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Среда, 3 јануари 1951 
БЕЛГРАД 

БРОЈ 1 ГОД, VII 

Цена на о в о ј б р о ј е 6 .— дин . — Претплата 
ва 1951 г о д и н а и з н е с у в а 350.— динари, а 
з а странство 500,— динари . Р е д а к ц и ј а : 
Бранкова улица бр . 18—20. — Т е л е ф о н и : 
Р е д а к ц и ј а 2Ѕ-838, Администрација 27-595, 
П р о д а в н о о д д е л е н и е 22-619, С м е т к о в о д с т в о 

23-276, Експедиција 21 -25! . 

У К А З 
Врз основа на членот 74 точка 6 од Уставот, а во 

врска со членот 4 точка 9 од Законот за Президиумот 
на Народната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на 
Народната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот 
за укинување на Законот за државните земјоделски: 
добра, што го донесоа Сојузното веќе и Веќето на 
народите на Народната скупштина на ФНРЈ на своите 
седници од 29 декември 1950 година, а кои што гласат: 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНИТЕ 

ЗЕМЈОДЕЛСКИ ДОБРА 
Член.1 

Законот за државните земјоделски добра од 9 но-
ември 1946 година се укинува. 

Член 2 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 2484 
Белград, 30 декември 1950 година 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуиичиќ, с. р. др. Иван Рибар, с. р. 

2. 
Врз основа на чл. 11 од Основниот закон за бу-

џетот, а по предлог од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, Владата па ФНРЈ донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ВРЕМЕНОТО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА 
НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ И НА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Член 1 
Додека не се донесат државните буџети на на-

родните републики потребите на народните републики: 
ќе се финансираат во рамките на вкупните износи на 
приходите и расходите на државните буџети на на-
родните републики што се одобрени со Законот за 
општодржавннот буџет за 1951 година, врз основа на 
тромесечните. планови на приходите и расходите за 
јануари-март 1951 година. 

Финансирањето на потребите на поодделни на-
родни одбори, додека не се донесат нивните буџети 
за 1951 година, ќе го одобрува владата на народната 
република со тромесечните планови на приходите и 
расходите за јануари—маст 1951 година. 

Член 2 
Остварените приходи и извршените расходи врз 

основа на оваа уредба се составен дел на приходите 
и расходите на буџетот на односните органи на ДР' 
жавната власт за 1951 година. 

Член 3 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Републи.ка Југославија", 
ј Белград, 30 декември 1950 година 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на финансиите на ФНРЈ, 
Добривоје Радосављевић с. р. 

3 . 
Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 

Владата на ФНРЈ за донесување уредби по прашањата -, 
од народното стопанство, Владата на ФНРЈ, по предлог 
од Министерот на финансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊАТА И ДОПОЛНУВАЊАТА НА 
УРЕДБАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ 
НА ЗАДРУГИТЕ И НА ОКОЛИСКИТЕ СОЈУЗИ НА 

ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ЗАДРУГИ 

Член 1 
Во чл. 5 од Уредбата за одобрувањето на завршни-

те сметки на задругите и на околиските сојузи на земјо-
делските задруги („Службен лист на ФНРЈ", бр. 4/50) 
се брише ставот 2 и се става нов став 2, кој што гласи: 

„Претседател на комисијата за разгледување на за-
вршните сметки е повереникот за финансии на околи-
скиот (градскиот) народен одбор. Тој е одговорен за 
правилно и навремено извршување работи на коми-
сијата. 

Комисијата за разглед,ување на завршните сметки 
-на задругите и на околиските сојузи на земјоделските 
задруги ја сочинуваат покрај претседателот: 

а) при разгледувањето на завршните сметки на сс-
ланските работни задруги — повереникот за земјодел-
ство, претставниците на филијалите на Народната банка 
на ФНРЈ и на Државната банка за кредитирање на 
земјоделските задруги и еден задружен ревизор; 

б) при разгледувањето на завршните сметки на 
земјоделските задруги, претпријатијата на околиските 
сојузи на земјоделските задруги, како и при разгледу-
вањето како се извршуваат предсметките на околиските 
сојузи на земјоделските задруги — претставникот од 
поверенството за земјоделие и претставникот од пове-
ренството за трговија и снабдување, претставници на 
Народната банка на ФНРЈ и на Државната банка за 
кредитирање на земјоделските задруги и еден задру-
жен ревизор; 

в) при разгледувањето на завршните сметки на за-
наетските задруги — претставникот од поверенството 
што е надлежно за работите на занаетството ,и прет-
ставникот од Народната банка на ФНРЈ односно од 
Комуналната банка каде што оваа постои". 

4 Член 2 
Оваа Уредба влегува во сила со денот на објавува-

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

27 декември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југославија 
Јосип Броз Тито, с. р. 

Го застапува Минис,терот на финансиите ' / 
па ФНРЈ ј 

Министерот на надворешната трговија 
на ФНРЈ, ^ 1 

инж. Милентие Поповиќ, с. р. ( 
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4. 
Врз основа на чл. 94 ст. 1 од Законот за држав-

ните службеници Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Министерот на поморство^ на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПОМОРСКАТА СТРУКА 
1. - Појам на струката 

Член 1 
Поморската струка ја сочинуваат зваиијата што 

опфаќаат работи на: 
— управување со плов,идба на брод и вршење 

сите работи во врска со бродот и поморскиот превоз; 
— техничко-наутички надвор на брод, како и ра-

ководење и непосредно управување со сите постројки 
на бродот; 

— одржување врска помеѓу бродот и крајбрежи-
ето со цел да се обезбеди сигурноста на човешките 
животи и на теретот; 

Ред. 
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— организација, раководење и вршење надзор 
над поморскиот саобраќај, како и воотоставување, 
одржување и усовршување светилките, балисажа и 
сигнална служба на море, како и на реките и кана-
лите што се пловни за поморски бродови; 

— организација и извршување на поморскиот 
транспортен пла,н, планот за експлоатација на помор-
ските бродови, како и планот за експлоатација на 
луките и лучките постројки. 

Званијата од оваа струка се определуваат на слу-
жбениците запослени на брод, во поморската радио-
служба, поморската управна служба и служ,бата за 
безбедност на пловидбата, службата за експлоатаци-
јата на луките, во другите поморски стопански еди-
ници и кај соодветните органи на државната управа. 

II. — Званија 
Член 2 

Званијата, основните работи и условите за здоби-
вање званија во поморската струка се: 

Основни работи на ззанието Стручна спрема потребна за вршење на зданието 

1. Бродоводител Заповедање: 
а) со патнички бродови на 

мала крајбрежна пловидба до 
100 БРТ; 

б) со теретни бродови на 
мала крајбрежна пловидба до 
200 БРТ. 

в) со реморкери до 450 ИКС, 
со рибарски бродови и со тех-
нички пловни обекти. 

Вршење служба на офицер 
на палуба на бродови на мала 
крајбрежна пловидба до 50(1 
БРТ. 

2. Поручник на тргов- Вршење служба на III офи-
ската морнарица цер на палубата на бродови 

на голема крајбрежна или дол-
га пловидба, а после опреде-
лениот стаж во таа служба и 
на II офицер на палубата. 

Вршење служба на офицер 
на палубата на бродови на 
мала крајбрежна пловидба. 

3. Капетан на крај-
брежна пловидба 

4. Капетан на долга 
пловидба 

б. Виши поморски 
капетан 

Заповедање: 
а) со патнички бродови на 

мала крајбрежна пловидба до 
650 БРТ; 

б) со теретни бродови на 
мала крајбрежна пловидба; 

в) со реморкери, рибарски 
бродови и технички пловни 
сбекти. , 

Вршење служба на I офицер 
на палубата. 

Заповедање со патнички и 
теретни бродови. 

Вршење наутичко - техничка 
служба на надзор. 

/ 
Заповедање со бродови на 

сите категории на пловидба. 
Раководење со наутичко-те-

хничка служба на надзор. 

а) Покажан успех на работите на кормилар или 
водач на палубата, завршен курс и положен Стру-
чен испит за званието бродоводител; 

б) Завршен рибарски техникум и положен стру-
чен испит за зданието бродоводител. 

Завршен поморски техникум — наутички оддел 
и положен стручен испит за званнето поручник на 
трговската морнарица. 

а) Непотполна средна школа, покажан успех во 
званието и на работите на бродоводител, завршен 
курс и положен стручен испит за званието капетан 
на крајбрежната пловидба; 

б) Звание, определен стаж и покажан успех на 
работите на поручник на трговска морнарица. 

Завршена виша поморска ш,кола наутички од-
дел, положен стручен испит определен стаж на ра-
ботите на поручник на трговска морнарица, од кое 
што најмалку една половина на бродови на голема 
крајбрежна или долга пловидба. 

