работниците и 
службениците на работа ка ј државните надлештва 
и установи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/53), 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРА-
ВОТО НА ПОВЛАСТЕНО КУПУВАЊЕ ЈАГЛЕН 
НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА РА-

БОТА КАЈ ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И 
УСТАНОВИ 

1) Во смисла на точ. 1 од Решението за пра-
вото на повластено купување јаглен на работниците 
и службениците на работа ка ј државните надле-
штва и установи, немаат право на повластено ку-
пување јаглен работниците и службениците на 

работа во стопанските установи со самостојно фи-
нансирање чиишто платан фонд се распоредува по 
тарифен правилник. 

2) Определените количини лигнит односно црн 
јаглен предвидени во точ. 2 под б) од споменатото 
решение добиваат работниците и службениците што 
имаат едно или повеќе деца, без обзир дали им е 
признаено правото на додаток на деца по прописите 
што постојат, 

Ако и маж и жена што имаат деца имаат право 
на повластено купување јаглен, само еден од нив 
има право на количината на јаглен цитирана во точ. 
2 под б), додека другиот има право на количината 
на јаглен од истата точка под а). 

3) Повластеното купување лигнит односно црн 
јаглен во смисла на Решението за правото на по-
властено купување јаглен на работн,иците и службе-
ниците на работа ка ј државните надлештва и уста-
нови се врши со дознаки. Овие дознаки им ги из-
даваат на работниците и службениците надлештвата 
и установите при кои се на работа. 

Дознаките за повластено купување јаглен ќе ги 
печати Народната банка на ФНРЈ. Народната банка 
на ФНРЈ ќе им ги издава овие дознаки на надле-
штвата и установите врз основа на барање. Надле-
штвата и установите се должни да ги поднесат ба-
рањата за дознаки до филијалата на Народната 
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банка на ФНРЈ во своето седиште до 15 август 1953 
година заклучно. 

4) Паричната надокнада во смисла на тон. 4 од 
Решението за правото на повластено купување ја-
глен на работниците и службениците на работа ка ј 
државниIс кддлептза и установи ја издаваат над-
лештвата и установите при кои се на работа работ-
ниците и службениците. 

Износот на паричните надокнади во смисла на 
претходниот став, иадлештвата односно установите 
го остваруваат при филијалата на Народната банка 
на ФНРЈ во своето седиште од сметката бр. 338464— 
Над окна д а па работниците и службениците што не 
користат право на повластено купување јаглен. 

Барањето за остварување парични надокнади 
надлетаната и установите се должни да го испратат 
до Филијалата' на Народната банка на ФНРЈ во 
своето седиште до 15 август 1953 година заклучно. 

5) За да го остварат правото на регрес од тон. 
8 од Решението за правото на повластено купување 
јаглен на работниците и службениците н) работа 
ка ј државните надлештва и установи, трговските 
претпријатија и други стопански организации што 
вршат продажба на јаглен ќе поднесат до филија -
лата на 'Народната банка на ФНРЈ при ко.!а кмае.т 
текушта сметка барање со подаци за количините и 
остварените цени на црн јаглен и лигнит продадени 
на потрошувачите од тон. 1 на споменатото решение. 

Барањата за регрес се поднесуваат месечно и 
тоа до 10-ти во наредниот месец за минатиот месец, 
односно по спогодба со надлежната филијата н а 

Народната банка на ФНРЈ и во покуси срокови. 
Откога ќе је утврди исправноста на ^барањето за 

регрес, Народната банка на ФНРЈ ќе го одобри из-
носот на регресот на товар на сметката бр. 338163 -
Сметка на регресот поради повластеното купување 
јаглен на работниците и службениците — а во 
корист на текуштата сметка на трговското претпри-
јатие односно на стопанската организација. 

