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Врз основа на членот 45 став 2 од Општиот з а -
кон за школството („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
28/58 и 27/60) и членот 12 оддел II точка I од Уред-
бата за пренесување - работите во надлежност на 
сојузните и републичките органи на управата („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" , бр. 18/58, 18/59 и 9/61), во со-
гласност со Сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски, Сојузниот секретаријат за трудот пропишува 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНАТА СПРЕМА НА РАБОТНИЦИТЕ 
ОД ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАНИМАЊА НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со цел за осигурување безбедноста и уредноста 

на сообраќајот и за обезбедување единствен процес 
на превозот на патници и стоки, со овој правилник 
се утврдуваат определените занимања (работни ме-
ста), стручната спрема потребна за вршење на ра -
ботите во тие занимања, како и условите и струч-
ните испити за здобивање односно признавање на 
стручната спрема на тие работници на Југословен-
ските "железници. 

Член 2 
Како работници на Југословенските железници, 

во смисла на овој правилник, се сметаат работни-
ците запослени во извршни единици и секции на 
Ј Ж , железнички транспортни претпријатија , заед-
ници на железнички претпријатија и во работниот 
колектив на Заедницата на Ј Ж . 

Член 3 
Работниците на Југословенските железници (во 

понатамошниот текст: работниците) можат да ги 
вршат работите во занимањата (на работните места) 
утврдени со овој правилник само ако ја имаат про-
пишаната стручна спрема. 

Член 4 
Определените занимања во смисла на членот 1 

од овој правилник се: 
а) во сообраќајно-транспортната служба: 
1) станичен работник (маневрист, стрелкар, со-

пирач, транзитер, багажар, возен манипу-
лант, попишувач и евидентичар на коли), 

2) ракувач на маневра, 
3) надзорен стрелкар, 
4) одјавничар — пружен блокар, 
5) магационер, ' -
6) кондуктер, 
7) телеграфист, 
8) работоводител на маневра, 
9) возовоѓа,/ 

10) сообраќајно-транспортен отпратник, 
11) сообраќај но-транспортен техничар, 

12) транспортен комерцијалист, 
13) виш сообраќајно-транспортен техничар, 
14) виш транспортен комерцијалист, 
15) погонски сообраќаен инженер, ^ 
16) сообраќаен инженер; 
б) во машинската и електро-службата: 

1) огнар на парни локомотиви, 
2) помошник на машиновоѓа на дизел-влечни 

возила, 
3) помошник на машиновоѓа на електро-локо-

мотиви, 
4) електричар за поправка на електричната 

контактна мрежа^ 
5) електричар за колско електрично осветление 

и греење, 
6) електромеханичар на електро-влечни пот-

с т а н и ц а 
7) машиновоѓа за маневра (на парни локомо-

тиви, дизел-влечни возила), 
8) машиновоѓа (на парни локомотиви, дизел-

влечни возила, електро-локомотиви), 
9) прегледувач на коли, 

10) ракувач на електрична контактна мрежа, 
11) ракувач на колското електрично осветление . 

и греење, 
12) ракувач на електро-влечните потстаница 
13) ракувач на колското гасно осветление, 
14) ракувач на постројка на ј ака струја, 
15) машински техничар, 
16) електротехничар, 
17) виш машински техничар, 
18) виш електротехничар, 
19) погонски машински инженер, 
20) погонски електротехнички инженер, 
21) машински инженер, 
22) електротехнички-инженер; 
в) во градежната служба: 

1) пружен работник, 
2) чувар на пруга (чувар обиколувач, чувар на 

косини, чувар на премини, чувар на мостови 
и чувар на тунели), 

3) возач на моторни п р у ж н и возила, 
4̂  пружен работоводител, 
5) работоводител за тунели, 
6) работоводител за мостови, 
7) ракувач на машини за п р у ж н и работи, 
8) техничар за одржување на пруга, 
9) градежен техничар, 

10) виш техничар за одржување на пруга, 
11) виш градежен техничар, 
12) погонски градежен инженер, 
13) градежен инженер; 
г) во службата на с.с. постројки и врски: 

1) електромонтер на воздушни т.т. и сигнални 
линии, 

2) електромонтер на т.т. и сигнални кабели, 
3) електомеханичар на т.т. постројки, 
4) механичар на с.с. постројки, 
5) електромеханичар на с.с. Постројки, 
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в ) ракувач на воздушни т.т. и сигнални линии, 
7) ракувач на т.т. и сигнални кабели, 
8) ракувач на механички с.е. постројки, 
9) ракувач на електромеханички с.е. постројки, 

10) ракувач на т.т. постројки, 
11) техничар на електроврски, 
12) техничар на с.с. постројки, 
13) виш техничар на електро-врски, 
14) виш техничар на с.с. постројки, 
15) погонски инженер на елекгро-врски, 
16) погонски инженер на с.с. постројки, 
17) инженер на електро-врски, 
18) инженер на с.с. постројки. 

Член 5 
Соодветната стручна спрема му се признава на 

работник што завршил железничко училиште, или 
на работник кој по истекот на приправничкиот стаж 
односно на определената практична работа го поло-
ж и пропишаниот стручен испит. 

Член 6 
На работниците што се примаат од други работ-

ни организации или државни органи во претприја-
тија во состав на Заедницата на Ј Ж , а кои се здо-
биле со стручната спрема во некое од занимањата 
од членот 4 на овој правилник, им се признава 
стручната спрема под услов ,да ја положат разли-
ката меѓу програмата на градивото за полагање на 
соодветниот стручен испит пропишан со овој пра-
вилник и програмата на градивото според кое се 
здобиле со стручната спрема. 

Стручната спрема им се признава на начинот 
од ставот 1 на овој член и на работниците што ќе 
преминат од занимање на една служба во занимање 
на друга служба од членот 4 на овој правилник. 

II. УСЛОВИ ЗА ЗДОБИВАЊЕ СО СТРУЧНАТА 
СПРЕМА 

1.' Во сообраќајно-транспортната служба 

Член 7 
Со стручната спрема на станичев работник (ма-

неврист, стрелкар, сопиран, транзитер, багажар, во-
зен манипулант, попишувач и евидентичар на коли) 
се здобива чистач на стрелки, магацински работник 
или приучен пружен работник кој по завршениот 
курс за станичен работник и по практичната работа 
под надзор во траење од најмалку три месеци, ќе 
го полохш пропишаниот стручен испит. 

Член 8 
Со стручната спрема на ракувач на маневра се 

здобива статичен работник кој по две години прак-
тична работа на работите на станичен работник, од 
тоа најмалку една година на работите на маневрист, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 9 
Со стручната спрема на надзорен стрелкар се 

здобива станичен работник КОЈ по две години прак-
тична работа на работите на станичен работник, од 
тоа најмалку една година на работите на стрелкар, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 10 
Со стручната спрема на одјавиичар-пружен бло-

кар се здобива станичен работник кој по шест ме-
сеци практична работа под надзор на работите на 
одјавничар-пружен блокар, го положи пропишани-
от стручен испит. 

Член 11 
Со стручната спрема на магационер се здобива 

станичен работник кој по шест месеци практична 
работа под надзор на работите на магационер, го 
положи пропишаниот стручен испит, 

Член 12 
Со стручната спрема на кондуктер се здобива 

станичен работник кој по една година практична 
работа на работите на станичен работник и по за -
вршениот курс за кондуктер, го положи пропиша-
ниот стручен испит. 

Член 13 
Со стручната спрема на телеграфист се здобива 

работник кој по една година практична работа под 
надзор на работите во телеграфско-телефонската и 
телепринтерската служба, го положи пропишаниот, 
стручен испит. 

Член 14 
Со стручната спрема на работоводител на мане-

вра се здобива станичен работник кој по три го-
дини практична работа на работите на ракувач на 
маневра, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 15 
ф 

Со стручната спрема на возовоѓа се здобива 
кондуктерот кој по пет години практична работа на 
работите на кондуктер или станичен работник и по 
завршениот курс за возовоѓа, го положи пропиша-
ниот стручен испит. 

Член 16 
Со стручната спрема на сообраќајно-транспортен 

отпратник се здобива станичев работник кој по че-
тири години практична работа на работите на ста-

т и ч е н работник, од тоа најмалку две години на ра-
ботите на стрелкар или надзорен стрелкар, го по-
ложи пропишаниот стручен испит. 

Член 17 
Со стручната спрема на сообраќајно-транспор-

тен техничар-се здобива работник кој по заврше-
ното железничко техничко училиште го положи 
пропишаниот стручен практичен испит, или кој по 
завршената гимназија и приправнички стаж го по-
ложи пропишаниот стручен испит. 

Член 13 
Со стручната спрема на транспортен комерција-

лист се здобива работник кој по завршеното еко-
номско училиште или гимназија и приправнич-
ки стаж во траење од една година, го положи про-
пишаниот стручен испит. 

Член 19 
Со стручната спрема на виш сообраќајно-тран-

спортен техничар се здобива сообраќај но-транспор-
тен техничар кој по десет години практична рабо-
та на работите на сообраќајно-транспортен техни-
чар, го положи пропишаниот посебен стручен испит. 

Член 20 
Со стручната спрема на виш транспортен ко-

мерцијалист се здобива: 
1) транспортен комерцијалист или сообраќајно 

-транспортен техничар кој по десет години практи-
чна работа на работите на транспортен комерци-
јалист односно сообраќајно-транспортен техничар, 
го положи посебниот стручен испит; 

2) работник кој по завршената виша економ-
ско-комерцијална школа и приправнички стаж, го 
положи пропишаниот стручен испит. 

Работниците од точката 2 став 1 на овој член 
што пред завршувањето на школата имале прак-
са што му одговара на приправничкиот стаж мо-
жат да го полагаат стручниот испит по завршува-
њето на школата. 
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Член 21 
Со стручната спрема на погонски сообраќаен 

инженер се здобива работник кој по завршување-
то на вишата железничка сообраќајна школа или 
работник кој по признавањето на прв степен на 
сообраќаен факултет и завршен приправнички 
стаж го положи пропишаниот стручен испит. 

Работниците што пред признавањето на прв 
степен на сообраЈсаен факултет имале пракса што 
му одговара на приправничкиот стаж мо?т?ат да го 
полагаат стручниот испит по завршувањето на пр-
виот степен на сообраќаен факултет . 

Член 22 
Со стручната спрема на сообраќаен инженер 

се здобива работник кој по завршувањето на соо-
браќаен факултет и приправнички стаж, го поло-
ж и пропишаниот стручен испит. 

Работниците што пред завршувањето на соо-
браќаен факултет имале пракса што му одговара 
на приправничкиот стаж, можат да го полагаат 
стручниот испит по завршувањето на сообраќајни-
от факултет. 

2, Во машинската и електро-службата 

Член 23 
Со стручната спрема огнар на парни локомоти-

ви се здобива приучен работник за работите на под-
мирување, потпалување, миење и чистење на пар-
ни локомотиви кој по едномесечно возење со прак-
тична работа на работите на огнар на парни локо-
мотиви, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 24 
Со стручната спрема на помошник на машино-

воѓа на дизел-влечни возила се здобива: 
1) приучен работник кој со една година прак-

тична работа на снабдување и нега на дигел-вле-
нин возила во депо и три месеци практично возе-
ње на дизел-Елечни возила како трето лице, го по-
ложи пропишаниот стручен испит; 

2) огнар на парни локомотиви или помошник на 
машиновоѓа на електро-локомотиви кој по три ме-
сеци практична работа на снабдување и нега на 
дизел-влечни возила во депо и 30 дена практично 
возење на дизел-влечни возила како трето лице, 
го положи пропишаниот дополнителен стручен ис-
пит. 

Член 25 
Со стручната спрема на помошник на машино-

воѓа на електро-локомотиви се здобива: 
1) приучен работник кој со една година прак-

тична работа на приготвување, одржување и под-
мачкување на електро-локомотиви. од што на јмал-
ку три месеци практично возење на електро-локо-
мотива, го положи пропишаниот стручен испит; 

2) огнар на парни локомотиви или помошник на 
машиновоѓа на дизел-влечни возила кој по една 
година практична работа на работите на своето за -
нимање, шест месеци практична работа на- запо-
знавање, подмачкување и поправка на електро-ло-
комотиви и два месеца практично возење на елек-
тро-локомотива како трето лице, го положи до-
полнителниот испит. 

Член 26 
Со стручната спрема на електричар за поправка 

на електричната котактна мрежа се здобива елек-
тромеханичар или електроинсталатер кој по шест 
месеци практична работа на одржување или граде-
ње на електричната контактна мрежа, го положи 
пропишаниот стручен испит. 

Член 27 
Со стручната спрема на електричар за колско 

електрично осветление и грееше се здобива елек-
тромеханичар кој по шест месеци практична ра -
бота на одржување на колско електрично осветле-
ние и греење, го положи пропишаниот стручен 
испит. 

Член 28 
Со стручната опрема на електромеханичар на 

електровлечни потстаници се здобива електроме-
ханичар кој по шест месеци практична работа на 
одржување на електро-влечни потстаница и по-
стројки, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 29 
Со стручната спрема на машиновоѓа за манев-

ра на парни локомотиви се здобива огнар на пар-
ни локомотиви кој по пет години практична работа 
на работите на своето занимање, го положи про-
пишаниот стручен испит. 

Член 30 
Со стручната спрема на машиновоѓа -за манев-

ра на дизел-влечни возила се здобива помошник 
на машиновоѓа на дизел-влечни возила кој по пет 
години практична работа на работите на своето за-
нимање, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 31 
Со стручната спрема на машиновоѓа на парни 

локомотиви се здобива работник со стручно обра-
зование на квалификуван работник од металската 
струка кој има две години практична работа на 
работите на поправка и монтажа на локомотиви и 
една година на работите на огнар и кој по завр-
шеното училиште за машиновоѓа на парна влеча 
и три месеци возење на парна локомотива како 
трето лице, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 32 
Со стручната спрема на машиновоѓа на дизел-

влечни возила се здобива: 
1) помошник на машиновоѓа на дизел-влечни 

возила со стручно образование на квалификуван 
машинбравар, механичар или електромеханичар 
кој има две години практична работа на одржува-
ње на дизел-влечни возила и една година практи-
чна работа на работите на своето занимање и кој 
по завршеното училиште за машиновоѓи на дизел-
влечни возила и три месеци возење на дизел-влеч-
но возило како трето лице, го положи пропишани-
от стручен испит; 

2) машиновоѓа на паони локомотиви или ма-
шиновоѓа на електро-локомотиви кој заврши до-
полнителен курс за машиновоѓи на дизел-влечни 
возила со практична обука, и го положи пропиша-
ниот дополнителен стручен испит. 

Член 33 
Со стручната сппема на машиновоѓа на електро 

-локомотиви се здобива: 
1) помошник на машиновоѓа на електро-локо-

мотиви со стручно образование на квалификуван 
електромеханичар кој има две години практична 
работа на поправка и монтажа на електро-локомо-
тиви и една година практична работа на работите 
на своето занимање и кој по завршеното училиште 
за машиновоѓи на електро"локомотиви и три месе-
ци практично возење на електро-локомотива како 
трето лице, го положи пропишаниот стручен ис-
пит; 



Страна 608 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ' Среда, 10 јули 1963 

2) машиновоѓа на парни локомотиви или маши-
новоѓа на дизел-влеч,ни возила кој по завртениот 
дополнителен курс за машиновоѓи на електро"ло-
комотиви со практична обука го положи пропиша-
ниот дополнителен стручен испит. 

Член 34 
Со стручната спрема на прегледувач на коли 

се здобива работник со стручно образование на 
квалификуван работник од металската струка кој 
по две години практична работа на поправка и мон-
тажа на коли и по завршеното училиште за пре-
гледувач на коли и три месеци практична работа 
под надзор, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 35 
Со стручната спрема на ракувач на електрич-

ната контактна мрежа се здобива електричар за 
поправка на електричната контактна мрежа кој по 
пет години практична работа на работите на сво-
ето занимање, го положи пропишаниот стручен 
испит. 

Член 36 
Со стручната спрема на ракувач на колското 

електрично осветление и греење со здобива елек-
тричар за колско електрично осветление и греење 
кој по пет години практична работа на работите 
на своето занимање, го положи пропишаниот стру-
чен испит, 

Член 37 
Со стручната спрема на ракувач на електро-

влечните потстаници се здобива електромеханичзр 
на електро-влечни по-тстаници кој по пет години 
практична работа на работите на своето занимање, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 38 
Со стручната спрема на ракувач на колското 

гасно осветление се здобива работник со стручно 
образова-ние на квалификуван бравар кој по три 
години практична работа на работите на колското 
гасно осветление, го положи пропишаниот стручен 
испит. 