Званието капетан на долга пловидба, покажан 
успех на положај заповедник на брод на голема 
крајбрежна или долга пловидба и стручност во 
теоретско-навигациони прашања. 
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(Ј, Поморски машинист Вршење служба на III офи-
" III класа цер на машини, а после опре-

делениот стаж во таа служба 
и на II офицер на машини. 

Управување со бродски ма-
шини до 450 14КС 

2. Поморски машинист Вршење служба на II офи-
II класа цер на машини, а после опре-

делениот стаж во таа служба 
и на I офицер на машини. 

Управување со бродски ма 
шини до 100 Ж С 4 

3. Поморски машинист Вршење служба на I офицер 
I класа на машини на бродови. 

Управување со бродски ма-
шини. 

Вршење машинско-техничка 
служба на надзор. 

4. Виши поморски 
машинист 

Управување со машини на 
сите бродови. 

Раководење со машинско-
техничка служба на надзор. 

а) Завршен поморски техникум — бродомашин-
ски оддел или нему соодветна школа и положен 
стручен испит за зданието поморски машинист Ш 
класа; -

б) Званието изучен работник на саобраќајната 
струка на поморската гранка на металната или еле-
ктро-техничката струка и положен стручен испит 
за званието поморски машинист Ш класа. 

Званието поморски машинист III класа, опреде-
лен стаж на работите од тоа здание од кое што 
најмалку една половина на бродови со моторни 
погон и положен стручен испит за званието помор-
ски машинист II класа. 

Заврше,на виша поморска школа бродомашински 
оддел или нејзе соодветна школска спрема, поло-
жен стручен испит и определен стаж на работите 
на поморски машинист I класа. 

Зданието поморски машинист I класа, покажан 
успех на положај управител на машини и струч-
ност во теоретско-техничките прашања. 

В 
(I. Поморски радио те)- Вршење радиотелеграфска и 

леграфист И класа радио фонска служба на бро-
дови или крајбрежни радио 
станици според прописите на 
меѓународните конвенции. 

Одржување радио-постројки 
со кои што ракува. 

2. Поморски ,радиоте-
. леграфист I класа 

Самостојно вршење и рако-
водење со радио-телеграфска 
и радиофонска служба на бро-
дови или крајбрежни радио 
станици според п.рописите на. 
меѓународните конвенции. 

Вршење надзор над радио-
електронски навигациони по-
магала. 

Одржување и вршење по-
правки на радио-постројки со 
кои што ракува. 

а) Завршен поморски техникум — радио-теле-
графски оддел и положен стручен испит за звани-
ето поморски' радиотелеграфист II; класа; 

б) Непотполна средна школа завршен курс и 
положен стручен испит за званието поморски ра-
диотелеграфист II класа. 

Здание на поморски радиотелеграфист II класа, 
определен стаж, покажан успех во тоа звание, за-
вршен курс и положен стручен испит за зданието 
поморски радио-телеграфист I класа. 

1. Помошни лучки 
прометни^ 

2. Лучки прометник 

3. Постар лучки 
про мет ник 

Одржување прометен ред во 
луките, чување и одржување 
бродови како и нивната при-
врска. 

Одржување и надзор над 
извршувањето прометен ред 
во луките. 

Управување со помали луч-
ки испостави. 

Управување со поголеми лу-
чки испостави. 

Вршење поморско - управна 
служба при лучките капетании 
или други единици: 

Стаж од најмалку три години на работите на 
морнар. 

Определен стаж на- р,аботите на званието помо-
шен лучки прометите и положен стручен иопрт за 
званието лучки прометите. 4 , 

. ( . 

а) Определен стаж на работите на зданието лу-
чки прометине, завршен курс и положен стручен 
испит за званието постар лучки прометите; 

б) Званието бродоводител со потребна пракса 
на работите постар лучки прометите, завршен курс 
и положен стручен испит за зданието постар лучки 
прометниве. 

I 
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4. Лучки капетан 
II класа 

5. Лучки капетан 
I класа 

6. Виши лучки , 
капетан 

1. Помошни светил-
ничар 

2. Светилничар 

3. Постар светнл-
ничар 

Управување со помали луч-
ки капетании. 

Вршење поморско - управна 
служба и службата за сигур-
ност на пловидбата при луч-
ките капетании или други еди-
ници. 

Управување со поголеми лу 
чки капетании. 

Раководење и вршење по-
морско-управна служба и слу-
жба за сигурноста на пловид-
бата. 

Управување со најголеми 
-ј лучки капетании. 

Организирање и раководење 
со поморско - управната слу-
жба и службата на сигурно-
ста на пловидбата. 

Д. 
Помагање во сите работи и 

вршење светилничарска слу-
жба под раководство на упра-
вител на светилникот, 

Самостојно вршење светил-
ничарска и сигнална служба 
на светилници. 

Управување со светнлници 
и поморски светла. 

Самостојно вршење светил-
ничарска и сигнална служба. 

Вршење работи на своето 
звание во единиците на по-
морско-управната служба. 

Званието капетан на долга пловидба со потреб-
на пракса и положен стручен испит за званието 
лучки капетан II класа. 

Определен стаж на работите на звгнието лучки 
капетан II класа. 

Покажан успех на работите на званието лучки 
капетан I класа и стручност во теоретските пра-
шања на лучката служба и службата за сигурноста 
на пловидбата. 

Занимање на морнар или рибар. 

Званието помошен светилничар определби стаж 
на работите од тоа звание и положен стручен испит 
за зданието светилвичар. 

Звание на светилничар, определен стаж на ра-
ботите на тоа звампе и положен стручен испит за 
зданието постар светилничар. 

1. Помлад поморски Вршење лучко - транспортни 
техничар работи во луката или во дел 

од луката. 
Вршење прости наутичко-

комерцијални работи. 
2. Поморски технича,р Вршење лучко - транспортни 

работи. 
Раководење со неодделен 

сектор на лучко-транспортни 
работи. 

Вршење и раководење со 
наутичко-комерцијалнн работи. 

3. Виши поморски 
техничар 

1. Советник на 
поморското 

2. Виши советник на 
поморството 

Организирање и вршење лу-
чко-транспортни работи во по-
големи луки. 

Решавање прашања, за ек-
сплоатација на луките. 

Организација и раководење 
со наутичко-комерцијални ра-
боти. 

Е. 
Решавање поодделни посло-

жени проблеми за организаци-
јата и дејноста на поморското 
стопанство; организирање по-
одделни гранки на поморско-
то стопанство или поморско-
управната служба. 

Студирање и практично ре-
шавање најсложени проблеми 
од областа на поморското сто-
панство:, поморско - управната 
служба и организација. 

Завршен поморски техникум — економски од-
дел и положен стручен испит за зданието помлад 
поморски техничар. 

а) Определен стаж и покажан успех на рабо-
тите на званието помлад поморски техничар; 

б) Ззанието поручник на трговска морнарица и 
положен стручен испит за званието поморски тех-
ничар. 

а) Завршена виша поморска школа — економ-
ски оддел или нејзе соодветна школска спрема; по-
кажан успех на работите на поморски техничар и 
во стручно-теоретските прашања за експлоатација 
на луките или наутичко-комерцијална служба; 

б) Званието капетан на- долга пловидба, потре-
бна пракса и положен испит за зваиието виши по-
морски техничар. 

Покажана способност во званието виши помор-
ски капетан, виши поморски машинист, виши лучки 
капетан или виши поморски техничар. 

Званието советник на поморство; покажан ус-
пех на работите на тоа звание, сестрано познавање 
на определена гранка на поморското стопанство, 
односно поморско-упразната дејност докажано со 
научни работи. 
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Член 3 
Министерот на поморот в ото на ФНРЈ,1 во согла-

,сност со Советот за законодавство и изградба на на-
родна власт на Владата на ФНРЈ, може да донесува 
напатствија со кои што ќе се определуваат наблиску 
работите како и определениот работен стаж за зв а ни-
вата од чл. 2 од оваа уредба. 
еј Член 4 

ј Назначување односно унапредување на службени-
ј" пит е во званијата од чл. 2 од оваа уредба се врши 
ј според стручната способност на службеникот за вр-
I апење работи на определено звание. 

На службениците кои што поради недостиг на 
I школски квалификации немаат достаточно услови за 
ј натамошно напредување во струката, старешината иа-
! дал еж ен за назначување може да определи срок во 
! кој што се должни да ги положат предвидените струч-
ј ни испити. 

Надлежниот член на Владата како и другите ста-
Ј решиди, односно органите надлежни за назначување 

должни Се да се грижат сите службеници преку кур-
севи и стручни испити да здобијат потребна спрема 
што е предвидена за определените ананија. Тие исто 
така ќе се грижат да се остварат сите потребни усло-

: ви како би добиле службениците потребна стручна и 
! школска спрема за унапредување во повисоко ззание. 