6) Народната банка на ФНРЈ ќе издаде технич-
ки упатства за начинот на пресметувањето износите 
на паричната надокнада на работниците и службе-
ниците кои во целост или делум не го користат пра-
вото на повластено купување ,јаглен и за подато-
ците што треба да ги содржи барањето за одобру-
вање износот на паричните надокнади, за подато-
ците што треба да ги содржи барањето за доенаки 
за повластено купување јаглен и за начинот на 
пополнување на тие дознаки, како и за начинот на 
пресметувањето на регресот и за податоците што 
треба да ги содржи барањето за одобрување на ре-
гресот. 

Бр 11365 
22 јули 1953 години 

Белград 
Државен секретар 

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

249. 

Врз основа на чл. 24 од Уредбата за данокот на 
платниот фонд („Службен лист на ФНРЈ", бр. 17/53) 
пропишувам 

У П А Т С Т В О 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ДАНОКОТ НА 

ПЛАТНИОТ ФОНД 
Со членот 2 

1) Во издатоци од тон. 11 спаѓаат давањата на 
товар на остварените заработки — било во пари 

или натура — на културните, просветните, фис-
културните, политичките и други организации, 

2) Како хигиенски и технички средства за за -
штита, во смисла на точ. 20, не се сметаат работ-
ните облека што немаат карактер на заштитно 
средство за работа. 

Со членот 3 
3) Просечниот платен фонд пресметан по по-

одделни категории работници и службеници (врсти 
на персоналот во трговијата) во смисла на одред-
бите на чл. 4—7 од Уредбата претставува единствен 
износ за претпријатието. При определувањето на 
тарифните ставови за работниците и службениците 
на поодделни категории претпријатието не е должно 
да се држи во рамките на износот на просечниот 
платен фонд пресметан за таа категорија работници 
и службеници. 

Со членот 4 
4) Како работници во селското стопанство што 

се на работа на други работи освен на селско-сто-
пански, се сметаат работниците од сите други стру-
ки освен земјоделската струка, како на ггр.: маши-
н и с т , работници на работа во работилници за 
поправање селско-стопански алати, Цотоа водени-
не ри, градежни работници и сл. 

Со членот 6 
5) Наголемување на износите на просечните 

заработен може да се одобри само поради тешки 
услови на работата (тешка физичка работа, работа 
под услови штетни за здравјето или опасни по 
животот и сл.) што постојат во одделни претпри-
јатија, а исклучително и поради други специфични 
причини (на пр.: за претпријатијата чијшто одде-
лен карактер на дејноста бара исклучително висок 
стручен состав на персоналот — како што се про-
е к т а н т о т организации, бирои и институти и сл.). 
Соборот на производителите на народниот одбор 
на околијата односно градот, при решавањето за 
наголемување на износите на просечните заработка 
за поодделни претпријатија ќе води сметка за бро-
јот на работните места со тешки услови на рабо-
тата односно за специфичните причини што про-
излегуваат од одделниот карактер на дејноста на 
претпријатието и со обзир на тоа ќе го определи 
соодветното наголемување на износите на просеч-
ните заработен во пропишаните граници. 

6) Соборот на производителите е надлежен да 
им го дава наголемувањето по чл. 6 од Уредбата и 
на воените стопански претпријатија цитирани во 
чл. 6 доколку не се во прашање претпријатијата 
од чл. 7 на Уредбава. 

Со членот 9 
7) Додека не се донесат прописи за стручната 

спрема на персоналот во трговијата а заради раз-
врстување во смисла на чл. 9 од Уредбата ќе се 
смета: 

А) како персонал од прва врста оној персонал 
за чии работни места во тарифниот правилник на 
претпријатието за 1952 година е предвидена виша 
стручна спрема, под услов да има виша стручна 
спрема. Како виша стручна спрема се подразбира: 

(1) завршен факултет или 
(2) завршена потполна средна школа и десет 

годшш комерцијална пракса, односно пракса во 
струката, или 

(3) петнаесет години комерцијална пракса и-
положен стручен испит. 