Член 39 
Со стручната спрема ракувач на постројка на 

јака струја се здобива работник со стручно образо-
вание на квалификуван електроинсталатер, елек-
тричар или електромеханичар, кој по пет години 
практична работа на работите на поправки и одр-
ж у в а н а на електричните постројки, го положи про-
пишаниот стручен испит. 

Член 40 
Со стручната спрема на машински техничар 

се здобива: 
1) работник што завршил железничко технич-

ко училиште од машински смер; 
2) работник кој по завршеното техничко учи-

лиште од машински смер и приправнички стаж, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 41 
Со стручната спрема на електричар се здобива 

работник кој по завршеното техничко училиште од 
електротехнички или енергетски смер и приправ-
нички стаж, го положи пропишаниот стручен ис-
пит. 

Член 42 
Со стручна спрема на виш машински техничар 

се здобива машински техничар кој по десет години 
практична работа на работите на своето занимање, 
го положи пропишаниот посебен стручен испит. 

Член 43 
Со стручната спрема виш електричар се здоби-

ва електротехничар кој по десет години практична 
работа на работите на своето занимање, го положи 
пропишаниот посебен стручен испит. 

Член 44 
Со стручната спрема на погонски машински 

инженер се здобива работник кој по завршување-
то на виша техничка машинска школа од желез -
нички смер или работник кој по признавањето на 
прв степен на машински факултет или по заврше-
на виша техничка машинска школа и приправни-
чки стаж, го положи пропишаниот стручен испит. 

Работниците што пред признавањето на прв 
степен на машински факултет или пред завршува-
њето на виша техничка машинска школа имале 
пракса што му одговара на приправничкиот стаж, 
можат да го полагаат стручниот испит по завршу-
вањето на школата. 

Член 45 
Со стручната спрема на погонски електротех-

нички инженер се здобива работник КОЈ по завр-
шувањето на виша електротехничка школа од ж е -
лезнички смер или работник кој по признавањето 
на прв степен на електротехнички факултет од е-
нергетски смер односно по завршената виша еле-
ктротехничка школа и приправнички стаж, го по-
ложи пропишаниот стручен испит. 

Работници што пр-ед признавањето на прв сте-
пен на електротехнички факултет односно пред 
завршувањето на виша електротехничка школа и-
мале пракса што му одговара на приправничкиот 
стаж, можат да го полагаат стручниот испит по 
завршувањето на школата. 

Член 46 
Со стручната спрема на машински инженер се 

здобива работник кој по завршувањето на машин-
ски факултет и приправнички стаж, го положи 
пропишаниот стручен испит. 

Член 47 
Со стручната спрема на електротехнички ин-

женер се здобива работник кој по завршувањето 
на електротехнички факултет од енергетски смер и 
приправнички стаж, го положи пропишаниот стру-
чен испит. 

3. Во градежната служба 

Член 48 
Со стручната спрема на пружен работник се 

здобива приучен пружен работник кој по две го-
дини практична работа на работите на своето за-
нимање, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 49 
Со стручната спрема на чувар на пруга (чувар 

обиколувач, чувар на косини, чувар на премини, 
чувар на мостови и чувар на тунели), се здобива 
приучен пружен работник кој по две години прак-
тична работа на работите на своето занимање/ го 
положи пропишаниот стручен испит. 

Член 50 
Со стручната спрема на возач на моторни пру-

жни возила се здобива работник кој по две години 
практична работа на поправка, одржување мотор-
ни шински возила и возење на отворена пруга под 
надзор, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 51 
Со стручна спрема на пружен работоводител се 

здобива пружен работник или чувар на пруга кој 
по три години практична работа на работите за о-
држување на пруга и завршен курс за пружен ра-
ботоводител, го положи про-пишаниот стручен испит. 

Член 52 
Со стручната спрема на работоводител за ту-

нели се здобива работник со стручно образование 
на квалификуван минер од градежната струка кој 
по пет години практична работа на работите на 
градење и одржување тунели, го положи пропиша-
ниот стручен испит. 
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Член 53 
Со стручната спрема на работоводител за мо-

стови се здобива работник со стручно образование 
на квалификуван работник од металската или гра-
дежната струка кој по пет години практична рабо-
та на работите на градење или одржување на мо-
стови, го положи пропишаниот испит. 

Член 54 
Со стручната опрема на ракувач на машини за 

пружни работи се здобива работник со стручно об-
разование на механичар или бравар, кој по пет го-
дини практична работа на работите на механичар 
или бравар, од што најмалку една година на ра-
ботите на главни поправки на пруга со механиза-
ција, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 55 
Со стручната спрема на техничар за одржува-

ње па пруга се здобива работник кој по завргшг -
вањето на железничко техничко училиште од сме-
рот за одржување на пруга или работник кој по за-
вршеното техничко училиште од градежен смер и 
приправнички стаж, го положи пропишаниот стру-
чен испит. 

Член 56 
Со стручната спрема на градежен техничар се 

здобива работник кој по завршувањето на техни-
чко училиште од градежен смер и приправнички 
стаж, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 57 
Со стручната спрема на виш техничар за одр-

жување на пруга се здобива техничар за одржува-
ње на пруга кој по десет години практична работа 
на работите на своето занимање, го положи про-
пишаниот посебен стручен испит. 

Член 58 
Со стручната спрема на виш градежен техни-

чар се здобива градежен техничар кој по десет го-
дини практична работа на работите на своето за-
нимање, го положи пропишаниот посебен стручен 
испит. 

Член 59 
Со стручната спрема на погонски градежен ин-

женер се здобива работник кој по завршувањето 
на виша техничка градежна школа од железнич-
ки смер или работник кој по признавањето на прв 
степен на градежен факултет односно по заврше-
ната виша техничка градежна школа и приправ-
нички стаж, го положи пропишаниот стручен ис-
пит. 

Работниците што пред признавањето на прв сте-
пен на градежен факултет односно пред завршу-
вањето на виша техничка градежна школа имале 
пракса што му одговара на приправничкиот стаж, 
можат да го полагаат стручниот испит по завршу-
вањето на училиштето. 

Член 60 
Со стручната спрема на градежен инженер се 

здобива паботник кој по завршувањето на градежен 
факултет и приправнички стаж, го положи про-
пишаниот стручен испит. 

4. Во службата на с. с. постројки и врски 

Член 61 
Со стручна спрема на електромотор на возду-

шни т. т. и сигнални линии се здобива приучен е-
лекромонтер на воздушни т. т. и сигнални линии 
кој по три години практична работа на работите 
на своето занимање, го положи пропишаниот стру-
чен испит, 

Член 62 
Со стручната спрема на електромонтер на т. т. 

и сигнални кабели се здобива приучен електро-
м о т о р на т. т. и сигнални кабели кој по три го-
дини практична работа на работите на своето за-
нимање, го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 63 
Со стручната спрема на електромеханичар на 

т. т. постројки се здобива работник со стручно об-
разование на занаетчиски помошник на електроме-
ханичар кој по една година практична работа на 
работите на монтажа и одржување т. т. постројки, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 64 
Со стручната спрема на механичар на с. с. по-

стројки се здобива работник со стручно образова-
ние на занаетчиски помошник механичар или бра-
вар, кој по една година практична работа на рабо-
тите на монтажа и одржување на с. с. постројки, 
го положи пропишаниот стручен испит. 

Член 65 
Со стручната спрема на електромеханичар на 

с, с. постројки се здобива работник со стручно об-
разование на занаетчиски помошник на електроме-
ханичар или механичар кој по една година прак-
тична работа на работите на монтажа и одржува-
ње на с. с. постројки, го положи пропишаниот стру 
чен испит. 

Член 56 
Со стручната спрема на ракувач на воздушни 

т. т. и сигнални линии се здобива електромонтер 
на воздушни т. т. и сигнални линии 'ко ј по пет го-
дини практична работа на работите на свбето за-
нимање, го положи пропи-шаниот стручен испит. 

Член 67 
Со стручната спрема на ракувач на т. т. и си-

гнални кабели се здобива електромехаиичар на т. 
т. и сигнални кабели кој по пет години практична 
работа на работите на своето занимање, го положи 
пропишаниот стручен испит. 

Член 68 
Со стручната спрема на ракувач на механички 

с. с. постројки се здобива механичар на с. с. построј-
ки кој по пет години практична работа на работите 
на своето занимање, го положи пропишаниот стру-
чен испит. 

Член 69 
Со стручната спрема на ракувач на електроме-

ханички с. с. постројки се здобива електромехани-
чар на с.с. постројки кој по пет години практична 
работа на работите на своето занимање, го положи 
пропишаниот стручен испит. 

Член 70 
Со стручната спрема на ракувач на с. с. пос-

тројки се здобива електромеханичар на т. т. пос-
тројки кој по пет години практична работа на ра-
ботите на своето занимање, го положи пропишаниот 
стручен испит. 

Член 71 
Со стручната спрема на техничар на електро-

врски се здобива работник кој по завршеното тех-
ничко училиште од смерот на телекомуникациите и 
приправнички стаж, го положи пропишаниот стру-
чен испит. 

Член 72 
Со стручната спрема на техничар на с.о. пос-

тројки се здобива работник кој по завршеното те-
хничко училиште од смерот на телекомуникациите 
и приправнички стаж, го положи пропишаниот стру 
чен испит, 



Страна 610 - Број 27 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ ' Среда, 10 јули 1963 

Член 73 
Со стручната спрема на виш техничар на еле-

ктро-врски се здобива техничар на електро-врски 
кој по десет години практична работа на работите 
на своето занимање, го положи пропишаниот посе-
бен стручен испит. 

Член 74 
Со стручната спрема на виш техничар на с.о. 

постројки се здобива техничар на с.с. постројки 
кој по десет години практична работа на работите 
на своето занимање, го положи пропишаниот по-
себен стручен испит. 

Член 75 
Со стручната спрема на погонски инженер на 

електро-врски се здобива работник кој по завршува-
њето на виша железничка техничка школа од т.т. 
и с.с. смер или работник кој по признавањето на 
прв степен на електротехнички факултет и ,при-
правнички стаж, го положи пропишаниот стручен 
испит. 

Работниците што пред признавањето на прв 
степен на електротехнички факултет имале прак-
са што му одговара на приправничкиот стаж, мо-
жат да го полагаат стручниот испит по завршува-
њето на прв степен на електротехнички факултет. 

Член 76 
Со стручната спрема на погонски инженер на 

с. с. постројки се здобива работник кој по завршу-
вањето на виша железничка техничка школа од 
с. с. и т. т. смер или работник кој по признавањето 
на прв степен електротехнички факултет и приправ-
нички стаж, го положи пропишаниот стручен ис-
пит. 

Работниците што пред признавањето на прв сте-
пен на електротехнички факултет имале пракса 
што му одговара на приправничкиот стаж, можат 
да го полагаат стручниот испит по завршувањето 
на прв степен на електротехнички факултет. 

Член 77 
Со стручната спрема на инженер на електро-

врски се здобива работник кој по завршувањето 
на електротехнички факултет од смерот на телеко-
муникациите и приправнички стаж, го положи про-
пишаниот стручен /испит. 

Член 78 
Со стручната спрема на инженер на с.е. построј-

ки се здобива работник кој по завршувањето на 
електротехнички факултет од смерот на телеко-
муникациите и приправнички стаж, го положи про-
пишаниот стручен испит. 

Член 79 
Полагање на стручните испити за здобивање 

со стручна спрема според одредбите од овој пра-
вилник може да им се одобри на работниците што 
имаат најмалку завршено осмогодишно основно у-
чилиште. 

III. ПРИПРАВНИЧКИ СТАЖ И СТРУЧНА ОБУКА 

Член 80 
Приправнички стаж постои во сите служби од 

членот 4 на овој правилник, и тоа во занимањата: 
1) техничар, 
2) транспортен комерцијалист, 
3) виш транспортен комерцијалист, 
4) погонски инженер, 
о) инженер. 
За приправник за некое од занимањата од ста-

вот 1 на овој член може да се прими лице што 
завршило соодветна средна, виша или висока шко-
ла. а нема потребна пракса и положен стручен ис-
пит за тоа занимање. 

Приправник не може самостојно да врши работи 
на раководно работно меото. 

Член 81 
Приправничкиот с т а ж трае две години, ако за 

некое занимање со овој правилник не е определено 
поинаку. 

Приправник може да полага стручен испит по 
завршетокот на приправничкиот стаж, а најрано по 
10 месеци стаж. 

На приправникот кој по истекот на приправ-
ничкиот стаж од оправдана причина не се пријави 
да го полага стручниот испит органот надлежен за 
засновање на работниот однос може да му го про-
должи рокот за полагање на стручниот испит. 

Член 82 
За времена приправничкиот стаж приправникот 

се наоѓа на стручна практична обука, која се изве-
дува според програмата утврдена од органот надле-
жен за формирање на испитната комисија. 

Со обуката на приправниците и на другите ра-
ботници за кои со овој правилник е пропишано по-
лагање на стручниот испит, раководи и за нејзиното 
правилно изведување одговара, раководителот на 
единицата или работникот што ќе го определи тој. 

Како единици, во смисла на ставот 2 од овој 
член, се подразбираат: станица, сообраќајна секција, 
секција за влеча, с е к н а а за одржување на пруга, 
секција за с. с. постројки и врски, секција на iaKa 
струја, железничко транспортно претпријатие, ДРУГИ 
железнички секции и други железнички претпри-
јатија. 

Член 83 
Раководителот на единицата во која се В Р Ш И 

обука е должен на приправникот односно на работ-
никот да му овозможи запознавање со сите работи 
на кои се изведува обуката 

За време на оспособувањето на приправниците 
односно на работниците раководителот на единицата 
е должен да ги снабде со сите потребни учила и 
прописи и да води надзор над нивната работа и над 
успехот во подготвувањето. 

IV. СТРУЧНИ ИСПИТИ И ИСПИТНИ КОМИСИИ 
Член 84 

Стручните испити ги по паѓаат приправниците и 
работниците зито се оспособуваат стручно за врше-
ње определени работи во претпријатијата на Заед-
ницата на Ј Ж . 

Посебните стручни испити ги полагаат работ-
ниците што се оспособуваат СТРУЧНО за вршење на 
работи за кои, по правило, се бара повисоко струч-
но образование и определена пракса. 

Дополнителните СТРУЧНИ испити ги полагаат 
работниците од членот 6 на овој правилник. 

Член 85 
Стручните испити од членот 84 на ОВОЈ правил-

ник се полагаат пред испитните комисии, што ги 
формира: 

1) генералниот директор на Заедницата на Ј Ж 
за утврдување на стручната спрема на работниците 
во занимањата од членот 4 на овој правилник под 
а) точ. 13 до 16. под б) точ. 17 до 22, под в) точ. 10 
до 13 и под г) точ. 13 до 18; 

2) директорот на заедницата на железничките 
претпријатија за утврдува.ње на стручна спрема на 
работниците во другите занимања. 

Генералниот ди,ректор на Заедницата на Ј Ж ги 
'формира испитните комисии и за утврдување на 
стручната спрема на работниците во сите занимања 
од членот 4 на овој правилник запослени во Заво-
дот за студии, проектирање и надзор на градењето, 
во Желизничкиот и н с т ^ ^ т и во работниот колек-
тив на Заедницата на Ј Ж . 

Член 86 
Генералниот директор на Заедницата на .ТЖ 

односно директорот на заедница на железничките 
претпријатија може да определи одделни испитни 
комисии да работат при основните единици на Ј Ж , 
при железничките и други стручни училишта и при 
училишните центри или може да фо^миоа испитни 
комисии при тие училишта од редовите на настав-
ниците на училиштето и од други стручни лица. 
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Член 87 
За членови на испитните комисии се именуваат 

најстручните лица од редовите на работниците за-
послени на Југословенските железници и од редо-
вите на работниците запослени во други претприја-
тија и установи. 

Членовите на испитните комисии мораат да ја 
имаат најмалку стручната спрема за која се полага 
стручниот испит пред таа комисија. 

Член 88 
Испитната комисија се состои од: претседател, 

два члена на комисијата и од потребен број испи-
тувачи. На секој член на испитната комисија му 
се определува заменик. 

За вршење на административните работи во 
испитната комисија се определува со решението за 
именување, на членовите на комисијата секретар на 
испитната комисија. 