Министерот на поморството на ФНРЈ,, во согла-
сност со Советот за законодавство и изградба на на-

: родната власт на Владата на ФНРЈ, ќе донесе правил-
ник во кој, што ќе се предвидат поблиски одредби 
за стручниот испит, како и за организацијата, планот 
и траењето на курсевите потребни да се здобие стру-
чна спрема. 

Со правилникот од претходниот став ќе се про-
пишат истовремено и одредби за преминот на службе-
ниците од една служба во друга на поморската стру-
ка, како и за преминот на службениците од други 
струки во поморската Струка. 
) Член 5 

Ако се покаже службеникот дека не е способен 
да врши работи на званието во кое што се навоѓа, 
Може да биде вратен во званието што одговара на 
Неговата покажана стручна способност. 

Образложено решение за тоа донесува стареши-
ната што е надлежен за назначување. Против ова ре-
шение службеникот има право на жалба во смисла на 
чл. 18 од Законот за државните службеници. 

III. — Приправничка служба 
ј Член 6 
; Лицата што влегуваат во државна служба прв 

нат, и тоа во поморската струка, а немаат потполна 
стручна спрема за вршење работи на определено зва-
кие во оваа струка, се примаат во струката како при-
правници. 

По иоклучение лицата што влегуваат во државна 
служба прв пат, и тоа во поморската струка, а имаат 
потребна стручна спрема за вршење определено зва-
ние во оваа струка, можат веднаш да се назначат на 
определено звание, со тоа да го положат пропиеаниот 
стручен испит за тоа звание односно стручниот испит 
на соодветното почетно звакие, доколку е таков испит 
предвиден, во срокот што ќе го определи старешината 
надлежен за назначување во решението за назначу-
вање. Овој срок не може да биде подолг од една 
година. 
1 Член 7 

Во поморската струка приправничката служба по-
стои за звзмијата поручник на трговската морнарица, 
поморски машинист Ш класа, помлад поморски техни-
чар и поморски радиотелеграфист И класа. 

Приправничката служба за званијата од претход-
ниот став трае две години. 

Поблиски одредби за приправничката служба ќе 
се пропишат со правилникот од чл. 4 на оваа уредба. 

Министерот на поморското на ФНРЈ може, во со-
гласност со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, да востановува приправничка служба и за дру-

гите з ванија од поморската струка или да ја укинува 
веќе востановената приправничка служба. 

IV. - Годишен одмор 
Член 8 

Службениците што се укрцани на бродови и ја 
вршат службата во странство, можат да го ползуваат 
годишниот одмор во следната календарска година ако 
поради вршењето на својата служба не се во мож-
ност да го ползуваат годишниот одмор во Федера-
тивна Народна Ре,публика Југославија во текот на ка-
лендарската година. 

V. — Отказни срокови 
Член 9 

Отказниот срок во смисла на чл. 43 од Законот 
за државните службеници за службениците на помор-
ската струка изнесува: 

1) за службениците чии што званија се распоре-
дени во прва и втора врста — 4 месеци; 

2) за службениците чии што званија се распоре-
дени во трета и четврта врста — 2 месеца. За слу-
жбениците што имаат помалку од 5 години служба, 
отказниот срок може да изнесува 1 месец. 

Во исклучителни случаи може старешината, одно-
сно органот Тито е надлежен за назначување, да до-
говори со службеникот и подолг срок од срокот што 
е предвиден во точ. 1 и 2 -од овој член, но најповеќе 
до 6 месеци. 

Во години на службата за отказниот срок се за-
сметува само времето што се признава како време 
поминато во непрекината државна служба. 

Службениците — членови на посада на бродовите, 
па кои што поради отказ им престанува службата во 
странство, не можат да се разрешат од должноста во 
странство, освен во исклучителни случаи, и тоа во 
согласност со Конзуларниот претста.вник на ФНРЈ. 

На службеникот што е разрешен од должност во 
странство, ќе му се обезбеди репатриација. 

Член 10 
Службениците што се обврзале да проведат дого-

ворено време во државна служба поради школува-
њето на државен трошок, стипендија и сл., не можат 
за тоа време да ја откажуваат службата. 

V!. — Хонорарен службеници 
Член 11 

Ако потребата на службата бара, во поморската 
струка можат да се примат на работа стручњаци како 
хонорари!! службеници, под условите и во границите 
на чл. 16 од Законот за државните службеници. 

Хонорарите службеници можат да бидат плаќани 
во месечен износ или паушално. 

Хонорарната служба престанува по извршената 
работа. Ако за извршување определени работи не 
може унапред да се предвиди траењето, службата 
може да престане врз основа на обостран отказ во 
срок од 14 дена, доколку со договорот не е инаку 
определено. 

Член 12 
Ако за хонорарна службеници се земаат странски 

државјани, со нив претходно мора да се склучи до-
говор. 

Ако со договорот не е инаку предвидено, отказ-
ниот срок за хонорарите службеници — странски 
државјани изнесува еден месец. 

VII. — Завршни одредби 
Член 13 

Преведувањето на службениците во звзнијата од 
чл. 2 од оваа уредба ќе го изврши надлежниот чле-н 
на владата, претседателот на комитет или на комисија 
на владата, во согласност со Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, односно со претседателот на Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ, односно со претседателот на советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на владата 
на народната република. 

Во исклучителни случаи старешината што е надс 
лежен за назначување може да назначи на одреда 
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лени положби службе,ници не определувајќи им зва-
ние сид оваа уредба. 

Член 14 
Министерот на поморството на ФНРЈ може, во 

согласност со Претседателот на Советот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ, да ги укинува или менува веќе востановените 
ззанија или да воведува нови звакија во поморската 
струка. 

Член 15 
Советот за законодавство и изградба на народната 

власт на Владата на ФНРЈ, како орган за системати-
зација, ќе изврши распоред на званијата од чл. 2 од 
оваа уредба во врсти, во смисла на чл. 12 од Законот 
за државните службеници. 

Член 16 
Се овластува Министерот на поморското на ФНРЈ 

да издава, во согласност со Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
напатствија за спроведувањето на оваа уредба. 

Член 1" 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", Ђа кој ден престануваат да 
важат прописите од Уредбата за струкитг на помо.р-
ската и внатрешната пловидба („Службен лист на 
ФНРЈ", ' бр. 62/47) што се однесуваат на поморската 
гранка на бродската служба, лучката служба и служ-
бата на сигурноста на пловидбата, како и на бродо-
машинската гранка на поморската пловидба освен за 
званието морнар, кормилар, бродски работоводител, 
бродомашински помошник и б р о домат ниски работо-
водител, додека со посебни прописи не ќе биде инаку 
прописано за овие званија. 

1 декември 1950 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

Маршал на Југо-славија 
Јосип Броз-Тито, с. р. 

Министер на номоретвото на ФНРЈ, 
Вицко КрСТуЛОЕИЌ, С. р. 

5 . 
Впз основа на чл. 19 од Уредбата за утврдуван е 

способноста за пловидба на бродовите на трговската 
морнарица на ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ, бр. 
40/50), пронесувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗВРШУВАЊЕ УРЕДБАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА БРОДОВИТЕ 

НА ТРГОВСКАТА МОРНАРИЦА НА ФНРЈ 
Член 1 

Со прегледувањето на бродот, што се врши со 
цел да се утврдат неговите способности за пловидба, 
се ис,питува да ли бродот е естраден, спремен и 
снабден со уреди според соод,ветните прописи, како 
и да ли ,има пропишан број стручно ,оспособени 
членови на посадата. 

Член 2 
Брод сосопственикот односно ор,ганот што управува 

со бродот, бродар или заповедникот на бродот е дол-
жен пред секое прегледување на бродот да го. при-
готви бродот односно неговите делови за прегледу-
вање, така што сите делови од бродот и бродските 
простори' што треба да се прегледаат да бидат при-
стапачни, а при самото прегледување е должен да 
му даде на органот што' го врши пре,гледувањето се-
која помош, да му ги даде сите потребни обавести 
и да му ги покаже сите исправи што се однесуваат 
до бродот. 

Член 3 
Откога е завр,шено градењето на бродот, односно 

ако е бродот сог.раден или набавен во стран:,ство — 
после д о а ѓ а њ е т о на бродот во домашна лука, бро-
досопетасникот односно органот што^управува ј с о 

бродот е должен пред да го стави бродот во пло-
видба, да побара од дирекци.јата л а луките да се из-
врши основно прегледува.ње на бродот. 

Барањето за основното прегледување на бродот 
мора да го содржи името на бродот и луката на при-
падноста, како и податоци: за регистерската тонажа,. 
местото 1и времето кога почнало и се завршило гра-
дењето, местото на спремањето на бродот — ако бил 
во распрема, за предвидливата категорија односно 
границата на пловидбата, намената ца бродот, за 
предвидливиот најголем број на бродска посада, 
пред,видливиот најголем број на патниците по кла-
сите, за специјалните уреди и за видот и ко,личината 
на помошните средства за спасавање. 