Како положен стручен испит наведен под (3) се 
смета положениот стручен испит за звањето комер-
цијалист. Ќе се смета дека испитот е положен и во 
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случај кога со одлука од надлежниот државен 
орган службеникот е ослободен од обврската да 
го полага овој испит. 

Како персонал од втора врста: 
а) оној персонал што врши работи на продажба, 

набавка или ускладиштување стоки, под услов да 
завршил потполна средна школа, или нижа струч-
на школа во трговијата односно школа на учени-
ците во стопанството, или да има осум години ко-
мерцијална пракса и положен стручен испит. 

Како положен стручен испит на персоналот што 
има осум години комерцијална пракса се подра-
збира испитот на завршена едногодишна вечерна 
трговска школа, или испитот на завршен шестме-
сечен курс, или испитот за звањето помлад комер-
цијалист или стопански работоводител; 

б) оној персонал што врши други (администра-
тивни, финансиски и др.) работи за кои по тариф-
ниот правилник на претпријатието за 1952 година е 
предвидена средна стручна спрема, со тоа да има 
средна стручна спрема. Како средна стручна спре-
ма се подразбира: 

(1) завршена потполна средна школа, или 
(2) осум години соодветна пракса и положен 

стручен испит. 
Како положен стручен испит наведен под (2) 

се подразбира положениот испит за определените 
звања од соодветната струка (административна, ф и -
нансиска и др.). 

По исклучок, без обзир на стручната спрема и 
работниот стаж, како персонал од втора врста ќе се 
смета и оној персонал што се наоѓа на следни ра -
ботни места: директор на претпријатие, помошник 
на директор на претпријатие, раководител на ко-
мерцијално односно набавно или продавно одделе-
ние, раководител на сметководство на претприја-
тие, раководител на магацин и стовариште, рако-
водител на филијала, раководител на постојана 
откупна станица како и работоводител на продав-
ница, со тоа што работоводител на продавница да 
мора да има најмалу петнаесет години соодветна 
комерцијална пракса. 

В) Како персонал од трета врста: 
а) овој персонал што врши работи на прода-

жба, набавка или ускладиштување стоки и има 
најмалу две години комерцијална пракса а кој не 
спаѓа во персоналот од втора врста под а); и 

б) оној персонал што врши други (администра-
тивни, финансиски и др.) работи за кои по тариф-
ниот правилник за 1952 година е предвидена нижа 
стручна спрема, со тоа да има нижа стручна спрема 
или да има две години соодветна пракса во стру-
ката. 

Г) Како персонал од четврта врста — сиот друг 
персонал запослен во трговските претпријатија. 

Како комерцијална пракса се подразбира вре-
мето проведено на работи на раководење со тргов-
ско претпријатие, со негови одделенија, служби и 
работни огранци, потоа на работи на купување и 
продажба, ускладиштување и манипулација со сто-
ки, на работи на посредување и други услуги во 
трговијата, како и на слични работи. 

Во времето на комерцијалната пракса се за-
сметува: 

а) времето проведено на работи во државни, за-
дружни, и приватни трговски претпријатија, во тр-
говски претпријатија на општествени организации, 
во дирекции на трговски претпријатија, како и вре-
мето проведено на комерцијални работи во произ-
водни претпријатија; 

б) времето проведено на работи на организација 
и контрола на прометот на стоки ка ј стопанско-

управнитз органи, потоа времето проведено во 
служба во трговски комори и во синдикалните ор-
ганизации на работниците од трговските претпри-
јатија; и 

в) времето проведено во Народноослободител-
ната борба, во концентрациони лагери, на при-
силна работа и во затвор како жртва на фаши-
стичкиот терор. 