Член 89 
Испитувачот има права на член на комисијата 

кога се одлучува за успехот на кандидатот од гра-
дивото што го испитува испитувачот. 

Член 90 
Кандидатот што сака да полага стручен испит 

е должен да поднесе пријава. Кон пријавата кан-
дидатот е должен да поднесе и докази за исполну-
вањето на пропишаните услови за полагање на 
стручниот испит. 

Пријавата кандидатот му ја поднесува на ор-
ганот надлежен за формирање на испитната ко-
мисија, преку раководителот на службената едини-
ца, и тоа најдоцна на 30 дена пред испитниот рок. 

Член 91 
Испитната комисија е должна да утврди дали 

кандидатот ги исполнува условите за полагање на 
стручниот испит, па ако утврди дека ги исполнува 
— да го повика кандидатот заради полагање на 
испитот во оној испитен рок за кој се пријавил 
кандидатот. Поканата за полагање на испитот мора 
да му се достави писмено на кандидатот, најдоцна 
на 10 дена пред денот определен за полагање на 
испитот. 

На кандидатот кој не ги исполнува условите 
пропишани за полагање на стручниот испит, испи-
тната коависија му издава решение за тоа. 

Член 92 
Стручните испити се одржуваат редовно четири 

пати годишно: во февруари, април, јуни и ноември. 
По исклучок, стручните испити можат да се 

одржуваат и во вонредни рокови, за што одлучува 
органот што ја формира испитната комисија. 

Член 93 
Стручните испити се полагаат: усно, писмено и 

усно, усно и практично или само практично, според 
програмите на градивото за полагање на стручните 
испити. 

Програмите на градивото за полагање на струч-
ните испити, посебните стручни испити и допол-
нителните стручни испити и начинот на полагањето 
на тие испити го утврдува генералниот директор на 
Заедницата на Ј Ж . 

Член 94 
Темите за писмените задачи ги определува ис-

питната комисија. 
Темите на писмените задачи мораат да се чуваат 

во тајност,^ а на кандидатите им се објавуваат онвј 
ден и час кога ќе започне испитот. 

Член 95 
Писмената задача ја работат кандидатите во 

присуство од најмалку еден член на испитната ко-
мисија и испитувачот. Времето за изработка на пис-
мената задача го определува испитната комисија. 
За тоа време кандидатите се известуваат непосредно 
пред почетокот на изработката на писмената задача. 

Кандидатите можат да се служат само со оние 
помошни средства чија употреба е дозволена. Ако 

кандидатот употреби помошно средство чија упо-
треба не е дозволена, ќе биде оддалечен од испитот. 
За оддалечување^ од испитот одлучува испитната 
комисија. 

Член 96 
Изработената писмена задача ја прегледува и 

оценката ја предлага член на испитната коми-
сија односно испитувачот определен за испитување 
на предметот од кој е работена писмената задача. 

Член 97 
На усниот испит присуствуваат претседателот, 

членовите на испитната комисија и испитувачите. 
Член на испитната комисија односно испиту-

вачот може однапред да ги состави прашањата за 
усниот испит од пропишаното испитно градиво и да 
ги напише на посебни ливчиња, а може прашањата 
и непосредно усно да ги поставува. 

Член 98 
За текот на полагањето на стручниот испит се 

води записник, во кој се внесуваат: времето и ме-
стото на одржувањето на испитот, имињата на кан-
дидатите, за кое занимање се полага испит, ими-
њата на членовите на испитната комисија и на 
испитувачите, како и заклучоците на испитната ко-
мична за резултатот на испитот. 

По завршеното испитување комисијата го за-
клучува записникот, кој го потпишуваат претседа-
телот и членовите на испитната комисија, испиту-
вачите и секретарот на испитната комисија. 

Резултатите на испитот ги објавува претседа-
телот на испитната комисија во присуство на чле-
новите на испитната комисија. 

Член 99 
Успехот на кандидатите се оценува според гру-

пите на предметите со оцената: „одличен" (5), 
„многу добар" (4), ,.добар" (3) или „слаб" (2). Кан-
дидатот го положил испитот ако од сите групи на 
предметите е оценет најмалку со оцената „добар" (3). 

На стручниот испит кој се полага писмено и 
усно, оцената се определува според успехот пока-
жан на писмениот и усниот испит. 

Член 100 
Успехот на кандидатот на испитот го утврдува 

испитната^ комисија со Мнозинство на ^асовите . 
Во случај на делба на гласовите, одлучува стра-

ната на која е гласот на претседателот на испитната 
комисија. 

Против оцената на испитната комисија кан-
дидатот не може да се жали. 

Член 101 
Ако кандидатот покаже слаб успех од одделни 

делови на еден предмет, има право да полага по-
правителен испит од тој предмет во наредниот испи-
тен рок. Ако кандидатот и на поправителниот испит 
не покаже задоволителен успех се смета дека не го 
положил испитот. 

Член 102 
Кандидатот што не ќе го положи стручниот ис-

пит при првото полагање може полагањето да го 
повтори уште два пати. Полагањето на испитот 
може да се повтори најрано во наредниот редовен 
испитен рок. 

Кандидатот што ни при третото полагање не ќе 
го положи стручниот испит, губи право на поната-
мошно полагање на испитот. 

Член 103 
На кандидатите што го положиле испитот ис-

питната комисија им иглава уверение' оа положе-
ниот испит. Уверението го потпишува претседателот 
на испитната комисија. 

Образецот на увеоението го пропишува гене-
ралниот директор на ,Заедницата на Ј Ж , во согла-
сност со Сојузниот секретаријат за трудот, 
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Член 104 
На работниците што ги положиле стручните 

испити според прописите што важеле до денот на 
влегувањето во сила на овој правилник, им се 
признава соодветна стручна спрема, и тоа: 

а) во сообраќајно-транспортна служба: 
1) стручна спрема на станичен работник — на 

работниците што го положиле стручниот испит за 
маневрист, стрелкар, сопиран и возен манипулант; 
н-а ;^ботниците што го положиле стручниот испит 
за транзитер, батажер,, попишувач на коли и еви-
дентичар на коли им се признава стручната спрема 
на станичен работник, ако положат дополнителен 
стручен практичен испит; 

2) стручната спрема на работоводител на ма-
невра на работниците што го положиле стручниот 
испит за надзорник на маневри; 

3) стручната спрема на сообраќајно-транспортен 
отпратник — на работниците што го положиле 
стручниот испит за сообраќаен отпратник; 

б) во машинската и електро-службата: 
1) стручната спрема на електричар за колско 

електрично осветление и греење — на работниците 
што го положиле стручниот испит за ракувач на 
колско електрично осветление; 

2) стручната спрема на електричар за поправка 
на Електричната контактна мрежа — на работни-
ците што го положиле стручниот испит за ракувач 
на возниот вод на електрични железници; 

3) стручната спрема на електричар на електро 
-влечни потстанипи — на работниците што го поло-
жиле стручниот испит за ракувач на електро-влеч-
ни потстаница, 

4) стручната спрема на ракувач на колско еле-
ктрично осветление и греење — на работниците што 
го положиле стручниот испит за надзорник на ко-
лско електрично осветление: 

5) стручната спрема на ракувач на колско гас-
но осветление — на работниците што го положиле 
стручниот испит за надзорник на колско гасно 
осветление; 

6) стручната спрема на ракувач на електро-
Елечни потстаниии на работниците што го положиле 
стручниот испит на надзорник на електро-влечни 
потстаница 

7) стручната спрема на ра.кувач на електричната 
контактна мрежа — на работниците што го поло-
жиле СТРУЧНИОТ испит за надзорник на вод на елек-

-триени ЖРТте^нчии; 
8) стручната спрема на ракувач на постројка на 

јака струја — на работниците што го положиле 
стручниот испит за надзорник на јака струја; 

9) стручната спрема на огнар на п?пни локо-
мотиви — на работниците што го положиле струч-
ниот т^спит за огнар: 

10) стручната спрема на помошник на машино-
воѓа на електро-локомотиви — на работниците што 
го положиле стручниот испит за помошен машино-
воѓа на електро-влеча: 

11) стручнат-а спрема на машиновоѓа на парни 
локомотиви — на работниците што го положиле 
стручниот испит за машиновоѓа; 

12) стручната с п п ^ а на машиновоѓа на електро-
локомотчви — на работниците што го положиле 
стручниот испит за машиновоѓа на електро-локо-
МОТИРИ: 

в) во градежната служба: 
1) стручната спрема на чува.р пруга (чувар оби-

колувач, чувар на косини, чувар на премини, чувар 
на мостови, чувар на тунели) — на работниците што 
го положиле стручниот испит за чувар на пруга 
(косини, клисури, премини, тунели и мостови); 

2) стручната спрема на возач на моторни пру-
жни возила — на работниците што го положиле 
стручниот испит за uiocbep на моторни дресини; 

3) стручната спрема на работоводител за одр-
жување на пруги — на работниците што го поло-
жиле стручниот испит за десетар на пруга; 

4) стручната спрема на работоводител за тунели 
-— на работниците ПЦЕО го положиле стручниот испит 
за надзорник на тунели; 

5) стручната спрема на работоводител за мо-
стови — на работниците што го положиле стручниот 
испит за надзорник на мостови; 

г) во службата на с. с. постројки и врски: 
1) стручната спрема на електромонтер на воз-

душни т.т. и сигнални линии — на работниците што 
го положиле стручниот испит за чувар на т.т. линии 
и постројки; 

2) стручната спрема на електромеханичар на т.т. 
постројки — на работниците што го положиле 
стручниот испит за ракувач на т.т. постројки; 

3) стручната спрема на ракувач на с.с. построј-
ки — на работниците што се оспособени за работите 
на механички и с.с. постројки што го положиле 
стручниот испит за ракувач на с.с. постројки, ' од-
носно на работниците што се оспособени за работите 
на електромеханички и електродинамички уреди и 
што го положиле стручниот испит за ракувач на 
с.с. постројка. 

Член 105 
На работниците што го положиле стручниот ис-

пит за звањето виш техничар или тоа звање им е 
признаено без полагање на стручниот испит, им се 
признава соодветна стручна спрема според овој пра-
вилник. 

Член 106 
На работниците што го положиле стручниот 

испит за касиер на стоки односно калкулант, им се 
признава стручната спрема на транспортен комер-
цијалист, ако во рок од една година од денот на 
влегувањето во сила на овој правилник го положат 
пропишаниот дополнителен стручен испит. 

Стручната спрема на транспортен комерцијалист 
им се признава на работниците што го положиле 
стручниот испит за комерцијалист (во сообраќајно-
комерцијалната служба) или стручната спрема им 
е признаена без полагање на стручен испит. 

Член 107 
На работниците што го положиле стручниот 

испит за прометник, им се признава стручната спре-
ма на сообраќајно-транспортен техничар ако го по-
ложат пропишаниот дополнителен стручен испит во 
рок од пет години од денот на влегувањето во сила 
на овој правилник. 

Член 108 
На работниците што го положиле стручниот 

испит за транспортен отпоатник, им се признава 
стручната спрема на сообраќајно-транспортен от-
пратник ако го положат пропишаниот дополнителен 
стручен испит во рок од една година од денот на 
влегувањето во citaa на овој правилник. 

Член 109 
На работниците што го положиле стручниот 

испит за моторвоѓа, им се признава стручната спре-
ма на машиновоѓа на дизел-влечни возила со право 
за ракување со оние дизел-влечни возила за кои го 
положиле стручниот практичен испит. 

Стручната спрема на машиковоѓа на парни 
локомотиви им се признава на работниците што го 
положиле стручниот испит за машиновоѓа на ма-
невра и имаат најмалку една година практична ра-
бота на работите на машиновоѓа на отворена пруга 
со колосек од 0,6'0 m ако го положат пропишаниот 
дополнителен стручен испит. 

Член 110 
На работниците што го положиле стручниот ис-

пит за надзорник на пруга, им се признава струч-
ната спрема на техничар за одржување на пруга, 
ако го положат пропишаниот дополнителен стручен 
испит во рок од пет години од денот на влегувањето 
во сила на овој правилник. 
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Член 111 
На работниците на кои им е признаена струч-

ната спрема за вршење на работите на квалифику-
ван монтер за одржување на кабели според пора-
нешните прописи, им се признава стручната спрема 
на електромотор на Т.Т. и сигнални кабели ако го 
положат пропишаниот дополнителен стручен испит 
во рок од шест месеци од денот на влегувањето во 
сила на овој правилник. 

На работниците на кои им е признаена стручна 
спрема за вршење на работите на квалификуван 
т т. механичар, механичар на железнички автомат-
ски телефонски централи и механичар за високо-
фреквеитни уреди според поранешните прописи, им 
се признава стручната спрема на електромеханичар 
на т.т. постројки ако го положат пропишаниот до-
полнителен стручен испит во рок од шест месеци од 
денот на влегувањето во сила на овој правилник. 

На работниците на кои им е признаена струч-
ната спрема за вршење на работите на квалифику-
ван бравар или механичар за сигнали според пора-
нешните прописи, им се признава стручната спрема 
на механичар на с.с. постројки ако го положат про-
пишаниот дополнителен стручен испит во рок од 
шест месеци од денот на влегувањето во сила на 
овот правилник. 

На работниците на кои им е признаена" струч-
ната спрема на квалификуван механичар, елек-
тромеханичар или во друго занимање за вршење 
на оаботите за одржување на електромеханички и 
електродинамички уреди според поранешните про-
писи, им се признава стручната спрема на електро-
механичар на с. с. постројки ако го положат пропи-
шаниот дополнителен стручен испит во рок од шест 
месеци од денот на влегувањето во сила на овој 
правилник. 

Член 112 
Стручната спрема на ракувач на воздушни т. т. 

и сигнални линии, ракувач на т. т. и сигнални ка -
бгди, ракувач на механички с. с. постројки, ракувач 
на електромеханички с.с. постројки и ракувач на 
т.т. постројки — им се признава на работниците на 
кои според поранешните прописи им е признаена 
стручната спрема за вршење на соодветните работи 
ако го положат пропишаниот дополнителен стру-
чен испит во рок од една година од денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник. 

Член 113 
Додека работниците од чл. 106 и 107 и 109 до 

112 на овој правилник не ги положат пропиша-
ните дополнителни стручни испити, можат да ги 
вршат работите за кои им е признаена стручната 
спрема според поранешните прописи. 

Член 114 
Работниците кои во предвидените рокови не ги 

положат дополнителните стручни испити, се распо-
редуваат на работните места според стручната спре-
ма што им е признаена според поранешните про-
писи ако такви работни места има, односно како 
ќе биде тоа определено со правилниците за работ-
ните односи на претпријатијата на Заедницата на 
Ј Ж . 

Член 115 
На работниците на кои стручната спрема им се 

признава или на оние што ќе се здобијат со неа 
според одредбите од овој правилник, им се при-
знава општиот степен на стручно образование, и 
тоа' 

1) степенот на стручно образование на квали-
фикуван работник — на работниците на кои им 
се признава односно кои ќе се здобијат со стручна 
споема за вршење на работите во занимањата (на 
работните места) од членот 4 под а) точ. 1 до 7, 
под б) точ. 1 до 7, под в) точ. 1 до 4 и под г) точ. 
1 до 5 на овој правилник; 

2) степенот на стручно образование на високо-
квалификуван работник — на работниците на кои 
им се признава односно кои ќе се здобијат со струч-
на спрема за вршење на. работите во занимањата 

(на работните места) од членот 4 под а) точ. 8 до 
10, под б) точ. 8 до 14, под в) точ. 4 до /7 и под г) 
точ. 6 до 10 на овој правилник; 

3) степенот на средно стручно образование — на 
работниците на кои им се признава односно кои 
ќе се здобијат со стручна спрема за вршење на, ра-
ботите во занимањата (на работните места) од чле-
нот 4 под а) точ. 11 и 12, под б) точ. 15 и 16, под в) 
точ. 8 и 9 и Под г) точ. 11 и 1.2 на овој правилник; 

4) степенот на вишо стручно образование — на 
работниците на кои им се признава односно кои 
ќе се здобијат со стручна спрема за вршење на ра-
ботите во занимањата (на работните места) од чле-
нот 4 под а) точ. 13 до 15, под б) точ. 17 до 20, под 
в) точ. 10 до 12 и под г) точ. 13 до 16 на овој пра-
вилник; 

5) степенот на високо стручно образование — 
на работниците на кои им се признава односно кои 
ќе се здобијат со стручна спрема за вршење на 
работите на занимањата (на работните места) од 
членот 4 под а) точка 16, под б) точ. 21 и 22, под в) 
точка 13 и под г) точ. 17 и 18 на овој правилник. 