Кон барањето мора да се приложи: 
а ) доказ за името и луката на припадноста на 

бродот, 
б) сведоџба за градбата, 
в) општ план на бродот, 
г) сведоџба за класата и сведоџба за надводјето 

за бродовите што мораат да бидат класифицирани, 
д) нацрт на главното ребро за бродовите што не 

мораат да бидат класифиц.иран.и, 
ѓ) нацрт на кајаците за спасавање, на нивниот 

уред и распоред, со изводење бројот, квалитетот и 
димензиите на кајаците и бројот на лицата што можат 
кајаците да ги примат, 

е) нацрт на просториите за сместување патници, 
ж) план-на дренажни^ уреди и уредите за спре-

чување и гасење пожар, 
з) радио-дозвола, 
и) сметка на стабплитетот. 
Доказите по точ. ѓ, е, ж и з, се приложуваат 

само ,за бродовите што мораат да ги имаат односните I 
уреди. 

Член 4 
Со цел да се изврши редовно прегледување на 

бродот, бродосопственикот односно органот што у - ! 
правува или, бродарот е должен со поднеска да и јави I 
на дирекцијата на луките: каде и кога ќе биде бро- ј 
дот приготвен за прегледување. 

Редовното прегледување се врши по можност 
истовремено со прогледувања.та што ги врши класи-
фикаииониот завод со цел да ја даде класата. 

Чле,н 5 
Извршувањето на поодеделни стручно-технички, 

работи што се во врска со прегледувањето на бродот/; 
дирекцијата на луките што е надлеж,на за прегледу- ј 
вање може да му го повери на Југословенскиот ре-
гистер на бродовите кој што ќе ги изврши овие ра-Ј 
боги со наплата по својата тарифа. 

Член 6 
Ако бродот претрпел незгода, па од пријавата , 

што и ја поднел за тоа заповедникот на бродот на Ѕ 
лучката капетанија односно на дипломатско-конзу-
ларното претставништво на ФНРЈ произлегува дека! 
штетата што му е сторена на бродот може да влиае 
на способноста на бродот за пло.видба, лучката ка- : 
п етан и ја односно дип л сш атск о-ко н з ул ар н ото претстава \ 
ништво ќе нареди да се превземат на бродот потре-ј 
бит мерки додека не се изврши прегледувањето на: 
бродот. За поморска,та незгода и превземените мерки' 
лучката ,капетанија ќе ја и-звести, својата надлежна дк-1 
рекција на луки,те, а д т-ип л ом а т еко -к о нзу л ари от о гарет-,! 
стоениот;о дирекцијата на луките што е надлежна) 
по луката на припадноста на бро,дот, а со цел да се 
изврши вонредно прегледување на бродот. 'ј 

Член 7 !ј 
Ако д,ирекцијата на луките при прегледувањето: 

утврди дека бродот одговара на прописите што сеј 
однесуваат до неговата изградба, спрема и уред, кеј 
му издаде соодветни документи доколку е таа над-, 
л ежи а за нивното издавање. !.ј 

Врз основа на ов,ие, како и на други до,кументиј 
за чие што издавање се надлежни други органи, т 
што е должен бродот да ги има, и откога ,ќе утврди! 
претходно дека бродот има ајро ш е а п број члено^иу 
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на посадата, дирекцијата на луките ќе му издаде на 
бродот соодветен документ за способноста за пло-
видба. 

Член 8 ' 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослав,ија". 

Бр. 19422 
9 декември 1950 година 

Белград 
Министер на поморското на ФНРЈ, 

Вицко Крстуловиќ, с. р. 

6. 
Врз основа на чл. 42 од Законот за еднообразното 

сметководство и на чл. 8 од Правилникот за премислите 
додатоци на службениците во книговодството („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), прописувам. 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИНВЕНТАРИСАЊЕТО И ЗА ОСТАВАЊЕТО НА 

ЗАВРШНИТЕ СМЕТКИ ВО ТРГОВИНСКАТА МРЕЖА 
НА МАЛО И НА ГОЛЕМО 

1) Во врска со одложувањето на инвентарисањето 
на стоките во Трго винската мрежа на мало и на големо 
на деновите 12, 13 и 14 јануари 1951 година, сите прет-
пријатија од дејноста на трговијата без оглед на зна-
чењето и секторот на стопанството, како и сите други 
продавници што имаат промет со сток,и од широкото 
трошење (како продавниците на службите на работнич-
кото снабдување, продавниците на произ-водствените 
претпријатија, продавниците на ВТП, МУП, УДБ, про-
давниците на селаиските работни задруги, агенциите за 
снабдување на угостителството и ти), ќе состават под 
31 декември 1950 година годишна завршна сметка за 
1950 година врз основа на состојбата од 31 декември 
1950 година. 

Пописот (инвентарисањето) на сите средства (акти-
ва) осем стоките и извор,ите на средствата (пасивата), 
ќе се изврши по постоевте прописи според состојбата 
на 31 декември 1950 година. 

Пописот (инвентарисањето) на стоките ќе се из-
врши на 12, 13 и 14 јануари 1951 година. 

Разликите меѓу книговодствената и дејствителната 
состојба, што ќе се утврди при инвентарисањето на 
стоките (одвишоци и мањоци) на деновите 12, 13 и 
14 јануари 1951 година ќе се прокнижат под 31 де-
кември 1950. година. После книжењето на овие разлики 
книговодствената состојба на стоките на 31 декември 
1950 година ќе се покаже во билансот како дејетвител-
на состојба на запасите на стоките. За овие запаси на 
стоки треба на контото ,,Неостварен рабат и маржа" 
'(691) да се искаже неостварениот рабат и маржа во 
истиот однос што е утврден при пописот на 12, 13 и 
14 јануари 1951 година. 

Одлагање на инвентарисањето (пописот) како и 
прописите на ова напатствие не се однесуваат на уго-
стителските претпријатија и угостителските дуќани. 

2) Инвентарисањето на стоките ќе се изврши во сето 
според прописите на Дополнителното напатствие за 
спроведување на инвентарисањето (пописот) кај др-
жавните трговински претпријатија (посебно издание на 
„Службениот лист на ФНРЈ", 1949 година). 

Сврстувањето на стоките при инвентарисањето тре-
ба да се изврши во 3 групи и тоа: 

а) стоки за обезбедено снабдување; 
б) стоки за сврзаната трговија; 
в) стоки за слободна продажба. 
Секоја од овие група на стоки мора да биде свр-

т е н а по номенклатурата на извештајот (образец 6—5) 
т.е. на 82 групи артикли. 

3) Срокот за испраќање на годишната завршна 
сметка од тон. II на Наредбата за сроковите за испра-
ќање на периодичните пресметки ,на државните сто-
пански претпријатија и повисок,ите стопански здруже-
нија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59/50), осем за 

' угостителските претпријатија се продолжува, за завр-
шната сметка за 1950 година до 25 февруари 1951 
Шшк/ 

4) Без оглед што ќе се изврши инвентарисањето 
на 12, 13 и 14 јануари 1951 година, кон книжењето на 
текуќото работење во 1951 година ќе се пристапи 
веднаш со 1 јануари 1951 година во смисла ,на Наред-
бата за ажурирање на книговодството на државните 
стопански претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 71/50), а особено се обрнува внимание дека треба 
веднаш да се отвори аналитичка евиденција (картици) 
на стоката, со тоа салдото од миналата година да не се 
пренесува дефинитив,но, туку со обичен молив, додека 
дефинитивниот салдо ќе се внесе по извршените кни-
жења на разликите (одвишоци и мањоци) по инвен-
турата под 31 декември 1960 година. 

5) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Републичка Југославија". 

Бр. 35597 
30 декември 1950 година 

Белград 
Министер на финанс,иите на ФНРЈ, 

Добривоје Радосављевић, с. р. 

Врз основа на чл. 24 од Правилникот за оснива-
њето, составот и работењето на лекарските комисии 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 62/50), прогонувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЛЕКАРСКИТЕ КОМИСИИ 
I. Работење на одделна лекарска комисија за 

бодени и климатски лекувања 
1. — По примањето на над азот и мнението од 

определен односно овластен лекар во поглед на по-
требата за бан,ско или кл.иматско лекување па оси-
гуреник или на член од неговата фа,милија, одделната 
лекарска комисија за ба,њоки и климатски лекувања 
ќе разгледа претходно да ли е предметот достаточно 
обработен, односно да ли содржи следни податоци: 

а) да ли кај прегледаното ли,це има медицинска 
индикација за предложеното лекување, т.е. да ли е 
констатирана болест од таква природа дека, може со 
успех да се лекува во предложеното лен клиште, како 
и тоа да ли е предложена должината на траењето на 
лекувањето; 

б) да ли надлежниот лекар својот предлог доста-
точно го образложил и поткрепил со потре.бни спе-
цијалистички,, лабораториски и други налази; 

в) да ли кај болниот се санирани жариштата 
(заби, крајници и др.) што го предизвикале оболе-
нието поради кое што се предложува лекување во 
бан. еко или климатско лечи л иште; 

г) да ли кај болниот биле претходно применети 
ш и пробани други методи на лекување, да ли бол-
н,иот порано се јавувал на лекар поради иста болест 
и каков начин ,на лекување му бил тогаш определен. 