Како соодветна пракса на други работи на тр-
говските претпријатија се подразбира праксата на 
работите од соодветната струка (административна, 
финансиска и др.), 

8) Доколку со тарифниот правилник е означена 
стручната спрема за поодделни работни места на 
повеќе начини (со цитирање на категоријата на 
опремата и работниот стаж, потоа со цитирање на 
минималниот тарифен став на определена катего-
рија или само со цитирање на врстата на работни-
кот и службеникот со соодветен број — I, И, I I I 
или IV), ќе се смета дека за тоа работно место е 
предвидена стручната спрема што му одговара на 
минималниот тарифен став односно на врстата на" 
персоналот во трговијата. 

Ако при изработката на тарифниот правилник 
во 1952 година воопшто не е вршен попис на работ-
ните места, како и во случаите кога во извршениов 
попис во 1952 година не е направена категориза-
ција на работните места, т.е. кога во пописот и во 
тарифниот правилник не е предвидена потребна' 
стручна спрема одделно за секое работно место од-
носно работа, наместо тарифниот правилник за 1Ѕ52 
година ќе се земе тарифниот правилник односно 
пописот на работните места што го направило 
претпријатието во 1953 година, под усулов соборот 
на производителите на народниот одбор на околи-
јата односно градот да потврди дека тој попис и' 
одговара на фактичната состојба во претпријати-
ето, и тоа на начинот предвиден во следната точка 
од ова упатство, 

Со членот 10 
9) Додека не се донесат прописи за стручната 

спрема за работниците и службениците во стопан-
ството, освен за персоналот во трговијата, како един 
основ за докажување на стручната спрема со цел 
да се определи износот на просечната заработка ќе 
служи пописот на работните места што е извршен 
при изработката на тарифните правилници со ';екот 
на 1952 година. 

10) Ако за поодделни работни места (нако во 
трговски така и во други претпријатија) стручната 
спрема е предвидена алтернативно (виша, сродна 
или нижа), се смета дека за тоа работно место е 
предвидена највисоко означената стручна спрема. 

11) Ако при изработката на тарифниот правил-
ник во 1952 година не е воопшто вршен попис на 
работните места, како и во случаите кога во извр-
шениот попис во 1952 година не е направена кате-
горизација на работните места, т.е. кога во пописот 
и во тарифниот правилник не е предвидена потреб-
на стручна спрема одделно за секое работно место 
односно работа, како основ за докажување на 
стручната спрема ќе служи пописот на работните 
места што го направило претпријатието во 1953 го-
дина, под услов соборот на производителите на на-
родниот одбор на околијата односно градот да по-
тврди дека тој попис и' одговара на фактичната 
состојба во претпријатието, 

За воените претпријатија изземени по чл. 10 
ст. 2 од уредбата, тој попис го потврдува Дгкг"^ 
ниот секретаријат за работи на народната с Ј 

Ако по извршениот на рв^отггг ^ ^ 
во 1952 односно 1953 година (во случајот од нре-1 
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ходниот став) настанале промени во процесот одно-
сно обемот на производството или прометот, поради 
што било потребно да се установат нови врсти ра-
ботни места или да се наголеми бројот на работни-
ците односно службениците во претпријатието за-
ради запослување на работните места што се пред-
видени во пописот — тарифниот правилник за 1952 
односно 1953 година, потврден од соборот на про-
изводителите, претпријатието е должно да изврши 
дополнителен попис на работните места. Овој по-
пис ќе служи како основ за докажување на струч-
ната спрема под услов соборот на производителите 
на народниот одбор на околијата односно градот, 
а за изземените воени претпријатија Државниот 
секретаријат за работи на народната одбрана, да 
^потврди дека тој попис и' одговара на фактичната 
состојба во претпријатието. 

Соборот на производителите на народниот од-
.бор на околијата односно градот може да определи, 
ако смета за оправдано, во случаите од претход-
ниот став претпријатието да не мора да го подне-
сува дополнителниот попис на работните места на 
потврда на кра ј на секој месец односно пресмет-
ковен период во кој настанале промените. Во тој 
случај соборот на производителите односно Држав-
ниот секретаријат ќе ја проверува категоризаци-
јата на новите работни места на начинот што го 
-смета како најдобар. 