Член 116 
На работниците кои според одредбите од Пра-

вилникот за стручните испити на персоналот на За-
едницата на Југословенските железници („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 13/55) се здобиле со стручна 
спрема на: 

1) писар, архивар II класа, помошник на канце-
лариски референт, економ, канцелариски манипу-
лгнт, издавач на материјали, дактилограф III класа, 
телефонист, ракувач на материјали, статистички 
помошник, ликвидатор, режисер или цртач — им се 
признава нижо стручно образование; 

2) канцелариски референт, администратор, ста-
тистичар, комерцијалист, книговодител, пристав или 
сметководител — им се признава средно стручно 
образование: 

3) повисок администратор, повисок книговоди-
тел, повисок сметководител, сметковен референт,, 
повисок статистичар или повисок комерцијалист — 
им се признава вишо стручно образование; 

4) референт или инспектор — им се признава 
високо стручно образование. 

Член 117 
Работниците и приправниците што се пријави-

ле за полагање на стручниот испит до денот на вле-
гувањето во сила на овој правилник, полагаат стру-
чен испит според одредбите од Правилникот за 
стручните испити на персоналот на Заедницата на 
Југословенските железници. 

Приправниците на кои им се наполнува при-
правничкиот стаж до 30 јуни 1963 година, се дол-
жни да се пријават за полагање на стручниот испит 
до 31 декември 1963 година. 

Член 118 
На работниците на кои според овој правилник 

им се признава стручната спрема здобиена,според 
поранешните прописи или кои ќе се здобијат со 
стручна спрема според овој правилник, можат да ги 
вршат соодветните работи во сите здружени прет-
пријатија на Југословенските железници, во заед-
ниците на железничките претпријатија и во Заед-
ницата на Југословенските железници и можат по 
основот на така признаената односно здобиена 
стручна спрема да ги остварат сите права од ра-
ботен однос. 

Член 119 
По исклучок од членот 79 на овој правилник, 

до крајот на 1967 година со одлука на генералниот 
директор на Заедницата на Ј Ж може да се опре-
дели стручните испити од чл. 7 до 10, 23 до 25 и 
48 до 50 на овој правилник да можат да ги полагаат 
работниците што ги исполнуваат другите пропи-
шани услови а имаат завршено 4 одделенија на 
основно училиште. 

Член 120 
Одредбите од овој правилник согласно се при-

менуваат и на другите работни организации кои, 
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п о к р а ј претпријатијата во состав на Заедницата на^ 
Ј Ж , вршат јавен или нејавен железнички сообра-
ќ а ј (индустријСКИ пруги или колосеци), како и на 
работниците запослени во тие организации што 
вршат работи во соодветните занимања (работ-
ните места) од членот 4 на овој правилник. 

Член 121 
Објасненија за применување на овој правилник 

дава генералниот директор на Заедницата на Југо -
словенските железници. 

Член 122 
Со денот на влегувањето во сила на овој пра-

вилник престанува да в а ж и Правилникот за струч-
ните испити на персоналот на Заедницата на Југо-
словенските железници. 

Член 123 
Овој правилник влегува во сила осмиот ден од 

денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр, 2114/1 
28 јуни 1963 година 

Белград 
1 Сојузен секретар за трудот, 

Ристо Џунов, с. р. 

418. 
Врз основа на точката 5 од Одлуката ,за одобру-

вање регрес за расходуваните бродови продадени во 
1963 година што се повлекуваат од експлоатација со 
цел за касирање („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
53/62), во согласност со Сојузниот секретаријат за 
финансии, сојузниот секретаријат за сообраќај и 
врски издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРИМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ 
РЕГРЕС ЗА РАСХОДУВАНИТЕ БРОДОВИ ПРОДА-
ДЕНИ ВО 1963 ГОДИНА ШТО, СЕ ПОВЛЕКУВААТ 
ОД ЕКСПЛОАТАЦИЈА СО ЦЕЛ ЗА КАСИРАЊЕ 

1. Поморските бродарски претпријатија (во по-
натамошниот текст: корисниците на регресот) го 
остваруваат регресот од точката 3 на Одлуката за 
одобрување регрес за расходуваните бродови про-
дадени во 1963 година што се повлекуваат од екс-
плоатација со цел за касирање (во понатамошниот 
текст: Одлуката) со поднесување на барање за рег-
рес до фили јалата на Народната банка како основ-
на организациона единица на Службата на опште-
ственото книговодство к а ј која им-аат жиро сметка. 

2. Кон барањето за регрес корисниците на регре-
сот приложуваат: 

1) одобрение од Сојузниот секретаријат за со-
обраќај и врски да можат да склучат договор за 
продажба на брод со цел за касирање. Кон бара -
њето за одобрување на продажбата на бродот з ара -
ди касирање се приложува извод од уписникот на 
бродовите, заверен од надлежната лучка капетанија ; 

2) доказ дека бродот е расходуван. К а к о доказ 
служи одлуката на р а б о т н и ч к и о в совет на корисни-
кот на регресот; 

3) доказ за бруто регистарската тонажа на бро-
дот, како и за тоа дека расходуваниот брод е внесен 
во основните средства до 30 јуни 1962 година и дека 
до тој ден е запишан во уписникот на бродовите на 
соодветната категорија на пловидбата. К а к о доказ 
с л у ж и изводот од уписникот на бродовите, заверен 
од надлежната лучка капетанија ; 

4) договор односно заверен препис на договорот 
за продажба на бродот, кој покра ј останал ото. со-
д р ж и и: назив и седиште на содоговорачот, назив на 
бродот, бруто регистарска тонажа на бродот, к л з у -
зула дека продажбата на бродот се врши со цел 
за креирање и продажна цена на бродот; 

5) потврда од купувачот дека бродот го презел 
заради касирање; 

6) потврда од корисникот на регресот, потпиша-
на од раководителот на стопанско-сметковниот сек-
тор, дека бродот е амортизиран, односно ако бродот 
не е амортизиран дека во деловниот фонд е у п л а -
тен неамортизираниот дел на бродот односно дека 
неамортизираниот дел на бродот ќе се уплати до 
рокот определен за донесување на завршната сметка 
на корисникот на регресот; 

7) пресметка на регресот за една бруто регис-
тарска тона и вкупно. 

3. Ако корисниците на регресот бродовите ги 
касиоаат во сопствена режи ја , кон барањето за рег-
рес наместо договорот од точката 2 под 4 на оваа 
наредба приложуваат потврда од сопствениот погон 
што врши касирање дека бродот за кој се бара ре-
грес е преземен заради касирање. 

4. Кога Службата на општественото книговод-
ство ќе утврди дека барањето за регрес во поглед 
на пресметувањето и поднесената документација е 
исправно, го одобрува износот на регресот во корист 
на сметката 700 — Амортизација на стопанските ор-
ганизации за односниот корисник на регресот, а на 
товар на сметката бр. 630-44 — Регрес за касираните 
бродови. 

5. Службата на општественото книговодство мо-
ж е да врши исплати на регресот од точката 3 на 
Одлуката на товар на сметката од точката 4 на оваа 
наредба само до износот одобрен со сојузниот бу-
џет за исплата на регреси за касираните бродови. 

6. Ако кон барањето за регрес се приложуваат 
преписи на изворни документи (договор, потврда и 
сл.), тие мораат да бидат потпишани од овластените 
лица и врз нив мора да биде натиснат печатот на 
корисникот на регресот, а изворните документи се 
поднесуваат на увид. 

Службата на општественото книговодство е дол-
ж н а на секој изворен документ од ставот 1 на оваа 
точка што се поднесува на увид да означи дека ре-
гресот е исплатен. 

7. Корисниците на регресот се д о л ж н и во своето 
книговодство да водат уредна и а ж у р н а евиденција 
за расходуваните бродови заради касирање и за 
остварениот регрес, во ко ја посебно за секој брод ги 
внесуваат следниве податоци, назив на бродот, бру-
то регистарска тонажа на бродот, датум на внесува-
њето на бродот во основни средства, датум на рас-
ходувањето на бродот заради касирање, број и д а -
тум на одобрението на Сојузниот секретаријат за 
сообраќај и врски за склучувањето на договор за 
продажба на бродот, број и датум на договорот за 
продажба на бродот заради касирање, на-зив на ку -
пувачот и износ на наплатениот регрес. 

8. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ" . 

Бр. 1717 
3 јули 1963 година 

Белград 
Сојузен секретар 

за сообраќај и врски, 
Марин Цетиниќ, с. р. 

419. 
Врз основа на членот 9 оддел I I од Уредбата за 

пренесуваше работите во надлежност на сојузните 
и републичките органи н а управата (-,Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 18/58, 18/50 и 9/61), Сојузниот секре-
тари јат за индустрија донесува 

Р Е Ш.Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО З,А ОПРЕДЕЛУВА-
ЊЕ НОРМАТИВИТЕ З А УПОТРЕБА НА ОПРЕ-
ДЕЛЕНО ДРВО ВО СТАНБЕНА ИЗГРАДБА И ВО 
ПРОИЗВОДСТВО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ 

1. Во Решението за опредулување нормативите 
за употреба на определено дрво во станбена изград-
ба и во производство на определени производи 
(„Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 30/58), точката 2 се 
менува д гласи; 
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„2. Во производство на сулфитна целулоза тре-
ба да се употребува најмалку 20% целулозно дрво 
од меки листари и буква, а во производство на 
дрвесина —' најмалку 20% целулозно дрво од меки 
листари, сметано врз вкупно потрошената количина 
дрвна маса што ќе ја употреби производителот за 
производство на овие производи, со тоа што сул-
фитна целулоза треба да се произведува посебно од 
иглолисти а посебно од листари, ако производителот 
и купувачот не се договорат поинаку. 

За одделни видови на производството односно 
на технолошкиот процес републичкиот секретаријат 
за индустрија може да пропише процентот од ставот 
1 на оваа точка да биде поголем или помал." 

2. Ова решение влегува во сита осмиот ден од 
денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 08-165/2 
26 јуни lS'SS година 

Белград 
Сојузен секретар 

за индустрија, 
Филип Бајковиќ, с. р. 

420. 
Сојузниот секретаријат за трудот, Централниот 

совет на сојузот на синдикатите на Југославија и. 
Сојузната стопанска комора, со цел за давање по-
мош на стопанските организации во единственото 
искажување на работните и деловните резултати 
заради спроведување на распределбата според трудот 
и на понатамошно развивање на работничкото само-
управување, а во согласност со одредбата од точката 
9 на Упатството за спроведување на начелата за 
распределба на чистиот приход на стопанските ор-
ганизации („Службен лист на СФРЈ", бр. 19/63), 
постигнаа 

С П О Г О Д Б А 
ЗА ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ДЕЛОВНИ-
ОТ УСПЕХ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

I. ЕДИНСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 

1. При утврдув-ањето и оценувањето на сопстве-
ните резултати на стопанисувањето врз основа на 
кои, во смисла на Упатството за спроведување на 
начелата за распределба на чистиот приход на сто-
панските организации (во понатамошниот текст: 
Упатството), ја засноваат распределбата на чистиот 
приход, стопанските организации ги користат един-
ствените показатели утврдени со оваа спогодба. 

Објасненијата за единствените показатели од 
оваа спогодба се дадени во Листата на единствените 
показатели, која е напечатена кон оваа спогодба и 
нејзин е составен дел. 

vJL Единствени показатели на деловниот успех 
2. јСтопанските организации го оценуваат својот 

деловен успех поаѓајќи од нето-продуктот како 
вредносен израз на резултатите што ги постигнуваат 
со своето работење. 

Бројот на работниците и големината на делов-
ните средства што ги користи стопанската органи-
зација претставуваат најзначителни фактори што 
влијаат врз големината и движењето на нето-про-
дуктот. Заради тоа, за основно согледување на својот 
деловен успех стопанските организации се служат 
со следниве единствени показатели: 

— остварен нето-продукт наспрема напоредниот 
ието-продукт (1) 

— нето-продукт на 1 работник (2) 
— нето-продукт наспрема ангажираните деловни 

средства (3) 
3. Покрај единствените показатели на деловниот 

ycitfcx од точката 2 на оваа спогодба како основни 
показатели, засновани врз нето-продуктот, за по-
блиско согледување на деловниот успех на стопан-
ската организација служат и: 

— количина на реализираното производство па 
1 работник (4) 

— вкупен приход наспрема потрошените сред-
ства (5) 

Елементите на показателот ,,количина на реали-
зираното производство на 1 работник" (продуктив-
ност на трудот) стопанските организации ќе ги вове-
дуваат постапно, и тоа првенствено заради споре-
дување на сопствените резултати на стопанисувањето. 

Показателот „количина на реализираното про-
изводство на 1 работник" стопанските организации 
од исти групи односно подгрупи ќе го користат и за 
меѓусебно споредување на производството односно 
на одделни фази на работата, ако постои можност за 
примена на тој показател. 
2. Единствени показатели на условите на стопани-

сувањето 
4. Единствените показатели на деловниот успех 

од точ. 2 и 3 на оваа спогодба даваат општа слика 
на деловниот успех на стопанската организација. 

За оцена на деловниот успех на стопанската ор-
ганизација е неопходно поблиску да се согледаат и 
споредат и условите на стопанисувањето, и тоа по 
пат на следниве единствени показатели на условите 
на стопанисувањето: 

— ангажирани деловни средства на 1 работ-
ник (6) 

— орудија за работа на 1 работник (7) 
— норма на способноста на орудијата за рабо-

та (8) 
— однос помеѓу орудијата за работа и основните 

средства (9) 
— однос помеѓу данокот на проЈл,ет и нето-про-

дукот (10) 
— учество на чистиот приход во нето-проду-

кот (11) 
3. Единствени показатели на распределбата 
5. Заради оцена на политиката и пропорциите 

на распределбата на чистиот приход врз основа на 
оценката, на деловниот успех, стопанските органи-
заци^--ѓшкрај резултатот на работењето и условите 
на^стопанисувањето, ги споредуваат и односите во 
распределбата на чистиот приход, и тоа по пат на 
следниве единствени показатели на распределбата: 

— учество на личната и заедничката потрошу-
вачка во чистиот приход (12) 

— учество на бруто личните доходи во чистиот 
приход (13) 

— бруто личен доход на 1 работник (14) 
— нето личен доход од чистиот приход на 1 ра-

ботник (15) 
— исплатен нето личен доход на 1 работник (16) 
— фондови наспрема деловните средства (17) 
— фондови на 1 работник (18) 
— потрошени средства на заедничката потро-

шувачка на 1 работник (19) 

II. ПОСЕБНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОДДЕЛНИ СТО-
ПАНСКИ ОБЛАСТИ И ДЕЈНОСТИ 

6. На предлог од Сојузниот секретаријат за 
трудот, Централниот совет на Сојузот на синди-
катите на Југославија односно Сојузната стопан-
ската комора, или на предлог од стопанските орга-
низации со специфично работење можат тие органи 
спогодбено да ги заменат или дополнат единстве-
ните показатели од оваа спогодба со други един-
ствени показатели. 

7. Заради поцелосно меѓусебно споредување на 
деловниот успех, сродните стопански организации, 
покрај единствените показатели од оваа спогодба, 
воспоставуваат со заеднички договор и други пока-
затели (договорени показатели) кои овозможуваат 
поблиско и пореално согледување на резултатот на 
нивното работење и оценување на односите во ра-
спределбата, во согласност со специфичностите на 
тие стопански организации. 

Начинот на прибавување податоци и на размена 
на договорените показатели го утврдуваат спогод-
бено сродните стопански организации. 
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8. Покрај единствените показатели придвидени 
со оваа спогодба и договорените показатели е по-
лезно а често и неопходно, стопанските организации 
да се служат, заради анализа и оцена на резулта-
тот на работењето, и со други показатели заради 
поцелосно и пообјективно оценување ria својот де-
ловен успех, на условите на стопанисувањето и 
односите во распределбата, а особено со показа-
тели што изразуваат дејство врз: 

— движењето на трошоците на работењето; 
— промените на набавните и продажните цени; 
— промените во структурата па реализацијата 

во однос на реализацијата на домашниот пазар и 
по пат на извоз; 

— стопанските мерки и инструменти на сто-
п а н с к и о т систем; 

— промените на асортиманот итн. 