Ако к-омисијата најде дека предметот не е до-
статочно обработен, таа го враќа предметот до над-
лежниот лекар со напатствие за допол,нување. 

Обработените предмети одделната лекарска коми-
сиј,а за бањаш и кл,иматски лекувања ги зема веднаш 
во работа и донесува решение во. срок од три дена 
(,на обр"'" -цот А или Б). 

Ако и покрај тоа што е пред,метот достаточно 
обработен не може со наполна сигурност да се здо,-
бие уверение за потребата на предложеното леку-
вање, комисијата може да го повика болн,иот на пре-
гледување. 

Одделната лекарска комиси,ја за бањски и кли-
матски лекувања е должна да означи во решението 
за потребата на банско односно климатско лекува,ње 
да ли прегледаното лице било способно за работа за 
време додека траела акутната болест односно ренин 
дивот на хроничната болест поради која што се пред-
ложува: за бањеко односно климатско лекување. 

Во решението аа потребата за бањско или клда 
матена леку,ваше треба да се наведе да ли му е на 
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'болниот потребен пратилец. Во решението за потрес 
бата за банско ши климатско ле-кување за децата 
до 14 година задолжително е да се наведе дека е 

' ћотребен пратилец. 
Одделната лекарска комисиј,а за бањаш и кли-

,матски лекувања ги донесува своите решенија во два 
ј примерока, и тоа еден на образецот А или Б, а вто-
р и о т на дупл,икатот од предл,огот за банско или кл.и-
матско лекување. Ако е решението позитивно, коми-

сијата го пополнува об,разецот А кој што го испраќа 
(,веднаш до раководителот на претпријатието или на 
1 установата од осигуреникот за да даде или одбие 
ј согласност, а пример о,кот на дупликатот од предло-
г о т за бањско или климатско лекување го задржува 

во ев,иденција додека не ќе доби,е согласност од прет-
пријат,ието или установата од осигуреникот. Откога 
ќе добие согласност комисијата целиот предмет го 

: испраќа до управата на бањско односно климатско 
лечилиште во кое што се упатува осигурен.икот на 
лекување. Ако осигуреникот што се предложува за 
баљско или климатско лекување е веќе огласен за 
неспособен за работа и ужива материјално обезбеду-

. вање, решението за бањаното ил,и кли,матското леку-
вање се испраќа непосредно до управата на лечили-
штето за кое што се предложува осигуреникот. 

Ако е решението негативно, комиси,јата го по-
полнува образецот Б ,кој што му се предава ведна.ш 
н,а потпис на осигу,реникот или му го испраќа со 
испратница поради, . евентуално подавање жалба до 
надлежната постојана лекарска комиси,ј,а, а примеро-
кот на дупликатот од п.редлогот за бањско или кли-
матско лекува,ње го задржува в,о ев,иденција 30 дена. 
Ако осигуреникот подаде жалба во овој сро-к, ко.ми-
сијата го испраќа целиот предмет до надлеж,ната п,о-
стојана лекарска комисија на решавање, а ако оси-
гуреникот не подаде жалба, комисија,та ќе го конста-
тира тоа на предметот и п,отоа го става предметот 
во а,рхива, 

2. - П.рот,ив ,решен,ие од оделната лекарс,ка ко-
мисија за бан,ски и климатски, лекувања жалбата се 
подава во срок од пет дена од денот кога е соопште-
но решението писмено или усно преку оваа комисија 
до^ постојаната лекарска ком,иси,ја, Усната жалба ја 
изјавува осигуреникот во запис.ник на комисијата. По 
примањето на жалбата одделната лекарска ком,исија 
за бањоки и кл,иматски лекувања ја исп,раќа ,веднаш 
со цели,от предмет до надлежната постојана лекарска 
комисија на решавање. 

3. — Одделната лекарска' комисија за бањски и 
климатски лекувања ги донесува своите решенија ед-
ногласно. Ако се ми елитата ,поделени, предметот се 
ис,п.ра,ќа на решавање до постојаната лекарска ко-
мисија. 

I?. Работење на постојаната лекарска комиси.ја. 
4. - Кога се утврдува намалува,ње на способно-

ста за работа на осигуреникот, постојаната лекарска 
комисија го оп,ределува и процентот на намалувањето 
на работната способност и утврдува да ли е таа на-
малена трајно или времено (пок,ратко или подолго, 
од една година,). Во случај ,на ,времено намалување 
способноста за ра,бота, комис,ијата во решението го 
определува времето додека т,рае намалувањето -на 
способноста за работа и денот на повто,рното пре-
гледување. 

При прегледу,вањето на стручн,ите работници и 
службеници.те со ст.ручна спрема, постојаната лекар-
ска комисија, за да се утврди намалувањето способ-
носта за ,работа, ќе разгледува и п.роцену.ва 'Исто.вре-
мено: одделно општата работна способност, а оддел-
но спос,обноста за вршење работ,и од определената 
струка (професионална способност) и ќе го оп.редели 
одделно за секоја од нив процентот и траењето на 
евентуалното намалување. 

Кога се дава оценка за намалување п.рофесионал-
ната способност за работа, ќе се смета дека постои 
намалување на оваа способност кога осигурени,кот не 
е веќе во сосотојба да ја врши работата во својата 

струка односно специјалност со полно редо,вно ра-
ботно време и со нормален работен учинок. 

5. — Кога се утврдува намалување на работната 
способност на осигуреникот и кога се определува про-
центот ,на намалувањето, постојаната лекарска коми-
сија е должна да даде уште и мнение: 

а) ,за упатување осигуреникот на друга работа,; 
како и за видот на таа работа; 

б) за можноста да се оспособи осигуреникот за 
друг вид ,работа (преквал.и,фикација), како и за ви1 

дот на таа работа; и 
в) за потребата за преместу.вање на друга ра-

бота. 
6. — Постојаната лека,рска ком,исија задолжител-

но ќе предложи упатување на осигурен.икот на друга 
работа: 

а) ако утврди кај осигуреник без стручна спрема 
дека способноста за работа трајно или за подолго од 
една година е намалена преку 33% — 50% (работни 
инвалиди од П група); 

б) Ако утврди кај осигу,реник со стручна спрема 
(стручни работниц,и и службеници со ст,ручна спрема) 
дека професионал,ната способност за работа трајно 
или за подолго од една година е намалена преку, 
33% — 50% (работни инвалиди од II група по про-
фесионалната линија), а општата работна способност 
не е воопште немалена или е намалена најмногу до 
50%; и 

в) а,ко не мо,же кај осигуреникот да утвр,ди дека 
способноста за работа на.малена преку У?, ќе трае по-
долго од една година или ќе утврди дека ова нама-
лување способноста за работа ќе трае пократко од 
една година сметајќи од почетокот на бо,лувањето. 

7. — Ако постојаната лекарска коми.сија ири пре-
гледувањето на стручните работници или службеници 
со стручна ,спрема утврди дека п,рофесионалната спо-
собност за работа трајно или за подолго од една го-
дина е на,малена наполно или повеќе од 50%, а општа-
та работ,на способност не е ветите намалена или е 
намалена најмногу до Уз, таа со истото решение за-
должително ут.врдува дека има можност да се оспосо-
би тахов осигуреник за друг в,ид работа (преквали-
фикација), како и тој ви,д работа. 

А,ко осигурениците по од.редбите од За,конот за 
социјалното осигурува.ње на работниците и службе-
ни,ците и нивните фамилии не се обврзани на преква-
лификација, а ја бараат самите, постојаната лекарска 
комиси.ја ќе цени да ли има можност за преквали-
фикација. 

8. - Пред да даде дефин,и,тив,но мнение за видот 
,на работата на која што треба осигурени.кот да се 
упати или за кој што треба да се оспособи, постоја-
ната лекарска комисија треба да добие за тоа и м.не-
ние од надлежната синдикална организација. Кога 
се ба,ра ова мнение ,комиси.јата ќе и го стави на син-
дикалната организација на располагање описот на бо-
леста, процентот на намалу.вањето способноста за ра-
бота (кај стручните работници и службеници со стру-
ч,на спрема: одделно за професио,налната работна спо-
собност, а одделно за општата работна способност), 
како и свое мнение за видот на работата на која што 
би можел оси.гуреникот да се упати или за која 
што би можел да се преквалификува. 