12) Додека соборот на производителите на на-
родниот одбор на околијата односно градот, а за 
изземените воени претпријатија Државниот секре-
таријат за работи на народната одбрана, не го по-
тврди пописот на работните места што го напра-
вило претпријатието во смисла на ст. 1 и 2 од 
претходната точка, времено, до одобрув,ањето на 
пописот, како основ за докажување на стручната 
спрема ќе служи пописот што му е предложен на 
соборот на производителите односно на Државниот 
секретаријат со тоа што по приемот на потврде-
ниот попис да се изврши исправка на пресмета-
ниот износ на просечните заработен, доколку со-
борот на производителите односно Државниот се-
кретаријат извршил некои промени во пописот на 
работните места направени во 1953 година. 

13) Заради проверка и одобрување на пописот 
на работните места, соборот на производителите на 
народниот одбор на околијата односно градот, по 
правило, ќе формира одделна комисија составена од 
стручни лица (спрема видот на претпријатието). За -
дачата на оваа комисија е да подготви предлог за 
соборот на производителите, во која цел е потреб-
но да провери во претпријатието да ли во 1953 го-
л,; ша правилно се направени пописите на работните 
места, т.е. да ли направените пописи и' одговараат 
на фактичната состојба во претпријатието. 

Со членот И 
14) Оствареното работно време на лицата што 

ќе се во работен однос со претпријатието, а чии 
што хонорари односно надокнади за извршената ра-
бота паѓаат на товар на платниот фонд на претпри-

јатието (на пр. хонорарите на проектанти — надво-
решни соработници, надокнади за работа на други 
лица вон работен однос што се исплатуваат по пар-
че на изработениот производ, надокнади за рабови-
те извршени со акорд, провизии на накупувачи, з а -
стапници и аквизитери и други надокнади за слич-
ни работи) се пресметува врз основа на упоредба на 
износот на исплатениот хонорар односно надокка-
дата за работа со просекот на тарифните ставови 
предвидени во тарифниот правилник на претпри-
јатието за работата на лицата на исти или слични 
работи, односно за работата на лицата што имаат 
соодветна стручна спрема. На пр., хонорарот за ед-
на работа изнесува 45.000 д., а тарифниот став на 
работникот односно службеникот со виша стручна 
спрема што се занимава во претпријатието со такви 
работи изнесува 15.000 д. месечно, тогаш хонорарот 
од 45.000 д. се однесува на време за работа од три 
месеци (т.е. 45.000 :15.000), т.е. 3 работници-месеци 
односно 3 службеници-месеци, т.е. просечниот пла-
тен фонд изнесува 3x12.000=36.000. 

15) Ако работник во редовно работно време слу-
жбено патува, работното време поминато на ^ овој 
пат се смета како време проведено на работа. До-
колку работник, пред или по времето проведено на 
патување во текот на истиот ден работи на работи 
од своето редовно занимање, во оствареното работно 
време се смета уште и времето преведено на ра -
бота од неговото занимање. На пример: на работник 
(на претпријатие чие што редовно работно време е 
од 6 до 14 часот) кој во текот на работниот ден 
провел на работа од своето работно место од 6—11 
часот, а на пат од 11—15 часот, од времето поминато 
на пат му се признава само 3 часа, т.е. времето по-
меѓу 11 и 14 часот. Ако тој работник во текот на 
истиот ден работел на работи од своето редовно 
занимање уште 2 часа (од 16—18 часот), и тоа 
време се смета во оствареното работно време. Спре-
ма тоа, вкупното остварено работно време во овој 
пример изнесува: 5 (од 6 до 11) 3 (од 11 до 14) 

2 (од 16—18) = 10 часа. 