III. ПРИМЕНА НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ 
v 9. Согледувањето и оценувањето на деловниот 

успех, условите на стопанисувањето и односите во 
распределбата, стопанската организација го врши 
со методата наспоредување на резултатите во опре-
делени периоди според единствените и договорените 
показатели. 
\ / 10. Врз основа на единствените и договорените 

показатели стопанската организација "го согледува 
и оценува cB0i0T деловен успех и условите на стопа-
нисувањето со нивно споредување со претходниот 
период. ^ ' 

Со споредувањето на сопствените резултати на 
работењето стопанската организација утврдува да-

! ли нејзиниот деловен успех и условите на стопа-
нисувањето "feo текуштиот период се исти, подобри 
или полоши отколку во претходниот период. 

И. Стопанската организација го споредува, со 
примена на истите показатели, својот деловен ус-
пех и условите на стопанисувањето со деловниот 
успех и со условите на стопанисувањето на срод-
ните стопански организации. 

Врз основа на ваквото споредување, стопан-
ската организација согледува каков е нејзиниот 
деловен успех од претходниот период на работењето 
наспрема деловниот успех на сродните с т о л е с к и 
организации односно наспрема деловниот успех 
на група или подгрупа сродни стопански организа-
ции — во истиот претходен — период. 

Покрај согледувањето на своето место во гру-
пата односно подгрупата на сродни стопански орга-
низации наспрема остварените резултати, стопан-
ската организација го согледува движењето на 
резултатите што ги' остварила таа и сродните сто-
пански "Л'УргЗниза"ции "за две" или повеќе претходни 
години Врз основа на тоа стопанската организација 
ја оценува динамиката на својот деловен успех во 
однос на динамиката на деловниот успех на срод-
ните стопански организации и на динамиката на 
просечниот успех во групата односно подгрупата 
на СРО,ДНИ стопански организации, 

Согледувањето на деловниот успех и условите 
на стопанисувањето на стопанската оогатшзаттита 
врз основа на споредување со резултатите и усло-
вите на стопанисувањето на етапните стопански 
организации односно на група или подгрупа сродни 
стопански организации, гледано во определен вре-
менски период и низ нивната д мир мик а. дава општа 
слика за деловниот успех на стопанската органи-
зација во однос на деловниот успех на сродните 
стопански организации и на групата или подгру-
пата СРОДНИ стопански организации. 

12. За оцена на својот деловен успех стопан-
ската организација првенствено ги користи показа-
телите на деловниот успех од точката 2 на оваа 
спогодба. 

^ / З а основно согледување на големината на де-
ловниот успех слу^ѓи, 'по пр-ави по, показателот: 
„оствшзенл1етр-продукт наспрема напоредно от нето-
продукт", кој покажува дали стопанската органи-
злцша. во смисла и а точката 5 став 2 од Упатството, 
обезбедува од остварениот нето-продукт поголема 

, акумулација и поголеми средства за лична и заед-
ничка потрошув,ачка на работниците. 

13. Ако стопанската организација врз основа на 
оцената на својот деловен успех утврди дека во 
поглед на големината на резултатот заостанува по 
сродните стопански организации односно по група 
или подгрупа сродни стопански организации, или 
дека нивото на личните доходи не и е усогласено 
со нивото на личните доходи и со постигнатиот де-
ловен успех на сродните стопански организации 
односно на група или подгрупа сродни стопански 
организации — ќе води за тоа сметка при распре-
делбата на чистиот приход. Потребна усогласеност 
стопанската организација треба во идно постапно 
да постигне со подобрување на своите деловни ре-
зултати односно со приспособување на пропорциите 
на распределбата во својот правилник. 

14. Споредувањето на сопствените резултати со 
сопствените резултати од претходниот период на 
работењето, стопанската организација го врши со 
помош на единствените и договорените показатели 
годишно — за деловната година, и периодично -
за пресметковните периоди во текот на годината. 

Споредувањето на сопствените резултати сто-
панската организација го врши наспрема резул-
татите од претходната година односно од соодвет-
ниот период на претходната година, или со просеч-
ните резултати за повеќе години ако е тса поре-
ално за оцена на деловниот успех и односите во 
распределбата. 

v15.' Споредувањето на сопствените резултати со 
резултатите на сродните стопански организации се 
врши врз основа на податоците и показателите што 
ги дава Службата на општественото книговодство 
според завршните сметки на стопанските организа-
ции и податоците и показателите што ќе ги утврдат, 
спогодбено стопанските организации. 

Припадноста на стопанската организација кон 
опредепена група односно подгрупа се утврдува врз 
основа на Номенклатурата за распоредување на 
стопанските и други организации и државните ор-
гани според детностите („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 10/62 и 12/63). 

^16Л Единствените показатели предвидени со оваа 
спогодба даваат само почетни елементи за осгтовно 
согледување на деловниот успех и оцена на одно-
сите во распределбата и бараат понатамошни по-
конкретни анализи и поблиски согледувања и спо-
редувања на постигнатите резултати на стопанису-
вањето, условите под кои се остварени тие, а низ 
тоа и на односите во распределбата. Врз основа 
на такво сестрано согледувана на своите резул-
тати, условите на стопанисувањето и односите во 
распределбата, работните колективи односно нивните 
органи на управувањето треба да донесуваат соод-
ветни одлуки и во својот правилник за распредел-
бата на чистиот приход" да ги утврдуваат своите 
мерила. ^ " 

Д7. Стопанските организации се служат со по-
казателите на деловниот успех кога донесуваат ОД-
ЛУКИ за распределбата на чистиот п-риход или ја ут-
врдуваат политиката на распределбата, а особено 
при: 

1) донесувањето на правилникот за васпредел-
5^-та на чистиот П Р И Х О Д И за распределбата на ли-
ниите доходи и воопшто при одлучувањето за по-
литиката на распределбата и за односите што и одго-
вараат на неа; 

. одлучувањето за материјалните односи поме-
ѓу работните единици, погоните и другите организа-
циони единици; 

3) разгледувањето на остварените резултати и 
при донесувањето на одлуката за распределба на 
чистиот приход врз основа на периодичните прес-
метки и завршните сметки; 

4) донесувањето на плановите за работење и 
разрој. 

18. Сојузниот секретаријат за трудот, Централ-
ниот совет на Сојузот на синдикатите на Југосла-
вија и Сојузната стопанска комора ќе ја обезбедат, 
ВРЗ основа на податоците од Службата на опште-
ственото книговодство, изработката на анализите, 
на остварените резултати и извршената распределба' 
на чистиот пр-иход за група сродни организации/ 
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При изработката на анализите треба да се обрне 
внимание особено на: 

1) односот на остварените резултати и односот 
на распределбата во групата односно подгрупата сро-
дни стопански организации; 

2) позначителните разлики во односите помеѓу 
резултатите и односите во распределбата, што се 
јавуваат помеѓу стопанските организации; 

3) односот на остварените резултати на група 
сродни стопански организации спрема резултатите 
на други групи во истата стопанска гранка и сто-
панска област. 

а Стопанските организации ќе ги користат резул-
татите на тие анализи како помош во анализите на 
своите резултати и како основ за заеднички дого-
вори со други стопански организации во групата 
односно подгрупата заради решавање на заеднич-
ките проблеми во врска со работењето, распредел-
бата, давањето заем4 на помош и сл. 

19. Советите на Сојузната стопанска комора и 
централните одбори на Сојузот на синдикатите на 
Југославија ќе организираат заеднички протресу-
вања на резултатите на анализите извршени за 
стопанските организации од одделни групи однос-
но подгрупи. Претресувањето на резултатите и од-
носите во распределбата ќе с^ организира за сто-
панските организации и во рамките на општината, 
градот, околијата или републиката, зависно од зна-
чењето на дејноста, бројноста на стопанските ор-
ганизации и прашањата што се предмет на анали-
зи и протресувања. 

Резултатите на анализите и договорите постиг-
нати па состаноците на стопанските организации и ч 
ги доставуваат организаторите на состаноците на ор-
ганите на самоуправувањето на стопанските орга-
низации од определени групи односно гранки, на 
општинското собрание и на другите заинтересирани 
организации и органи. 

IV. СПРОВЕДУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ НА 
(ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

20. Организациите и органите на Сојузната сто-
панска комора, Сојузот на синдикатите на Југо-
славија, органите на управата надлежни за работи-
те на трудот и комисиите за спроведување на про-
писите за распределбата на чистиот^ приход на 
стопанските организации и установи, ќе соработу-
ваат и ќе даваат помош со цел за правилна приме-
на и користење на показателите од оваа спогодба. 

Бр. 06-2166/1 
3 јули 1963 година 

Белград 
Секретар 

на Централн-иот со- Д р ж а в е н потсе-
Потпретседател вет на Сојузот на кр-ета-р во coiyзим-

ка СоЈузната синдикатите на Ј у - от секретари јат за 
сто-панска комора, гославија , трудот, 
Д. драгосавац, с. р. Б. ромиќ' с. р . Р. Албрехт, с. р. 

ЛИСТА НА ЕДИНСТВЕНИТЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Во оваа листа се даваат: 
1) единствените показатели на деловниот успех, 

условите на стопанисувањето и распределбата; 
2) елементите за пресметување на единствените 

показатели. 

I. ЕДИНСТВЕНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 
деловниот успех, условите на стопанисувањето и 
распределбата 

1. Единствени показатели па деловниот успех 
( 1) Остварен нето-продукт наспрема 

напоредниот нето-продукт (реден НП х 100 
број 1 до 5 на елементите) НПн 

( 2) Нето-продукт на 1 работник (ре-
ден број 1 и 4 на елементите) Р 

( 3) Нето-продукт наспрема ангажи-
раните деловни средства ред. JL -
број 1 и 2 на елементите) С 

( 4) Количина на реализираното про-
изводство на 1 работник (реден 
број 19 и 4 на елементите) 

( 5) Вкупен приход1 наспрема потро-
шените средства (реден број 6 и 7 
на елементите) 

Q 
Р 

Е1П 
ПС 

2. Единствени показатели на условите на стопани-
сувањето 

( 6) Ангажирани деловни средства на 
I работник (реден број 2 и 4 на 
елементите) 

( 7) Орудија за работа на I работник 
(реден број 8 и 4 на елементите) 

( 8) Норма на способноста на ооуди-
јата за работа (реден број 9 и 8 
на елементите) 

( 9) Однос помеѓу орудијата за работа 
и основните средства (реден број 
8 и 10 на елементите) 

(10) Однос помеѓу данокот на промет 
и нето-продуктот (реден број 11 
и 1 на елементите) 

(11) Учество на чистиот приход во не-
то-продуктот (реден број 12 и 1 на 
елементите) 

С 
Р 

Он 
Р 

О : хЈОО 
Он 

Он х 100 
ОСн 

Дпх 100 
НП 

ЧП П х 100 
" НП 

3. Единствени показатели на распределбата 
(12) Учество на личната и заедничката 

потрошувачка во чистиот приход 
(реден број 13, 14 и 12 на е л е м е н - г 1 ^ ? + 

тите) ЧП И 
(13) Учество на бруто личните доходи гпгт inn 

во чистиот приход (реден број , - -Л Д х 

13 и 12 на елементите) ЧП II 
(14) Бруто личен доход на I работник ^БЛД 

(реден број 13 и 4 на елементите) Р 
(15) Нето личен доход од чистиот и ттп 

приход на 1 работник (реден број НЛД 
15 и 4 на елементите) Р 

(16) Исплатен нето личен доход на 1 
работник (реден број 16 и 4 на Ј± 
елементите) Р 

(17) Фондови наспрема деловните 
средства (реден број 17 и 2 на JL, 
елементите) С 

(18) Фондови на 1 работник (реден 
број 17 и 4 на елементите) Р 

(19) Потрошени средства на заеднич-
ката потрошувачка по еден ра- т п 
ботник (реден број 18 и 4 на еле- I „ 
м ситите) Р 

II. ЕЛЕМЕНТИ 
за пресметување на единствените показатели 

О о w о, и lO р-1 

Назив на 
елементот Опис на елементот 

1 

1. Нето-продукт Нето продукт претставува вку-
(НП) пен приход на стопанската ор-

ганизација намален за вредно-
ста на потрошените средства 
(реден број 62 на образецот 14 
на -завршната сметка за 1962 го-
дина) 

2. Просечно ан- Просечно ангажираните делов-
гажирани де- ни средства се состојат од и з -

ливни средства сечно ангажираните о с - г г " г тг 

(С) обртни средства (речиси Hr j 1" ^ 
и 160 на образецот 14 г а завр-
шната сметка за 1962 година) 
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3. Вкупни сред-
ства за лични 
доходи и лич-
ни издатоци 
(ВЛД) 

4. Бро ј на за-
послените (Р) 

5. Напореден 
нето-продукт 
(НПу) 

Вкупните средства за лични до-
ходи и лични издатоци претста-
вуваат вкупни бруто средства 
за лични доходи од распредел-
бата на чистиот приход, наго-
лемени за износот на личните 
издатоци што ги товарат трошо-
ците на работењето (реден број 
98 и 76 на образецот 14 од за -
вршната сметка за 1962 година) 
Бројот на запослените работни-
ци се пресметува врз основа на 
укалкулираните извршени ча -
сови работа на сите работници 
(искажани под редниот број 147 
на образецот 14 на завршната 
сметка за 1962 година). Вкуп-
ниот број на тие часови иска-
ж а н за определен период на 
работењето (за година — спо-
ред завршната сметка, а за пре-
сметковен период — според пе-
риодичните пресметки) се де-
ли со бродот на часовите на ре-
довно работно време во ДОТРАЈ-
НИОТ период (на пример за 1 го-
дина се дели со 2.496 часови) 
Напоредниот нето-продукт се 
пресметува според образецот: 

НПо--в л До " " " 

7. Потрошени 
средства (ПС) 

„ ВЛ До, 
Со ^ ^ РсГ' 

в. Вкупен при-
ход (ВП) 

8. Орудија за 
работа според 
набавната 
вредност (Он) 

9. Орудија за 
работа според 
сегашната 
вредност (Ос) 

НПу = СХ 

каде 
НПо = нето-продукт на сто-

панската организација 
во претходниот период, 
односно нето-продукт 
на стопанската органи-
зација, групат-а одно-
сно подгрупата со кои 
се врши споредување 

ВЛДо = се вкупни средства за 
лични доходи и лични 
издатоци на стопан-
ската организација во 
претходниот период, 
односно вкупни сред-
ства на стопанската ор-
ганизација, групата од-
носно подгрупата со 
кои се врши спореду-
вање 

Со = се просечно ангажира-
ни деловни средства 
на стопанската орга-
низација во претход-
ниот период односно 
просечно ангажирани 
деловни средства на 
стопанската организа-
ција. групата односно 
подгрупата со кои се 
врши споредување 

По = е број на запослените 
работници во стопан-
ската организација во 
претходниот период, 
односно број на запо-
слените работници на 
стопанската организа-
ција, групата ^односно 
подгрупата со кои се 
врши споредување 

Вкупниот приход претставува 
износ на наплатената реализа-
ција на стопанската организа-
ција (реден број 48 на образе-
пот 14 од завршната сметка за 
1962 година) 

10. Основни 
средства спо-
ред набавната 
вредност 
(ОСн) 

11. Данок на про-
мет (Дп) 

12. Чист приход 
(ЧП П) 

13. Бруто сред-
ства за лични 
доходи (БЛД) 

14. Заедничка по-
трошувачка 
(ЗП) 

Потрошените средства претста-
вуваат збир на материјалните 
трошоци на амортизацијата, тро-
шоците на инвестиционото одр-
жување , подвозот и другите тро-
шоци (реден број 61 на образе-
цот 14 од завршната сметка за 
19'62 година) 

Орудијата за работа според на-
бавната вредност се изразуваат 
низ просекот на набавната вред-
ност на орудијата за работа на 
почетокот и на крајот на пре-
сметковниот период (збир на из-
носите под редниот број 3 за 
1961 и 1962 година од образецот 
14 на завршната сметка за 1962 
година, поделен со 2) 

Ооудитата за работа според се-
гашната вредност претставуваат 
просек на сегашната вредност 
ќа орудијата за работа на поче-
токот и на крајот на пресмет-
ковниот период (збир на изно-
сите под редниот број 3 за 1961 
и 1962 година намален за зби-
рот на износите под редниот 
број 13 за истите години, поде-
лен со 2 според образецот И од 
завршната сметка за 1962 го-
дина) 
Основните средства според на-
бавната вредност ја опфаќаат 
просечната вредност на актив-
ните основни средства утврдени 
на почетокот и на кра јот на 
пресметковниот период (збир на 
износите под редниот број 9 за 
1961 и 1962 година според обра-
зецот 14 на завршната сметка 
за 1962 година, поделен со 2) 
Данокот на промет го опфаќа 
износот по сите видови на дано-
кот на промет во пресметков-
ниот период (реден број 69 до 
72 на образецот 14 од завршната 
сметка за 1962 година) 