Кога се дава м,нение за упатување на осигурени-
кот на друга работа или за можнсота да се оспособи 
за друга работа, како и кога се дава мнение за видот 
на таа друга работа, постојаната лекарска комисија 
треба да води сметка: 

а) за видот на повред,ата односно болеста која 
што предизвикала да му се намали способноста за ра-
бота на осигу.реникот; 

б) за природата на ,работата која ја в,ршел оси-
гуреникот пред да му се намали способноста за ра-
бота; 

в) за можноста да работи на друга работа или да 
се оспособи за друга работа;, со оглед на процентот 
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на онеспособувањето, годините на староста, општата 
здравствена состојба на осигуреникот и др.; и 

г) за мнението од надлежната синдикална орга-
низација. 

Давајќи мнение за можноста да се оспособи за 
друга работа и за видот на таа работа комисијата ќе 
води сметка уште и за можноста на работење под 
изменети анатомски, функционални и други околности, 
како и за желбата и склоноста на осигуреникот за 
некои работи. 

9. — Ако има непосредна опасност дека ќе стане 
еболение или губиток односно намалување способ-
носта за работа во случај да се продолжи работе-
њето на работите што ги работел осигуреникот, по-
требата за преместување на друга работа постојаната 
лекарска комисија ја утврдува по барање од самиот 
осигуреник, по упатување од раководителот на прет-
пријатието или на установата од осигуреникот, по 
предлог од определениот или од овластениот лекар, 
како и во случај кога самата постојана лекарска ко-
мисија, при разгледувањето на жалбата што е пода-
дена од страна на осигуреникот на работата на лека-
рот, најде дека е ова потребно. 

10. — Во случај кога ќе утврди комисијата дека 
постои напорна неспособност за работа подолго од 
една година, таа почетокот на траењето на оваа не-
способност пред денот на прегледувањето, ако оваа 
постоела и ако е можно таа да се констатира, ќе го 
определува само тогаш ако осигуреникот за тоа вре-
ме не примал ни плата ни материјално обезбедување 
За случај на болест, па треба да се утврди да му при-
паѓа и за тоа време накнада во вид и илќоС на лен" 
зијата односно инвалиднината. Во сите други случаи 
почетокот на траењето на наполиата неспособност за 
работа подолго од една година комисијата го утвр-
дува од денот на прегледувањето. 

11. — Поради евентуално доделување постојан 
додаток за туѓо одгледување и помош на осигуре-
никот, постојаната лекарска комисија е должна кога 
ја утврдува наполната неспособност за работа да на-
веде да ли осигуреникот во толкава мерка е неспосо-
бен за работа да му се за ж.ивот неопходно потребни 
туѓо одгледување и помош. 

12. — Ако лекувањето односно опоравокот бара 
да се продолжи болувањето на осигуреникот преку 
една година, постојаната лекарска ком.исија е должна, 
кога го дава налазот и мнението, задолжително да 
наведе да ли постои можност за оспособување за ра-
бота и во кој срок. Ако таква можност постои, ко-
мисијата ќе предложи за колку треба да се продолжи 
болувањето. 

Подробно образложениот налаз и мнение во по-
глед на евентуалното продолжување на болувањето 
комисијата го испраќа во затворен плик по пошта до 
управата на претпријатието или установата на оси-
гуреникот, не соопштувајќи му го на осигуреникот 
својот налаз и мнение. 

Ако е осигуреникот запослен кај приватен рабо-
тодавач, или материјалното обезбедување му го и.-
сплатува управата на социјалното осигурување на по-
веренсТвото за социјални грижи на надлежниот наро-
ден одбор, комисијата го испраќа својот иалаз и мие-
ни ет о на ист начин до управата на социјалното оси-
гурување на поверенството за социјални грижи на 
надлежниот народен одбор. 

13. - Жалби против првостепените решенија на 
постојанана ле.карска комисија осигурениците пода-
ваат во срок од пет дена од кога е соопштено реше-
нието до надлежната повисока лекарска комисија 
преку постојаната лекарска комисија која што ги до-
нела решенијата. Жалбата се подава писмено или 
усно. Усната жалба осигу.реникот ја изјавува на за-
писникот на комисијата. 

По примањето на жалбата постојаната лекарска 
комисија проверува да ли жалбата била подадена во 
пропишаниот срок, а потоа со целиот предмет ја ис-

праќа до надлежната повисока лекарска комисија на 
решавање. 

14. — Кога постојаната лекарска комисија ќе при-
ми жалба против решението на одделната лекарска 
комисија за банески и климатски лекувања или против 
налазот и мнеиието на опре,делениот односно овла-
стениот лекар, или кога раководителот на претпри-
јатието или на установата и упати осигурен,ик на пре-
гледување, таа утврд.ува да ли е жалбата подадена 
или е упатувањето изв-ршено, во преш пеаниот срок, 
а потоа го прегледува осигуреникот или, доколку овој 
не дошол, го повикува на прегледување во опреде-
лен ден. Во овие случаи постојаната лека,рска коми-
сија донесува решение во с,ро,к од три дена од денот 
на прегледувањето на осигуреникот. 

15. — Кога овластените органи од чл. 100 точ. 6 
и чл. 117 ст. 1 од Законот за социјалното осигурува-
ње на работниците и службениците и нив,ните фами-
лии подадат барање или предлог да се упати о,сигу-
рени,кот на кој што му е определено или ускратено 
болување од страла на определениот односно овла-
стениот лекар, односно од одделната лекарска коми-
сиј,а за бањски и климатски лекува,ња — на прегледу-
вање на постојана лекарска комисија, постојаната ле-
карска комисија претходно ќе прецени да ли е ова 
барал,е оправдано, и ако нај,де' дека е оправдано, го 
прегледува осигуреникот и донесува решение во срок 
од три дена од денот на прегледувањето. Во про-
тивно постојаната лекарска комисија го одбива со 
своето ,решение подаденото барање или предлог. Овие 
решад,ија се конечни. 

јЗ. те По разгледувањето на жалбите на рабо-
тењето на определените односно овластените' лекари, 
постојаната лекарс,ка комисија е должна на овие ле-
кари на добар начин да им обрне внимание на секој 
нивни пропуст или не,прави,лност во работењето. 

17, — Кога постојаната лекарска комисија, пора-
ди позеленете мнение на одделната лека.рска коми-
си.ја ѕа банески и климатски лекува.ња, ги решава 
предметите од надлежноста на оваа комисија, реше-
нијата на постојаната лекарска комисија се првосте-
пени и против нив осигурениците имаат право да се 
жалат во срок од пет дена од кога е соопштено ре-
ше.нието до надлежната повисока лекарска комисија. 
Жалбата се подава преку постојаната лекарска коми-
сија која што го донела решението. 

Ако раководството на п,ретпријатието или на у-
становата од осигуреникот не се согласи со реше-
нието на постојаната лекарска ком,исија што е до-
несено но ваков предмет, таа го ис,праќа предметот 
на решава,ње до надлежната повисока лекар,ска коми-
сија преку постојаната лекарска ком,исија која што 
го донела решението 

-18. — Постојаната лекарска комисија ги донесува 
своите решенија едногласно. Ако се мненијата поде-
лени, п,редметот се испраќа на решавање на надле-
жната повисока лекарска комисија. 

Ш. Работење на повисока лекарска комисија 
19. — Ако повисока лекарска комисија прими 

жалба против решение од постојана ле,карска коми-
сија,, таа утврдува да ли жалбата е подадена во про-
пишаниот срок, а потоа го п,регледува осигу,рени,кот 
или, доколку овој не дошол, го повикува ,на прегле-
дување во определен ден. Исклучително, повисоката 
ле,карска комисија донесува решение и бе,з прегле-
дувањето на осигурени,кот, ако се кен предметот при-
клучени сите потребни податоци. 

Повисоката лекарска комисија, до,несува решенија 
во срок од пет дена од кога е пре,гледан осигу.рени-
кот односно од кога е примен предметот. 

20. - Повисоката лекарска комисија врши стручен 
надзор над ра,ботењето на подрачни.те постојани ле-
карски комисии, им укажува стручна помош и им 
дава напатствија за работа. Овие напаствија повисо-
ката лекарс,ка ко,мисија ги дава на два начина, и то,а: 
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а) оцрнувајќи им внимание со одделен акт на по-
стојаните лекарски комисии на грешките и пропу-
стите во работењето, што се констатирани при ра-
згледувањето и решавањето по жалбите против нив-
ните решенија; и 

б) при повремени 'обшколки на постојаните ле-
карски комшии, било од страна на поодделни члено-
ви на повисоката лекарска комисија било од страна 
на пов,исоката лекарска комисија во нејзиниот полн 
состав. 

Ако пов-исоката, лекарска комисија врши обиколка 
на постојан,ите лекарски комисии во својот поли со-
став, таа може да ги менува или поништува решени-
јата на постојаните лекарски комисии на самото 
место. 