Со членот 14 

16) Претпријатијата со пресметковни периоди 
подолги од месец дена, на кои банката во текот на 
пресметковниот период им исплатува аконтации на 
з а р а б о т и т е во висина на просечниот платен фонд, 
можат во текот на пресметковниот период, покрај 
аконтацијата на з а р а б о т и т е во висина на просеч-
ниот платен фонд пресметан по чл. 4, 5, 6 и 7 од 
Уредбата да подигаат и износи потребни за испла-
та на издатоците од чл. 12 на Уредбата. 

Во случај на исплата на аконтација во висина 
на 80%? од просечниот платен фонд, во смисла на 
ст. 4 на чл. 14 од Уредбата, под просечниот платен 
фонд се подразбира платниот фонд пресметан спре-
ма пропишаните просечни з а р а б о т и по чл. 4, 5, 6 
и 7 од Уредбата, со тоа и во овој случај да се при-
знаваат во полн износ издатоците по чл. 12 од 
Уредбата, 
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17) Ова упатство влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", а ќе 
се применува од 1 април 1953 година. 

Бр. 10724 
29 јуни 1953 година 

Белград 

Државен секретар 
за работи на народното стопанство, 

Душан Чалиќ, с. р. 

250. 
Врз основа на чл. 1 ст. 15 од Законот за печатот 

донесувам 
Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА ГРАДСКО ПРЕТПРИЈА-
ТИЕ ЗА РАСТУРАЊЕ ПЕЧАТ И ПРОПАГАНДЕН 
МАТЕРИЈАЛ ОД БЕЛГРАД ДА МОЖЕ ДА ВРШИ 
РАСТУРАЊЕ НА ВЕСНИЦИ, КНИГИ И ДРУГИ 

СПИСИ ПЕЧАТЕНИ ВО СТРАНСТВО 

Се овластува Градското претпријатие за расту-
рање печат и пропаганден материјал од Белград 
да може на територијата на Федеративна' Народна 
Република Југославија да врши растурање весници, 
книги и други списи печатени во странство. 

П/З бр. 9487/1 
13 јули 1953 година 

Белград 
Државен секретар 

за внатрешни работи на ФНРЈ, 
Светислав Стефановиќ, с. р. 

251. 
Врз основа на чл. 5 Законот за поштенско-теле-

графско-телефонската тарифа, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ТЕЧАЈ ПРИГОДНИ ПОШТЕН-
СКИ МАРКИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА 38 
СВЕТСКИ КОНГРЕС НА ЕСПЕРАНТИСТИТЕ ВО 

ЗАГРЕБ 

На 25 јули 1953 година ќе се пушти во течај 
пригодна поштенска франко марка од 15 динари и 
на 31 јули 1953 година пригодна марка за авионска 
пошта од 300 динари, а по повод одржавањето на 38 
светски конгрес на есперантистите во Загреб. 

Сликата на двете марки ја претставува Земји-
ната топка со трака на знамиња од разни држави 
и тоа на марката од 15 динари во темносиносива 
боја а на марката од 300 динари во сина боја. На 
сликата на горната половина на Земјината топка е 
вцртана петокрака ѕвезда и тоа на двете марки во 
зелена боја — симболичниот знак на есперанто" 
стите. Под сликата е отпечатен називот на држа-
вата со „ФНР Југославија" — со латиница, а околу 
сликата: „38 светски конгрес еоперантиста 1953 За-
греб" — со латиница на есперантски јазик. Ознака-
та на вредноста со „15", односно со „30" стои во 
десниот долни агол. На марката од 300 динари над 
ознаката на вредноста стои уште „авионска пошта". 

Марката од 15 динари ќе се продава кај сите 
поголеми пошти до потрошувањето, а марката од 
300 динари само кај испоставата на поштата Загреб 
1 во просторите каде што се одржува конгресот. За 

франкирање на поштенските пратки двете марки ќе 
важат неограничено време, односно до срокот што 
ќе се определи со дополнително решение. 