ЧИРТИОТ приход го опфаќа из-
носот кој се добива кога од до-
ходот на стопанската органи-
зација ќе се одбие придонесот 
од доходот, придонесот на вон-
редниот приход, придонесот на 
заедничките резерви и придо-
несот за општествените инве-
стициони Фондови (Реден број 
95 намален за збирот на изно-
сите под пеаниот број 96 97 и 
9,9 на образецот 14 од завршна-
та сметка за 1962 година) 
Бруто средствата за лични до-
ходи го претставуваат износот 
кој е издвоен со распределбата 
на чистиот приход (реден број 
98 на образецот 14 од завршна-
та сметка за 1962 година) 
Заедничката потрошувачка го 
о п ф а ќ а износот на средствата 
издвоени со распределбата на 
чистиот приход во фондот на 
заедничката потрошувачка во 
текот на една деловна година 
(реден број 103 на образецот 14 
од завршната сметка за 1962 го-
дина) 
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15. Нето линин Нето личниот доход од чистиот 
доход од чи- приход го претставува износот 
стиот приход што е издвоев со распределба-
(НЛД) та на чистиот приход и сведен 

на нето износ (реден број 98 на 
образецот 14 од завршната сме-
тка ^а 1962 година, сведен врз 
нето износ) 

16. Исплатен не- , Исплатениот нето личен доход ' 
то личен до- ги , претставува вкупните сред-
ход (ИЛД) ства исплатени на име лични 

доходи во определениот пре-
сметковен период (реден број 
132 и 133 на образецот 14 од 
завршната сметка за 1962 го-
дина) 

17. Фондови на Фондовите на стопанската ор-
стопанската ганизација го опфаќаат износот 
организација од распределбата на чистиот 
(Ф) приход, заедно со отстапениот 

дел на придонесот од доходот, 
по издвојувањето на средства 
за лични доходи и за з адолжи-
телниот дел на резервниот фонд 
(збир на редните броеви 92, 101, 
102, 103 и 104 од образецот 14 на 
завршната сметка за 1962 го-
дина) 

18. Потрошени Потрошените средства на за -
средства на едничката потрошувачка ги оп-

заедничката ф а ќ а а т средствата што се по-
потрошувачка трошени во текот на една де-
(ПЗП) ловна година во целите на за -

едничката потрошувачка (ре-
ден број 207 на образецот 14 од 
завршната сметка за 1961 го-
дина) 

19. Физички обем Физичкиот обем на реализира-
на реализира" ното прои,зводство се мери со 
ното произ- натурални показатели, одно-

водство (Q) сно каде тоа не е можно, со 
показателите што приближно 
го изразуваат физичкиот обем 
на производството (норма-часо-
ви, еквивалентни производи, 
вредносни показатели и сл., со-
држани во реализираното про-
изводство на пазарот, при што 
тие показатели треба да се пре-
сметуваат со примена на истите 
вредности во текуштиот-и баз-
ниот период) 

Упатувањето на образецот на завршните смет-
к и се врши поради тоа за да се објаснат поблиску 
одделни елементи содржани во единствените пока-
затели. Ако обрасците на завршната сметка би се 
измениле, од нив заради утврдување на единствени-
т е показатели ќе се земат елементите кои според 
својата содржина му одговараат на описот на еле-
ментите од оваа листа, без оглед на редниот број 
под кој се тие наведени во новите обрасци. 

421. 
Врз основа на членот 87 од За.конот за здрав-

ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ" , 
бр. 22/62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на Ф Н Р Ј " , бр. 
49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пен-
зиското осигурувани („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 
51/57, 44/58, 27/50, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 
и 148 од Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на Ф Н Р Ј " , бр. 22/62), во согласност со Сојузниот 
секретаријат за трудот, Сојузниот завод за социјално 
осигурување и Сојузот на филмските работници на 
Југославија и со „Авала" претпријатие за производ-
ство и извоз на филмови во Белград кое ги заста-
пува филмските производители на Југославија , 
склучуваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ФИЛМСКИ-

ТЕ РАБОТНИЦИ 
ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со овој договор се регулира социјалното осигу-

рување на филмските работници. 
К а к о филмски работници се сметаат: 
1) членовите и кандидатите за членови на Со-

јузот на филмските работници на Југославија на 
кои работата на снимање и изработка на ф и л м врз 
основа на ангажман им е единствено или главно 
занимање; 

2) лица што не се членови или кандидати за 
членови на Сојузот на филмските работници на 
Југославија — ако се оспособени за работа на 
снимање и изработка на ф и л м и ако таквата работа 
врз основа на ангажман им е единствено или глав-
но занимање; 

3) лица што работат на снимање и изработка на 
ф и л м во самостојни производствени единици, ако 
таквото снимање и изработка на филмови е дозво-
лено со важечките прописи. 

Овој договор не се однесува на лицата кои за 
времето на работата на снимање и изработка на 
ф и л м се социјално осигурени по друг основ. 

Член 2 
Филмските работници се осигурени според овој 

договор за сето време на траењето на ангажманот 
односно работата во самостојна производствена еди-
ница, како и во рок од една година по престанокот 
на ангажманот односно работата во самостојна про-
изводствена единица (заштитен рок), ак^ во тоа 
време односно во тој рок не бидат со-цијално осигу-
рени по друг основ. 

Комисијата од членот 5 став 1 на овој договор 
ќе го продолжи, на предлог од републичкото здру-
жение на филмските работници, социјалното оси-
гурување на филмските работници и над рокот од 
една година од ставот 1 на овој член, ако утврди 
дека филмскиот работник од оправдани причини 
(усовршување или специјализација во струката, 
учествување во делегации во странство, особено на-
малување на производството и сл.) не бил а н г а ж и -
ран или не работел во самостојна производствена 
единица во тој рок. 

Времето за кое филмскиот работник поради 
болест или повреда бил неспособен за работа не се 
засметува во рокот од една година од ставот 1 на 
овој член. 

Член 3 
Филмските работници имаат право на з д р г з -

ствено, инвалидско и пензиско осигурување и пра -
во на додаток на деца. 

Правата од ставот 1 на овој член ги имаат 
филмските р а б о т н и ^ за себе си и за членовите на 
своите фамилии, под условите и во обемот што се 
пропишани со Законот за здравственото осигурува-
ње, со Законот за инвалидското осигурување, со 
Законот за пензиското осигурување и со Уредбата 
за додатокот на деца, ако со овој договор не е 
определено поинаку. 
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Член 4 
Занимањата на филмските работници опфатени 

со овој договор се: 
1) писател на сценарио, режисер, главен сни-

мател, композитор, сценограф, филмски артист и 
сликар на костими на ,игран филм; писател на сце-
нарио, режисер и снимател на документарен филм; 
писател на сценарио, режисер, цртач на карактери, 
сценограф и аниматор на цртан филм и филм со 
кукли — што не се социјално осигурени според оп-
штите прописи за социјалното осигурување; 

2) прв асистент на режија, снимател (швенкер), 
филмски архитект, снимател на звук и главен мон-
тажер, главен цртач на цртан филм, директор на 
филмска екипа и водач (организатор) на снимање 
на игран Филм; 

3) помошник директор на филмска екипа на 
игран филм, регистратор на снимање на игран 
филм, други асистенти на режија на игран филм 
и асистенти на режија на други видови филмови, 
асистент на снимател, асистент на сценограф на 
игран филм, снимател и фазер на цртан филм, ма-
скер, главен осветлуван на игран филм, директор 
на екипа и организатор на снимање на документа-
рен и на него сличен филм, музички соработник на 
сите видози филмови, асистент на снимател на звук 
(тонски камерман и микроман) и филмски фото-
граф; 

4) помошник на организатор на снимање на 
игран филм, асистент на монтажер на сите видови 
филмови, шмчнкер, реквизитер, гардеробер и освет-
луван, како и капист и колорист на цртан филм и 
филм со кукли. 

Договорните страни можат да се спогодат да се 
прошири овој договор и на лицата кои во рамките 
на работите на снимање и изработка на филм се 
занимаваат со други дејности, освен со оние што 
се предвидени во ставот 1 точ. L до 4 на овој член. 

Член 5 
Својството^ на филмски работник во ,смисла на 

овој договор и времето поминато на снимање и из-
работка на филм пред воведувањето на социјалното 
осигурување што се смета во пензиски стаж го 
утврдува со решение за секој одделен случај по-
себна комисија што ја формира републичкиот завод 
за социјално осигурување, од претставник на ре-
публичкиот орган на управата надлежен за рабо-
тите на културата, републичкиот завод за социјал-
но осигурување, републичкото здружение на филм-
ските работници, републичкиот орган на Синдика-
тот на работниците на општествените дејности и од 
претставник на филмските производители на тери-
торијата на републиката што ќе го определат спо-
годбено овие производители. 

Постапката за утврдување својството на филм-
ски работник во смисла на овој договор и постап-
ката за утврдување времето поминато на снимање 
и изработка на филм пред воведувањето на соци-
јалното осигурување, што се смета во пензиски 
стаж, се поведува по барање од филмскиот работ-
ник. Барањето се поднесува преку републичкото 
здружение на филм,ските работници, кое кон бара-
њето приложува свој образложен предлог. 

Против решението што го донесува комисијата 
од ставот 1 на овој член подносителот на барањето, 
републичкото здружение на филмските работници 
и филмскиот производител ка ј кој е ангажиран 
подносителот на барањето можат во рок од 15 дена 
од денот на приемот на решението да и изјават 
жалба на посебната комисија, што ја формира Со-
јузниот завод за социјално осигурување од прет-
ставник на сојузниот орган на управата надлежен 
за работите на културата, Сојузот на филмските 
работници на Југославија, Сојузниот завод за соци-
јално осигурување, Сојузниот орган на Синдикатот 
на работниците на општествените дејности и од 
претставник на филмските производители на Југо-
славија што ќе го определат спогодбено овие произ-
водители. 

Социјалното осигурување регулирано со овој 
договор, за одделен филмски работник за кој во 

смисла на ст. 1 до 3 на овој член е утврдено дека 
има СВОЈСТВО на филмски работник и за член на 
неговата фамилија, почнува да тече од денот на 
поднесувањето на барањето од страна на ф и л м -
скиот работник за утврдување СВОЈСТВОТО на ф и л м -
ски работник до републичкото здружение на ф и л м -
ските работници. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Пензиски стаж 

Член 6 , 
Во пензиски стаж на филмските работници им 

се смета: 
1) времето поминато во осигурување според овој 

договор; 
2) времето поминато во работа на снимање и 

изработка на филм пред воведувањето на социјал-
ното осигурување на филмските работници, и тоа 
од денот кота таа работа според решението на ко-
мисијата од членот 5 став 1 на овој договор им ста-
нала единствено или главно занимање; 

3) времето што се смета според Законот за пен-
зиското осигурување и Законот за инвалидското 
осигурување во работен и посебен стаж. 

Ако признавањето на определен период во пен-
зиски стаж според Законот за пензиското осигуру-
вање и Законот за инвалидското осигурување е 
условено со стапување во работен однос или со 
определено траење или престанок на работниот од-
нос, ќе се смета дека тој услов е исполнет со започ-
нувањето на работата на снимање и изработка на 
филм односно со соодветното траење или престанок 
на вршењето на таквата работа. 

Времето на осигурувањето во заштитниот рок 
(член 2 ст. 1 и 2) им се смета на филмските работ-
ници во работен стаж во смисла на Законот за пен-
зиското осигурување. 

Основица на осигурувањето 
Член 7 

Заради определување парични износи на пра-
вата од социјалното осигурување, филмските работ-
ници се ^распоредуваат во основици на осигурува-
њето, и тоа: 

1) филмските работници од членот 4 став 1 точ. 
1 и 2 на овој договор: 

основица 
со стаж на осигу-со стаж р у в а њ е т о 

мажи жени динари 
до 5 години до 5 години 17-950 

над 5 до 10 П над 5 до 10 П 19.200 
ft 10 „ 15 Л .. 10 „ Т5 и 20.450 
tt 15 „ 20 П 15 „ 18 и 21.850 
tt 20 „ 25 П ,. 18 „ 22 П 23.300 „ 25 „' 30 П „ 22 „ 26 и 24.900 
и 30 години „ 26 години 26.800 

2) филмските работници од членот 4 став 1 
точка 3 на овој договор: 

основица 
стаж на осигу-со стаж р у в а њ е т о 

мажи жени динари 
до 5 години до 5 години 16.750 

над 5 до 10 над 5 до 10 ft 17.950 
и 10 „ 15 „ 10 „ 15 к 19.200 
П 15 „ 20 „ 15 „ 18 20.450 
ft 20 „ 25 „ 18 „ 22 It 21.85 0 
ft 25 „ 3 0 „ 22 „ 26 If 23.000 
м 30 години „ 26 години 24.900 

3) филмските работници од членот 4 став 1 
точка 4 на овој договор: 

основица 
на осигу-со стаж р у в а њ е т о 

мажи жени динари 
до 5 години до 5 години 15.700 

над 5 до 10 it над 5 до 10 tt 16.750 
tt 10 „ 15 ft „ 10 „ 15 ft 17.950 

15 „ 20 и „ 15 „ 18 ft 19.200 
и 20 „ 25 tt „ 18 „ 22 It 20.450 
и 25 „ 30 if „ 22 „ 26 П 21.850 
ft 30 години и 26 години 23.300 
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Распоредувањето на филмските работници во 
основици на осигурувањето од ставот 1 на овој член 
го врши со решение комуналниот завод за социјал-
но осигурување надлежен во смисла на членот 20 
став 1 од овој договор, кој за ова може да ја овла-
сти својата филијала. 

По исклучок, управниот одбор на републичкиот 
завод за социјално осигурување може, на предлог 
од комисијата од членот 5 став 1 на овој договор, 
да распореди особен^ заслужен филмски работник 
во основица на осигурувањето повисок од основи-
ците од ставот 1 на овој член, но не во повисок од 
32.100 динари. 

Здравствено осигурување 
Член 8 

Надоместок на личниот доход во случај на при-
времена неспособно-ст за работа од членот 48 став 1 
точка 1 од Законот за здравственото осигурување 
му припаѓа на филмски работник од осмиот ден на 
непрекинатото траење на таа неспособност. 

Како основ за надоместок на личниот доход се 
зема основицата на осигурувањето во која филм-
скиот работник во смисла на членот 7 од овој до-
говор е распореден непосредно пред настапувањето 
на случајот што дава право на надоместок — ако 
во таа основица на осигурувањето поминал најмал-
ку три месеци. Ако филмскиот работник поминал 
во таа основица на осигурувањето помалку од три 
месеци, надоместокот се определува од, непосредно 
пониската основица на осигур:/вањето, но не пони-
ска од најниската основица на онаа точка од ставот 
1 на членот 7 од овој д о г о ^ р според која е распо-
реден. 

Надоместо-кот на личниот доход му припаѓа на 
филмски работник и за времето на осигурувањето 
по престанокот на ангажманот односно работата во 
самостојна пр-оизводствена единица. 

Пензиско осигурување 
Член 9 

Личната пензија се саре делува од просекот на 
основиците на осигурувањето од членот 7 на овој 
договор во кот филмскиот работник ги поминал по-
следните три години на о-сигурувањето пред пензи-
онирањето. 

Износот на пензијата определена од просекот 
на основицата на осигурувањето содржи и зголе-
мување од 400 динари сп-оред Одлуката за измени 
и дополненија на Одлуката за воведување посебен 
додаток на пензиите во 1962 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр 53 'С2). 

Инвалидско осигурување 
Член 10 

Филмските работници се осигурени за сите слу-
чаи на инвалидност предвидени во Законот за ин-
валидското осигурување, подразбирајќи ги тука и 
случаите на телесно оштетување и случаите на опа-
сност од настапување на инвалидност во врска со 
работата на снимање и изработка на филм. 

Филмските работници имаат прзво, под усло-
вите и во обемот што се утврдени во Законот за 
инвалидското осигурување, на: инвалидска пензија 
со додаток за помош и нега од страна на друго лице 
и заштитен додаток, инвалиднина, професионална 
рехабилитација со материјално обезбедување во вр-
ска со рехабилитацијата, запослување на соодветна 
работа со надоместоци во врска со користењето на 
тоа право, како и на надо-месток на-патните и пре-
возните трошоци. 