При обгаколувањето на постојаните лека-рски ко-
мисии, повисоката лекарска комисија ги п,регледува 
нивните дневници, како и сите предмети по кои што 
тие донеле решение. Ако повисоката лекарска коми-
сија н,ајде при прегледувањето дека некој предмет 
не е наполно обработен, таа наредува дополнителни 
прегледувања и да се дополнат податоците, а потоа 
предметот со дополнителните прегледувања и допол-
нетите податоци се испраќа до неа на решавање. 

21. - Кога овластените органи од чл. 100 точ. 6 
и чл Л17, ст. 2 од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии подадат барање или предложат повторно испи-
тув,ање или поништување односно и,зменување на 
решенијата на постојаните лекарск,и комисии, пови-
соката лекарска комисија претходно преценува да ли 
ова барање или предлог е оправдан, и ако најде дека 
е оправдан го прегледува осигуреникот и донесува 
решение во срок од пет дена сметајќи од денот кога 
е примено барањето односно предлогот, односно до-
полнителните податоци што се потребни за да се до-
несе решение. Во противно, повисоката лекарска ко-
мисија го одбија со свое решение подаденото барање 
ш и предлог. Овие решенија се конечна 

22. — Ако од кои и да било разлози не може 
постој,аната лекарска комисија да се образува од сво-
ите членови и нивните заменици во полн состав, разгле-
дувањето и решавањето на п,редметите од нејзината 
надлежност ги превзема надлежната повисока лекар-
ска комисија. 

Против решението од повисоката лекарска коми-
сија, што е донесено по предметите од надлежноста 
на постојаната лекарска комисија во прв степен, оси-
гу,реникот има право на жалба до надлежната пови-
.сока комисија од специјалисти во срок од пет дена од 
кога е примено решението. Жалбата се подава преку 
,повисоката лекарска комисија што го донела реше-
,нието. 

23. — Ако повисо,ката лекарска комисија, поради 
поделени мие ни ј,а на постојаната лекарска комисија, 
ги решава предметите од надлежноста ,на оваа коми-
сија во прв степен, решенијата на повисоката лекар-
ск,а комисија се првостепени' и против нив осигурени-
ците имаат право да се жалат до надлежната повисока 
комисија од специјалисти во срок од пет дена од кога 
е ,соопштено решението. Жалбата се подава преку по-
високата лекарска комисија која што го донела реше-
нието. 
IV. — Работење на повисока комисија од специјалисти 

24. — Ако повисоката ко,мисија од специјалисти 
прими барање или предлог за повторно испитување 
или поништување решенија од повисока лекарска ко-
мнеија;, таа претходно проценува да ли барањето од-
носно предлогот е оправдан, и ако најде дека е оправ-
дан, го прегледува по потреба оси,гуреникот и доне-
.сува решение. Во противно, повисоката комисија од 
специјалисти го одбија со свое решение подаденото 
барање односно п,редлог. 

25. — Ако пов-и,соката комисија од специјалисти 
прими жалба против решение што го донела пови-
тката л-екарска комисија во прв степен, таа утврдува 
1да ли е жалбата подадена во п-рописаниот срок, а по-
јдоа го прегледува осигуреникот доколку е тој при-

сутен. Во противно, определува ден и го повикува 
осигуреникот на прегледување. 

26. - Повисоката ко-мисија од специјалисти ги 
разгледува и решава и предметите од надлежноста на 
повисоките лекарски комисии кога не м-ожат тие, по- ј 
ради отсутност на своите членови и нивните заме-
ници, да се сост,анат во својот полн состав. 

27. — Решенијата од повисоката ком,исија од'спе-
цијалисти се конечни и таа ги донесува в-о сро-к од 
пет дена. откога е прегледан осигу-реникот од-носно1 

примен предметот. 
28. — Пови-соката комисија од специјалисти за-

должително им обрнува вн,имание писмено на под-
ра-чните по-стојани и по-в-исоки лекарски ,комисии з а ' 
секој пропуст или неправилност во работата кои што 
таа ќе ги сретне разгледувајќи ги жалбите што се 
поднесени против нивните решенија. 

V. — Завршни одредби 
29. — Кога дава-ат мнение за нападната неспо-

собност за работа за да се о-предели, инвалидска пен-
зија. л-ека,рс.ките комисии се должни^ да ги употребу-
ваат изразите (термините) што се со закон прсписана 
и определени. Во тој поглед има разлика помеѓу изра-
зите содржани во Законот за социјалното осигурување 
на работниците, гааместениците и службениците („Слу-
жбен ли-ст на ФНРЈ", бр. 65/46) и -о-ние во Законот за 
социјалното о-сигурува-ње на ,работниците и службе-
ниците и нивните фамилии („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 10/50). 

По предметите што се почнати а не се довршени 
-пред д,а се донесе Зако,нот за социјалн,ото осигуру-
вање -на работниците и службениците и нивните фами-
лии ком-исијата треба да наведе: да ли утврдената 
неспособност е времена или трајна; да ли изнеможе-
носта е општа, неполна или професионална; кога ста-
н а а неспособноста и ако е в,ремена — додека ќе трае. 

' Во случаите што станале по влегувањето во сила 
на -За-конот за социјалното осигурува.ње на работни-
ците и службениците и нивните фамилии комисијата 
треба да утврди: да ли постои на,полна или делимична, 
општа или професионална неспособност, како и да ли 
неспособноста за раб-ота е трајна или ќе трае пократко 
или подолго од една година. 

30. — Кога се определува работната способност и 
дава мнение во врска со преквалификација и упату-
вање на друга рабо-та, како и кога се ,ре,шава по сите 
други прашања од Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и служб-еници-те и ни-вните фами-
лии, коми-сиите во своето' работење ќе се држат за 
современите медицински знања и разбирања. 

31. — Во сите случаи ка,де што е тоа потребно 
за да се даде оценка и мнение, комисиите ќе ги кон-
султираат соодветните специјалисти и -по потреба ќе 
бараат .рентг еколошки, лабораториски и други прегле-
дувања. 

32. — Постојаните лекарски комисии и пови-соките 
лекарски коми-сии, како и пов-исо-ките комити од спе-
цијалисти, ги издаваат своите решенија во три еднакви 
примерни, Е,ден примерок задржуваат комисиите со 
предметот во својата архива, вториот ве-днаш му го 
даваат на потпис на осигуреникот, а третиот п.римерок, 
во случај на конечно решение, го испраќаат до рако-
водителот на претпријатието или установата од оси-
гуреникот. ' 

Ако коми-си-ите ре,шаваат во прв степен, третиот 
примерок го задржуваат тие пег дена во својата еви-
денција поради евентуално подавање жалба. Ако оси-
гуреник,от не подаде жалба во тој срок, комисиите го 
испраќаат овој примерок до раководителот на прет-
пријатието или установата о-д осигуре-никот, а ако по-
даде жал-ба, комисиите веднаш го испраќаат целиот 
предмет со овој примерок до надлежната непосредно 
повисока лекарска комисија на решавање. 

На ист начин комисите поста.пу.ваат ако е осигу-
рени.кот на работа кај приватен работодавач, со таа 
разлика што. третиот примеро-к од решението го испра-
ќаат д-о управата на социјалното осигурување на пове-
ренството за социјални г-рижи на надлеж-ниот наро-ден 
одбор. 
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На заинтересираните органи решенијата им се 
испраќаат со испратница. 

Сите примероци од решенијата ги потпишуваат 
сите членови на комисијата. 

33. — Секое решение од лекарската комисија треба 
да содржи поук за правниот лек. Во решението, нај-
после, задолжително се определува кому треба тоа да 
се даде или испрати. 

34. - Комисиите ги разгледуваат и жалбите што 
ве се подадени на време, ако со решението против кое 
што е жалбата подадена е навредено законското право 
на осигуреникот (чл. 115 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии). Во вакви случаи тоа и ќе се констатира 
во решението. 

35. — За да се контролира навременоста на евен-
туалните жалби, секоја лекарска комисија, покрај кни-
гите што се предвидени со Правилникот за оснива-
њето, составот и работењето на лекарските комисии 
води и сроковине во кој што ги заведува датите на 
Примањето на нејзините првостепени решенија. 

36. - Кога ги решаваат предметите, лекарските 
комисии ќе се служат со соодветните образеци што се 
составен дел од ова напатствие. 

37. — Ова напатствие влегува во сила со денот на 
^објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 13944 
16 декември 1950 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Комитетот за заштита 
на народното здравје, 

др Павле Грегориќ, с. р. 

Штембил на комисијата Образец А 

Врз основа на чл. 10 од Правилникот за оснива-
њето, составот и работењето на лекарските комисии, 
одделната лекарска комисија за бањаш и климатски 
лекувања во —-

АуоЦ 1 - . Страна И 

рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии. ' ' / 

Членови на комисијата: 4 

1) -, 
2) - ,. 

До претпријатието (установата) ,„ 
во ^ 
(адреса) ^ ^ ^ „ . 