Бр. 3603 
И јули 1953 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, с. р. 

Одборот за с т о п а н с т в о на Сојузниот извршен 
совет, по извршеното сравнување со изворниот 
текст, установил дека во текстот на Решението за 
наголемување делот на девизните средства што им 
останува на слободно располагање на стопанските 
организации — извозници, објавено во „Службениот 
лист на ФНРЈ", бр. 24 од 10 јуни 1953 година, се 
поткрале долу наведените грешки, и дава следна 

\ И С П Р А В К А 
НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ДЕЛОТ 
НА ДЕВИЗНИТЕ СРЕДСТВА ШТО ИМ ОСТАНУВА 
НА СЛОБОДНО РАСПОЛАГАЊЕ НА СТОПАН-

СКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ - ИЗВОЗНИЦИ 
1) Во гранката 117 — Метална индустрија, на-

место производот „Плетиво од тел" треба да стои 
„Платно од тел" со процентот 70, 

2) Во гранката 119 — Електроиндустрија, наме-
сто производот „Оловни блокови и слично", треба 
да стои „Оловни кабели и слично" со наведениот 
процент 50; 

3) Во гранката 119 — Електроиндустрија, наме-
сто производот „Електрични цевки", треба да стои 
„Електронски цевки" со назначениот процент 70. 

К бр. 7278 — Од Одборот за стопанство на Со-
јузниот извршен совет, Белград, 18 јули 1953 година. 

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
. БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

„Службени лист Нгзодне Републико Босне и 
Херцегбвине" во бројот 13 од 27 јуни 1953 година 
објавува: 

Уредба за доделување парична помош на жрт-
вите од фашистичкиот терор и на нивните фа -
милии ; 

Уредба за платите на куќните помошнички; 
Уредба за издавање градежни, градежно-мот-

тажни и градежно-занаетчиски работи со јавно 
наддавање; 

Уредба за матичните овошни стебла; 
Упатство за измени и дополненија на Упат-

ството за ревизија на правата и за регистрација 
на дозволите за вршење приватни занаетчиски ду-
ќани. 

УРАДНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СЛОВЕШ1ЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" 
во бројот 20 од 25 јуни 1953 година објавува: 

Одлука за свикување на Народното собрание 
на Народна Република Словенија во- V. редовно 
заседание; 
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Упатство за употреба на фондовите од вишо-
кот што го постигнува школската работилница во 
текот на годината. 

Во бројот 21 од 2 јули 1953 година објавува: 
Одлука на Народното собрание на Народна 

Република Словенија за потврда на уредбите на 
Владата на НРС и Извршниот совет на Народното 
собрание на НРС; 

Одлука за измена на просечните стопи на аку-
мулацијата и општествените фондови за статутар-
ните ; 

Наредба за измена и дополнение на Решението 
за полагање помошнички ,испити во заводите за 
одгледување; 
.. Задолжително толкување на членот 2 од За -

конот за аграрната реформа и колонизација во 
Нгродна Република Словенија. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА 
МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Ма-
кедонија" во бројот 18 од 22 јуни 1953 година обја-
вува : 

Правилник за измени и дополненија на Пра-
вилникот за приватните, класовите, поправителни-
те и дополнителните испити во гимназиите и в и -
шите одделенија на седмолетките; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Стручното друштво на машинистите, машино-
вогите и ложачите на Н Р Македонија. 

Во бројот 19 од 30 јуни 1953 година објавува: 
Наредба за определување стоки за наплатува-

њ е данок на промет на поодделни видови и ква -
литети дрво; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Феријалниот сојуз на Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Здружението на музичарите и музикантите при 
угостителството на Народна Република Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
н а Здружението на тутунопроизводителите на Н Р 
Македонија; 

Решение за одобрување оснивањето и работата 
на Младинското културно-уметничко друштво „Ра-
де Јевчевски-Корчагин". 
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