Член 11 
Како своја работа во смисла на членот 30 од 

Законот за инвалидското осигурување и овој дого-
вор се смета работата што ја врши филмски работ-
ник во рамките на занимањето од членот 4 на овој 
договор врз основа на кое му е утврдено својството 
на филмски работник. 

Член 12 
Инвалидската пензија на филмските работници 

се определува од онаа о,сновица на о-сигурувањето 
од членот 7 на овој договор од која би била опре-
делена личната пензијава се здобиле во времето 

на настапувањето на инвалидноста со правото на 
лична пензија. Износот на така о-пределената инва-
лидска пензија содржи и зголемување од 400 ди-
нари според Одлуката за измени и дополненија на 
Одлуката за воведување посебен додаток на пен-
зиите во 1962 година. 

Член 13 
Со професионална рехабилитација филмските 

работници што ја немаат на пропишаниот начин 
здобиено стручната спрема за својата работа, се 
оспо-собуваат, и тоа: филмските работници од чле-
нот 7 став 1 точка 1 на овој договор за работните 
места од II категор-ија, а филмските работници од 
членот 7 став 1 точ. 2 и 3 на овој договор за работ-
ните места од III категорија на работните места "од 
членот 64 на Законот за пензиското осигурување — 
ако својата работа ја вршеле најмалку 2 години во 
последните 3 години работа пред настапувањето на 
инвалидноста. Филмските работници што својата 
работа ја вршеле помалку од 2 години се оспособу-
ваат за работното место на онаа категорија што и 
одговара на стручната спрема со која се здобиле тие 
на пропишаниот начин. 

Член 14 
Материјалното обезбедување во врска со реха-

билитацијата и привремениот надоместок во врска 
со ко-ристењето на правото на запослување на соод-
ветна работа според Законот за инвалидското оси-
гурување се определуваат на начинот предвиде-н во 
членот 8 став 2 на овој договор. 

Член 15 
На филмските работници што се здобиле со 

пр-авото на запослување на соодветна работа а Ја 
немаат на пропишаниот начин здобиено стручната 
спрема за својата работа, им се обезбедува запо-
слување, и тоа: на филмските работници од членот 
7 став 1 точка 1 на овој договор на работните места 
о-д II категорија, а на филмските работници од чле-
нот 7 став 1 то-ч. 2 и 3 на о-вој договор на работните 
места од III категорија на работните места од чле-
нот 64 на Законот за пензиското осигурување — 
ако својата работа ја вршеле најмалку 2 години во 
последните 3 години работа пред наставувањето на 
инвалидноста. На филмските раб-отниии што својата 
работа ја вршеле по-малку од 2 години им се обе-
збедува запослување на работното место од онаа 
"Категорија што и одговара на стручната спрема со 
која се здобиле тие на пропишаниот начин. 

Член 16 
Заради определување на надоместокот од чле-

нот 123 на Закон-от за инвалидското осигурување 
како плата со постојани додатоци во смисла на тој 
член се смета основицата на осигурувањето од чле-
нот 7 на овој договор во која бил распо-реден филм-
скиот работник во моментот на настапувањето на 
инвалидноста. 
ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 17 
За социјалното осигурување што се спроведува 

според овој договор се плаќаат придонеси са сето 
време за кое се осигурени филмските работници 
според овој до-говор. 

Придонесите за социјално осигурување на 
филмските работници се пресметуваат и плаќаат по 
нормите на придонесите што. во смисла на членот 
89 од Законот за организацијата и финансирањето 
на социјалното осигурување, ги определуваат собра-
нијата на комуналните заедници на социјалното 
осигурување и собранијата на републичките заед-
ници на социјалното осигурување. 

Ка-ко основици за пресметување и плаќање на 
придонесите се земаат осно-виците на осигурување-
то од членот 7 на овој дог-овор, наголемени за 60%. 

Придонесите за социјалн-о^ осигурување на 
филмските работници не се плаќаат за Бремето на 
спречено-ста за работа од членот 48 на Законот за 
здравственото осигурување. 

За социјалното осигурување на филмските ра-
ботници ве се плаќаат додатни придонеси. 
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Член 18 
Придонесите за социјално осигурување на 

филмските работници (за време на ангажманот и 
за време на заштитниот рок) ги плаќаат: републич-
ките здруженија на филмските работници за своите 
членови и кандидати за членови, филмските произ-
водители — за филмските работници од членот 1 
став 2 точка 2 на овој договор, а самите филмски 
р а б о т и ц и во случаите од членот 1 став 2 точка 3 
на овој договор. 

Филмските производители солидарно се одго-
ворни за уплатата на придонесите за социјално оси-
гурување за филмските работници — членови на 
Здружението на филмските работници и за канди-
датите за такви членови што се ангажирани ка ј 
тие производители, за времето на таквиот ангажман 
и за времето на заштитниот рок. 

Член 19 
Кога самите филмски работници се обврзници за 

уплата на придонесите, користењето на правата спо-
ред овој договор е условено со уредното плаќање на 
придонесите, со тоа што користењето на овие права 
не може да започне ако стасаните придонеси не се 
уплатени најдоцна до крајот на наредниот месец 
по месецот во кој стасале за уплата. Запреното кори-
стење на правата ќе се воспостави од денот на под-
мирувањето на сите стасани а неуплатени при-
донеси. 

ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 
Член 20 

За^ правата утврдени со овој договор решава ко-
муналниот завод за социјално осигурување надле-
жен за подрачјето на кое се наоѓа седиштето на ре-
публичкото здружение на филмските работници, 

Ако комуналниот завод од ставот 1 на овој член 
не би бил, во смисла на членот 161 од Законот за 
организацијава и ф и к с и р а њ е т о на социјалното оси-
гурување. надлежен и за решавање за сите права 
од инвалидското и пензиското осигурување, за тие 
права решава комуналниот завод определен во сми-
сла на тој член ка-ко надлежен за подрачјето на 
кое се наоѓа седиштето на републичкото здружение 
на филмските работници. 

Член 21 
Надоместокот на личниот доход во случаите нЗ 

спреченост за работа (член 48 од Законот за здрав-
ственото осигурување) го остваруваат филмските ра-
ботници од членот 1 став 2 тон. 1 и 2 на овој 
договор: 

1) за првите триесет календарски денови на 
спреченост за работа — ка ј републичкото здруже-
ние на филмските работници, на товар на средства-
т а ' ш т о ги обезбедуваат филмските производители; 

2) од триесет и првиот ден на спреченост за ра-
бота — ка ј надлежниот комунален завод за соци-
јално осигурување — н а т о в а р на фондот на ,здрав-
ственото осигурување. 

Филмските работници од членот 1 став 2 точка 
3 на овој договор го остваруваат надоместокот на 
личниот доход во случаите на спреченост за работа 
— ка ј надлежниот комунален завод за социјално 
осигурување, на товар на фондот на здравственото 
осигурување. 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
бременост и породување го остваруваат сите филм-
ски работници ка ј надлежниот комунален завод за 
социјално осигурување, на товар на фондот на 
здравственото осигурување. 

Член 22 
Правата определени со овој договор се оствару-

ваат со поднесување на барање од страна на филм-
скиот работник односно членот на фамилијата на 
у:лр2:шот филмски работник. 

Барањето од ставот 1 на овој член му се подне-
сува на комуналниот завод за социјално осигурува-
ње, надлежен во смисла на членот 20 од овој 
договор. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 23 

Заради користење на правата определени со 
овој договор, комуналниот завод за социјално оси-
гурување надлежен во смисла на членот 20 од 
овој договор ќе изврши по службена должност ра -
споредување на филмските работници во основ-и-
ците на осигурувањето од членот 7 на овој договор. 

Член 24 
Личните, инвалидските и фамилијарните пен-

зии, определени или преведени пред влегувањето во 
сила на овој договор, ќе се преведат на основиците 
на осигурувањето од членот 7 на овој договор врз 
основа на пензискиот стаж и другите факти утвр-
дени во поранешните решенија за определување од-
носно преведување на пензијата. Ако износите на 
преведените пензии би биле помали од износите 
на пензиите пред преведувањето, ќе се исплатуваат 
и понатаму износите на поранешните пензии. 

Преведувањето на пензиите од ста-вот 1 на овој 
член ќе се изврши по службена должност. 

Член 25 
Својството на филмски работник утврдено од 

страна на надлежниот орган според одредбите од 
Одлуката за социјално осигурување на филмските 
работници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 32/55) ќе 
се смета ка-ко свој-ство утврдено според членот 5 од 
овој договор. 

При распоредувањето во основиците на осигу-
рувањето според овој договор надлежниот завод 
може, заради проверка на документацијата, да по-
бара од републичкото здружение на филмските р а -
ботници или непосредно од филмскиот работник: да 
поднесе повторно одделни документи. 

Член 36 
За филмските работници — членови на Сојузот 

на филмските работници на Југославија и за кан-
дидатите за такви членови, што го поднесле бара-
њето за утврдување својството на филмски работ-
ник пред почетокот на применувањето на овој до-
говор, како и за членовите на нивните фамилии, 
правото на здравствено, инвалидско и пензиско оси-
гурување и на додаток на деца започнува да тече 
од денот на поднесувањето на барањето до репу-
бличкото здружение на филмските работници, со 
тоа до крајот на 1962 година да им се регулираат 
тие права според Договорот за сопи јадно осигуру-
вање на филмските работници од 2)0 јуни 1959 го-
дина. а по тоа според овој договор. 

На филмските работници од членот 1 став 2 точ. 
2 и 3 на овој договор што не биле социјално осигу-
рени во периодот од 1 јули 1962 година до почетокот 
на применувањето на овој договор ќе се применува 
за тој период договорот за социјално осигурување 
на филмските работници од 20 јули 1959 година во 
поглед на правата како и во поглед на обврските за 
плаќање на придонесите за социјално осигурување. 

Член 27 
На социјалното осигурување на филмските ра -

ботници ќе се применуваат, ако со овој договор не е 
поинаку регулирано, одредбите ,од Законот за здрав-
ственото осигурување, Законот за инвалидското оси-
гурување, Законот за пензиското осигурување, Зако-
нот за организацијата и финансирањето на социјал-
ното осигурување и од Уредбата за додатокот 
на деца. 

Член 28 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по потреба, Сојузниот завод за со-
цијално осигурување во спогодба со Сојузот на 
филмските работници на Југославија и со застапни-
кот на филмските производители на Југославија. 

Член 29 
Овој договор можат да го раскинат договорните 

страни со отказ чиј рок изнесува шест месеци. 
Член 30 

Со денот на влегувањето во сила на овој дого-
вор престанува да в а ж и Договорот за социјално оси-
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турување на фалмските работници од 20 јули 19'59 
година. 

Член 31 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од де-

нот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ", 
а ќе се применува од 1 јануари 1963 година. 

Бр. 4728 
27 април 1963 година 

Белград 
За филмските про-
изводители на Ј у -
гославија застап-
ник „Авала" прет-
пријатие за произ-
водство и извоз на 

За Сојузниот завод филмови во Бел- За Сојузот на 
за сопирано оси- град филмските работ-

гурување, Генерален ди- ници ца Југославија 
Диоектор, ректор, Секретар. 

3 Хас. с р. Р. Дражениќ, с р. В. Гавриќ, с р. 

1) осигурениците со завршен богословски ф а -
култет или друг факултет или висока школа: 

со стаж 
до 5 години 

над 5 до 10 години 
„ 10 „ 15 
.. 15 „ 20 
„ 20 „ 25 
„ 25 „ 30 
„ 30 години 

основица на 
осигурувањето 
17.800 динари 
19.000 
20.200 
21.500 
22.900 
24.400 
26.000 

2) осигурениците со виша спрема, како и осигу-
рениците со средна спрема или завршена богосло-
вија што се наоѓаат на должност на судија, секре-
тар или обвинител на црквен суд или секретар на 
епархиски управен одбор и кои поминале најмалку 
пет години на тие должности пред 14 мај 1958 го-
дина: 

основица на 

422. 

Врз основа на членот 87 од Законот за здрав-
ственото осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
22'62 и 53/62), членот 147 од Законот за инвалид-
ското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
49/58, 27/59 и 53/62), членот 95 од Законот за пензи-
ското осигурување („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
51/57, 44/58, 27/59, 48/59, 10/61, 22/62 и 53/62) и чл. 83 
и 148 од Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 22/62), во согласност со Сојузниот 
секретаријат за трудот, а по прибавено мислење 
од републичките заводи за социјално осигурување, 
Сојузниот завод за социјално осигурување и Па-
тријархот српски, како врховен претставник на Срп-
ската и Македонската православна црква, склучу-
ваат 

Д О Г О В О Р 
ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ НА СВЕШТЕНИ-

ЦИТЕ НА СРПСКАТА И МАКЕДОНСКАТА 
ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА 

о п ш т и ОДРЕДБИ 

Член 1 
Правата од социјалното осигурување опреде-

лени со овој договор ги имаат: архиереите, свеште-
ниците и ѓаконите, како и свештеномонасите што 
се постојано запослени како службеници во служба 
на црквата и свештеномонасите на кои епархискиот 
архиереј ќе им довери вршење на парохиска или 
ѓаконска служба (во понатамошниот текст: осигу-
рениците). 

Член 2 
Осигурениците имаат право на здравствено, ин-

валидско и пензиско осигурување. 
Право на здравствено, инвалидско и пензиско о-

еигурување имаат свештениците и ѓаконите и за 
членовите на своите фамилии. 

Права од здравственото, инвалидското и пен-
зиското осигурување имаат осигурениците и чле-
новите на нивните фамилии (во понатамошниот 
текст: осигурените лица) под условите и во обемот 
што се пропишани со Законот за здравственото оси-
гурување, Законот зе инвалидското осигурување и 
Законот за пензиското осигурување, ако со овој до-
говор не е определено поинаку. 

ПРАВА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Основици на осигурувањето 

Член 3 
Заради определување парични износи на пра-

вата од социјалното осигурување, осигурениците се 
распоредуваат според стручната спрема и пензи-
скиот стаж во основици на осигурувањето, и тоа: 

со стаж 
до 5 години 

над 5 до 10 години 
„ 10 „ 1 5 
п 15 „ 20 
„ 20 „ 25 
tt 25 „ 30 

30 години 

осигурувањето 
16.800 динари 
17 800 
19.000 
20 200 
21.500 
22.900 
24.400 

3) осигурениците со средна спрема или завршена 
богословија: 

со стаж 
до 5 години 

над 5 до 10 години 
п 10 „ 15 
п 15 „ 20 
ft 20 „ 25 „ 
tt 25 „ 30 
„ 30 години 
4) другите осигуреници: 

со стаж 
до 5 години 

основица на 
осигурувањето 
14.800 динари 
15.700 
16 800 
17.800 
19.000 
20.200 
21.500 

основица на 
осигурувањето 
12.300 динари 

над 5 до 10 години 12 800 П 
п 10 „ 15 13.400 ft 
п 15 „ 20 П 14.000 ft 
tt 20 „ 25 tt 14.800 tt 
ft 25 „ 30 П 15.700 tt 
ft 30 години 16.800 
По исклучок, управниот одбор на републичкиот 

завод за социјално осигурување може на Патри-
јархот, на предлог од Светиот архиерејски синод, а 
по прибавено мислење од Сојузната комисија за 
верски прашања, без оглед на стажот да му опре-
дели пензија поголема од највисоката основица на 
осигурувањето од точката 1 став 1 на овој член, а 
архиереите и професорите на богословскиот ф а -
култет може, на предлог од Патријархот да ги ра-
спореди во основица на осигурувањето повисока од 
основиците од ставот 1 на овој член но не во по-
висока од 41.800 динари. 

Пензиски стаж 
Член 4 

Во пензиски стаж на осигурениците им се 
смета: 

1) времето поминато во осигурување според о-
вој договор; 

2) сето време кое според одредбите за утврду-
вал,е на стажот се признава како работен или по-
себен стаж; 

3) сето време поминато во служба ка ј Српската 
и Македонската православна црква на територијата 
на Југославија и во служба на делови од Српската 
православна црква надвор од територијата на Ју -
гославија — до установувањето на социјалното оси-
гурување на свештениците, и тоа од денот на ра-
сположението , без оглед на државјанството на 
осигуреникот. 