Се молите за писмена согласност по горното реше-
ние од комисијата а во смисла на чл. 114 од Законот 
за социјалното осигурување на- работниците и службе-
ниците и нивните фамилии. Согласноста ја испратите 
до оваа комисија во срок од три дена на адреса на 
комисијата: . 
(Согласноста ако е можно нека се испрати по курир). 

За комисијата: 

Штембил на комисијата Образец Б 
Врз основа на чл. 10 од Правилникот за оснива-

њето, составот и работењето на лекарските комисии, 
одделната лекарска комисија за бан,ски и климатски 
лекувања во . ^ . : -. - ^ 

Р Е Ш А В А 
Дека не е потребно за другарот-ката : 

бањеко-климатско лекување со оглед на природата на 
коиотатираната болест. 

Против ова решение именуван има право да 
се жали до постојаната лекарска комисија во 
„ „ . во срок од 5 дена откога го примил-а 
решението. Жалбата се подлава усно или писмено 
преку оваа комисија. 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 
Оваа комисија го разгледа целиот предмет на име-

нуван^„ за бањско-климатско лекување и најде дека, 
според предлогот од лекарот, болува од - - , 

но по мнението на оваа комисија бањско-климатско 
лекување е непотребно контраиндицирано поради 

Членови на комисијата: 
1) - - -
2) . 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 

Р Е Ш А В А 

Дека е потребно за другарот-ката 

бањско-климатско лекување во „ 
во траење од дена. „ „ „ ^ , . , . 

О Б Р А З Л О Ж Е Н И Е 

Оваа комисија го разгледа налазот и мнението од 
определениот - овластениот лекар (на амбулантата, 
поликлиниката) во -
и други лабораториски и други налази, и константира 
дека именуван„. болува од „ „ - -

Со оглед на приложената документација на пред-
ложеното лекување, оваа комисија најде дека предло-
гот за именуван ^ „ е достаточно образложен и дека 
не е потребно и прегледување од страна на оваа ко-
мисија и затоа реши како што е наведено во диспо-
зитивот. 

За ова решение да се извести раководителот на 
претпријатието односно на установата каде што име-
н у в а н е на работа поради натамошна постапка во 
смисла на чл. 114 од Законот за социјалното осигу-

8. 
Врз основа на чл. 26 во врска со чл. 12 ст. 1 од 

Уредбата за меѓусебното плаќање во стопанството 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/50), а поради пра-
вилното применување на точ. IV од Напатствието на 
Главната државна арбитража за назначувањето и ра-
ботењето на вештите лица по Уредбата за меѓусебното 
плаќање во стопанството (,,Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 69/50), во согласност со Министерот на трудот на 
ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕТО НАГРАДА НА ВЕШТИТЕ 
ЛИЦА ПО УРЕДБАТА ЗА МЕЃУСОБНОТО ПЛАЌАЊЕ 

ВО СТОПАНСТВОТО 

1) На вештите лица од листата што е издадена 
од државната арбитража им припаѓа, покрај фактич-
ните трошкови што ги имаат во врска со вештаче-
њето, уште и награда до 200 динари за еден час по-
минат на вештачењето. 

2) Висината на наградата во смисла на погорната 
точка се определува според: 
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а) траењето на вештачењето, во кое што треба 
да се засмета и времето што е потребно да сђ запо-
знае и да се проучи предметот кој што се вештачи; 

б) видот и сложеноста на предметот кој што се 
вештачи; 

в) условите под кои што се врши вештачењето. 
3) Ова р.ешение влегува во сила веднаш. 

Бр. 35413 , 
28 декември 1950 година 

Белград 
Го застапува Министеоот на финансиите 

на ФНРЈ, 
Министерот на надворешната трговија 

на ФНРЈ, 
инж. Милентие Поповиќ, с. р. 

Согласен, 
Министер на трудот на ФНРЈ, 

Вгќеслав Хољевац, с. р. 

9. 
Врз основа на чл. 9 ставот 1 од Уредбата за надле-

жноста за определување и контрола на цените и та-
рифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) Сове-
тот за саобраќај и врски на Владата на ФНРЈ, во со-
гласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ТАРИФАТА 

НА РАДИОСТАНИЦИТЕ 
1) Решен.ието за тарифата на радиостаниците 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 72/48) се менува до-
толку што тарифата на радиостаниците (радио-прет-
нлата) се определува за целата територија на Феде-
ративна Народна Република Југославија во следниот 
годишен износ: 

За приемник со цевка Дин. 720.— 
2) Ова решение влегува во сила на 1 јануари 1951 

година. 
Бр. 1100 

28 декември 1950 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за саобраќај 

и врски, 
Божидар Маслариќ, с. р. 

- Согласен: 
Го застапува Министеоот на финансиите 

на ФНРЈ 
Министер на надворешната трговија, 

на ФНРЈ, 
инж. Милентије Поповиќ, с. р. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
Помеѓу Федеративна Народна Република Југосла-

вија и Република Италија е склучена и влезе во сила 
на 23 декември 1950 година спогодбата по следн,ите 
прашања што се однесуваат до опциите: 

1) Лицата од чл. 19 од договорот за мир со Ита-
лија што ,имаат домицил на ,припоеното подрачје, а 
што не поднеле изјава за опција во срокот што е 
предвиден во споменатиот чл. 19, ќе можат дополни-
телно да ја под,несат во срок од 60 дена. 

2) Лицата од чл. 19 од договорот за мир со Ита-
лија чии што навремено поднесени изјави за опција 
се конечно отфрлени а што постојано живеат на при-
поеното подрачје, можат во срок од 60 дена да по-
дадат м-олба за ревизија на постапката по нивните 
изјави за опцијата што се одбиени. 

Молбата за ревизија на постапката се подава до 
надлежното министерство на вантрешните работи на 
народната република непосредно или препорачено по 
пошта. 

Лицето што подало молба за ревизија на постап-
ката пред да се објави ова соопштение не е должно 
да подава нова молба, бидејќи неговата порано под-
несена молба за ревизија ќе биде земена во постапка. 

3) Сроковите од точ. 1 и 2 од ова соопштение 
почнуваат да течат од денот ког^ ќе биде ова сооп-
штение објавено во „Службениот лист на Федератив-
на Народна Република Југославија". 

Бр. 370. — Од Министерството на внатрешните ра-
боти на ФНРЈ, 3 јануари 1951 година. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ, по извр-
шеното сравнување со изворниот текст, установи дека 
во текстот од Напатствие^ за изменување и дополну-
вање на Напатствие^ за состав и поднесување касе-
ниот план, што е објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 68 од 13 декември 1950 година, се поткраде 
долу наведените грешки, и дава следна 

ц с Р ^ А р, ц д 
НА НАПАТСТВИЕ^ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛ-
НУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕТО ЗА СОСТАВ И ПОД-

НЕСУВАЊЕ НА КАСЕНИОТ ПЛАН 
Во одделот II поп А) под редниот број 11 наместо 

„Уплати во полза на приватниот сектор", треба да 
стои:: „Уплати за сметка на приватните лица". 

Во истиот оддел под Б) под редниот број 11 на-
место,. „Исплати за сметка на приватниот сектор", треба 
да стои: „Исплати за сметка на приватните лица". 

Во одделот III треба да се изврши иста исправка 
како што е напред наведено. 

Бр. .35420. — Од Министерството на финансиите на 
ФНРЈ,,27 декември^1950 година. 

С О Д Р Ж А Ј 
Страна 

1. Закон за укину,вање Законот за државните 
земјоделски добра — — — - 1 

2. Уредба за временото финансирав' ? на потре-
бите на народните републики — . 1 

3. Уредба за изменувањата и дополнувањата на 
Уредбата за одобрување завршните сметки 
на задругите и на околи.ските сојузи на зе-
мјоделските задруги - 1 

4. Уредба за поморската струка 2 
5. Правилник за извршување Уредбата за утвр-

дување способноста за пловидба на бродо-
вите на трговската морнарица на ФНРЈ — 6 

6. Напатствие за инвентарисањето и за о с т а -
вањето на завршните сметки во трговинска-

ч та мрежа на мало и на големо 7 
7.'Напатствие за работењето на лекарските ко-

мисии — — — „ 7 
8. Решение за определување награди на ве-

штите лица по Уредбата за меѓусебното пла-
ќање во стопанството 11 

9. Решение за изменување на' Решението за 
тарифата на радиостаниците 12 

Соопштение па Министерството на внатрешните 
работи на ФНРЈ за спогодбата помеѓу Фе-
деративна Народна Република Југославија' и 
Република Италија за опција на лица 12 

Исправка на Напатствие^ за изменување и до-
полнување на Напатствие^ за состав и под-
несување на касениот план 12 

Издавач: „Службен лист на ФНРЈ" новинарско издавачко претпријатие - Белград ^ а ул. бр. 20. 
- Директор и одговорен уредник Слободан М. Нешович, Бранкова бр. 20.— 
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