Како време поминато во служба к а ј Српската 
и Македонската православна црква според точката 
2 став 1 од овој член се смета и времето што го но-
минално осигурениците но пензионирањето а до 

Среда, 10 јули 1963 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ 
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установувањето на социјалното осигурување на све-
штениците, на должноста на свештеник, службеник 
на цоква или вероучител. 

Ако признавањето на определен период во пен-
зиски т а ж според Законот за пензиското осигуру-
вање и Законот за инвалидското осигурување е 
условено со стапување во работен однос или со опре-
делено траење или престанок на работниот однос, ќе 
се смета дека ТОЈ услов е исполнет со стапувањето 
во служба к а ј Српската и Македонската православ-
на црква и со соодветното траење односно преста-
нок на таа служба. 

Здравствено осигуруваше 
Член 5 

Надоместокот на личниот доход се определува 
од основиците на осигурувањето од членот 3 на 
овој договор. 

Надоместокот на личниот доход во случај на 
привремена неспособност за работа од членот 48 
став 1 точка 1 на Законот за здравственото осигу-
рување им припаѓа на парохиските свештеници, 
свештеномонасиге и парохискитз ѓакови почнувај-
1ш од триесет и првиот ден на непрекинатото тра-
ење на таа неспособност, а на другите осигуреници 
— од првиот ден на привремената неспособност за 
работа 

Привремената неспособност за работа што на-
станува во рок од 30 дена од денот па престанокот 
на поранешното болување се смета како продолжу-
вање па поранешната неспособност за работа. 

Одредбите од Законот за здравственото осигу-
рување што се однесуваат на работата со скратено 
работно време со текот на траењето на привреме-
ната неспособност за работа и на правото на надо-
месток на личниот доход за тоа време, како и во 
случај на спреченост за работа во текот на работ-
ниот ден (чл. 50, 51 и 63 на Законот за здравстве-
ното осигурување), нема да се применуваат на оси-
гурениците. 

Пензиско осигурување 
Член 6 

Осигурениците се здобиваат со правото на полна 
пензија кога ќе наполнат 60 години живот и кога 
ќе ги исполнат и другите услови предвидени во За -
конот за пензиското осигурувањ,е. 

Со правото на неполна пензија се здобиваат 
осигурениците под условите од членот 20 на Зако-
нот за пензиското осигурување. 

Пензиите (лични и фамилијарни) се определу-
ваат од основиците на осигурувањето од членот 3 
на овој договор. Износот на пензијата определена 
од основиците на осигурувањето содржи и зголему-
вање од 400 динари според Одлуката за измени и 
дополненија на Одлуката за воведување посебен до-
даток на пензиите во 1962 година („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 53/62). 

Исплатата на пензијата тече од првиот ден на 
наредниот месец по разрешувањето на осигурени-
кот од редовна должност. 

На осигурениците не им припаѓа правото на 
зголемување на полната пензија според членот 70 
став 1 на Законот за пензиското осигурување за го-
дините на свештеничката служба по исполнува-
њето на условите за полна пензија. 

Инвалидско осигурување 
Член 7 

Осигурениците се осигурени за сите случаи на 
инвалидност предвидени во Законот за инвалидско-
то осигурување, подразбирајќи ги тука и случаите 
на телесно оштетување и случаите на опасност од 
настапување на инвалидност во врска со службата. 

Осигурениците имаат право, под условите и во 
обемот што се утврдени во Законот за инвалидското 
осигурување, на: инвалидска пензија со заштитен 
додаток и додаток за помош и нега од страна на 
друго лице, инвалиднина, професионална рехабили-
тација со материјално обезбедување во врска со 
рехабилитацијата, запослување на соодветна работа 
со надоместоци во врска со користењето на тоа пра-

во. како и на надоместок на патните и превозните 
трошоци. 

Член 8 
Како своја работа во смисла на членот 30 од З а -

конот за инвалидското осигурување се сметаат ра -
ботите што ги врши осигуреникот како своја све-
штеничка должност. 

Член 9 
Инвалидската пензија на осигуреникот се опре-

делув.а од онаа основица на осигурувањето од чле-
нот 3 на овој договор од која би била определена 
личната пензија да се здобил осигуреникот со пра-
вото на лична пензија во времето на настапувањето на 
инвалидноста. Износот на така определената инва-
лидска пензија содржи и зголемување од 400 динари 
според Одлуката за измени и дополненија на Одлу-
ката за воведување посебен додаток на пензиите во 
1502 година. 

Член 10 
Право на професионална рехабилитација според 

одредбите од Законот за инвалидското осигурување 
имаат осигурениците на кои Српската и Македон-
ската православна црква во рамките на својата 
должност не може да им обезбеди друга должност. 

Професионалната рехабилитација на осигурени-
ците се врши на начинот определен во членот 104 
став 1 точ. 1 и 2 и став 2 од Законот да инвалидско-
то осигурување. 

При оценувањето на преостанатата способност 
на осигуреникот за вршење на својата или друга 
соодветна работа, инвалидскиве комисии ќе ги зе-
маат предвид и нормите на Српската и Македон-
ската православна црква со кои се регулира спо-
собноста за вршење на свештеничката служба. 

Член 11 
Право на запослување според одредбите од чл. 

111 и 112 на Законот за инвалидското осигурување 
имаат осигурениците на кои Српската и Македон-
ската православна црква во рамките на својата деј-
ност не може да им обезбеди друга работа. 

Член 12 
Професионална рехабилитација и запослување 

на осигурениците се вршат за работно место односно 
на работно место од онаа категорија на работните 
места од членот 64 на Законот за пензиското осигу-
рување што му одговараат на рангот на спремата 
според која осигурениците се распоредени според 
членот 3 на овој договор во основиците на осигу-
рувањето. 

Член 13 
Заради определување на надоместокот од членот 

128 на Законот за инвалидското осигурување како 
плагга со постојани додатоци во смисла на тој член 
се смета основицата на осигурувањето од членот 3 
на овој договор во која бил распореден осигурени-
кот во моментот на настапувањето на инвалидноста. 

ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ 
Член 14 

За социјалното осигурување што се спроведува 
според овој договор се плаќаат придонеси. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците се пресметуваат и плаќаат по нормите на 
придонесите што, во смисла на членот 89 од Законот 
за организацијата и финансирањето на социјалното 
осигурување, ги определуваат собранијата на кому-
на,лните заедници на социјалното осигурување и 
собранијата на републичките заедници на социјал-
ното осигурување. 

Како основици за пресметување и плаќање на 
придонесите се земаат основиците од членот 3 на 
овој договор, наголемени за 60%. 

Придонесите за социјално осигурување ги пла-
ќа за парохиските свештеници црковната општина, 
а за другите осигуреници установата к а ј која се на 
служба овие лица. 

Придонесите за социјално осигурување на оси-
гурениците не се плаќаат за времето на спреченоста 
за работа од членот 48 на Законот за здравственото 
осигурување. 

За социјалното осигурување според овој до-
говор не се плаќаат додатни придонеси. 
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Член 15 
Користењето на правата според овој договор е 

условено со уредното плаќање на придонесите, со 
тоа што користењето на правата не може да започне 
ако стасаните придонеси не се уплатени најдоцна 
до крајот на наредниот месец во кој стасале за 
уплата. Запреното користење на правата се воспо-
ставува од денот на подмирувањето на сите стасани 
и н е у п а т е н и придонеси. 

Одредбата од ставот 1 на овој член ќе се при-
менува од 1 јануари 1964 година. 
ПОСТАПКА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА 

Член 16 
Црковните општини и црковните установи се 

должни за своите осигуреници да му поднесуваат 
на комуналниот завод за социјално осигурување на 
чие подрачје имаат свое седиште пропишани при-
јави со документација потребна за распоредување 
според членот 3 од овој договор. 

Комуналните заводи за социјално осигурување 
односно нивните органи што се овластени за тоа 
ги распоредуваат со решение осигурениците во 
основиците на осигурувањето. 

Решението за распоредување задолжително му 
се доставува на осигуреникот и на Патријаршискиот 
управен одбор на Српската православна црква од-
носно на Управниот одбор на Македонската право-
славна црква. 

Член 17 
Правото на лична и инвалидска пензија се оства-

рува со поднесување на барање од страна на осигу-
реникот, а правото на фамилијарна пензија со под-
несување на барање од страна на членот на ф а м и -
лијата на умрениот осигуреник Ова барање му се 
поднесува на комуналниот завод за социјално оси-
гурување определен во смисла на членот 161 став 1 
точка 3 од Законот за организацијата и финансира-
њето на социјалното осигурување, и тоа: за Патри-
јархот и архиерите — преку Светиот архијерејски 
сабор, а за црковните службеници — преку црков-
ниот орган к а ј кој се на служба, е за парохиските 
свештеници, свештеномонасите и парохискѕите ѓако-
ни — преку надлежниот епархиски архиереј . Овие 
црковни органи го доставуваат барањето до над-
лежниот комунален завод за социјално осигурување 
заради решавање, со потребна документација и свој 
предлог. 

Комуналните заводи за социјално осигурување 
му доставуваат по еден примерок од решението до-
несено во врска со барањето за признавање на пра-
вото на пензија — на осигуреното лице и на Патри-
јаршискиот управен одбор на Српската православна 
црква односно на Управниот одбор на Македонската 
православна црква. 

Член 18 
Правото на професионална рехабилитација и 

правото на запослување се остваруваат со поднесу-
вање на барање до комуналниот завод за социјално 
осигурување к а ј кој е пријавен осигуреникот на 
осигурување, преку Патријархот односно преку 
Управниот одбор на Македонската православна 
црква. 

Кога црковниот орган од ставот 1 на овој член 
ќе утврди дека не може да му се обезбеди на оси-
гуреникот друга должност односно друга работа во 
смисла на чл. 10 и 11 од овој договор, го доставува 
барањето со свое мислење, во смисла на членот 10 
став 3 од овој договор, до надлежниот комунален 
завод за социјално осигурување заради донесување 
на оценка за инвалидноста и преостанатата работна 
способност. 

Инвалидските комисии од чл. 186 и 187 од Зако-
нот за инвалидското осигурување се должни во се-
кој одделен случај, пред да ја дадат оценката и 
мислењето во смисла на членот 191 од тој закон, 
да прибават мислење од црковниот орган во смисла 
на ст. 1 и 2 од овој член. 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 19 

Заради користење н а правата определени со 
овој договор, сите активни осигуреници ќ е се ра -

споредат во основиците на осигурувањето во смисла 
на 1т-топот 3 од овој договор. 

Личните, фамилијарните и инвалидските пен-
зии. определени или преведени според Договорот за 
социјално осигурување на свештениците на Српска-
та православна Ц(р-ква од 31 декември 1959 година, 
ќе се преведат со распоредување на осигурениците 
во основиците на осигурувањето од членот 3 на овој 
договор според нивната стручна спрема и должи-
ната на пензискиот стаж што се утврдени во пора-
нешното решение, и од тие основици на осигуру-
вањето ќе се определат новите износи на пензиите. 

Пензиите преведени во смисла на ставот 2 од 
ово1 член припаѓаат од 1 мај 1963 година. 

Р-аспоредувањето на осигурениците во смисла 
на ставот 1 од овој член и преведувањето на пен-
зиите во смисла на ставот 2 од овој член ќе се из-
врши по службена должност. 

Член 20 
На осигурениците — уживатели на лични и ин-

валидски пензии, на кои со посебни прописи им е 
признаена виша стручна спрема а пензијата им е 
определена односно преведена според стручната 
спрема пониска од таа спрема, ќе им се определат 
кози износи на личните односно инвалидските пен-
зии со согласна примена на одредбите од членот 19 
на овој договор. 

Одредбата од ставот 1 на овој член ќе се при-
мени и на уживателите на фамилијарни пензии. 

Определувањето на пензиите според ст. 1 и 2 
на пт?ој член ќе се изврши по службена должност. 

Пензиите определени според ст. 1 и 2 на овој 
член припаѓаат од 1 ма ј 1963 година. 

Член 21 
На осигурените лица кои врз основа на пора-

нешните прописи и договори не се здобиле или го 
загубиле правото на пензија, а ги исполнуваат 
условите предвидени во одредбите од главата XI I I 
на Законот за пензиското осигурување, ќе им се 
признае односно ќе им се воспостави на нивно ба-
рање правото на пензија ако на 1 јануари 1958 го-
дина ги исползувале условите од тој закон. 

На членовите на фамилиите на свештени лица 
загинати, умрени или исчезнати под околностите 
од членот 249 на Законот за пензиското осигуру-
вање ќе им се признае, на нивно барање, правото 
на фамилијарна пензија под условите и во обемот 
што се определени во тој член — ако тие свештени 
лица вршеле свештеничка служба непосредно пред 
настапувањето на околностите наведени во тој 
член. или ако во тоа време биле вон свештеничка 
служба поради околностите од членот 33 на Зако-
нот за пензиското осигурување. 

Член 22 
Осигурениците — уживатели на лични и инва-

лидски пензии кои како судии, секретари или об-
винители на црковни судови, или како секретари 
на епархиски управни одбори ги вршеле на јмалку 
пет години тие должности пред 14 мај 1958 година, 
ќе се распоредат на нивно барање во основиците 
на осигурувањето од членот 3 на овој договор пред-
видени за осигурениците со виша стручна спрема, 
и од тие основици ќе се определат новите износи 
на нивните пензии. 

Одредбата од ставот 1 на овој член ќе се при-
менува и на уживателите на фамилијарни пензии. 

Пензиите определени според ст. 1 и 2 на овој 
член припаѓаат од 1 ма ј 1963 година — ако бара-
њето е поднесено во рок од шест месеци од денот 
определен за почеток на применувањето на овој 
договор, а ако барањето е поднесено по тој рок -
од првиот ден на наредниот месец по поднесува-
њето на барањето. 

Член 23 
На осигурениците — уживате ни на неполна 

пензија здобиена по основот на работен однос им 
се зголемува, на начинот предвиден во членот 69 
став 2 на Законот за пензиското осигурување, таа 
поезија до износот на полната пензија оч овој до-
говор — по основот на вршење свештеничка слу-ч 
ж б а по пензионирањето од работен однос. 
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Зголемувањето на пензијата во смисла на ста-
вот 1 од овој член можат да го остварат осигурени-
ците што ќе поминат најмалку три години во оси-
гурување според овој договор. 

На осигурениците — уживатели на лична пен-
зија (полна и неполна) здобиена по основот на 
работен однос, им припаѓа за време на вршењето 
на свештеничката служба 50% од таа пензија. 

На осигурениците — уживатели на неполна 
пензија што ја оствариле т а а . пензија по основот 
на договор, им се зголемува неполната пензија на 
начинот предвиден во членот 69 став 2 од Законот 
за пензиското осигурување врз основа на времето 
поминато во вршење на свештеничка служба по 
пензионирањето. 

На осигурениците — уживатели на лична пен-
зија (полна и неполна) остваоена по основот на до-
говор, не им припаѓа лична пензија за времето на 
вршењето на свештеничка служба по пензиони-
рањето 

Не се смета како редовна свештеничка дол-
жност работата на пензиониран осигуреник на 
испомагање или привремено заменување друг све-
штеник. 

Член 24 
На членовите на фамилиите на свештените 

лица што примаат помош според членот 10 точка 
ѓ) од Договорот за социјално осигурување на све-
штениците на Српската православна црква од 28 
декември 1951 година, ќе им се исплатува таа 
помош и понатаму, во досегашниот износ. 

Ако СО барање за остварување на правото на 
лична или фамилијарна пензија се по-јави некое 
лице кое имало такво право врз основа на другите 
одредби од членот 10 на Договорот за социјално 
осигурување на свештениците на Српската право-
славна птжва од 28 декември 1951 година а не го 
остварило, неговото право ќе се регулира според 
одредбите од тој член и ќе се преведе на пензија 
според овој договор. 

Член 25 
На социјалното осигурување на свештениците 

на Српската и Македонската православна црква ќе 
се применуваат, доколку со овој договор не е регу-
лирано поинаку, одредбите од Законот за здрав-
ственото осигурување, Законот за инвалидското 
осигурување, Законот за пензиското осигурување и 
Законот за организацијата и финансирањето на 
социјалното осигурување. 

Член 26 
Поблиски упатства за применување на овој до-

говор донесува, по потреба, Сојузниот завод за со-
цијално осигурување во спогодба со Патријархот. 

Член 27 
Овој договор може да го раскине секоја дого-

ворна страна со отказ, чиј рок изнесува три 
месеци. 

Член 28 
Правата здобиени врз основа на овој договор 

остануваат во сила и по престанокот на неговото 
важење. 

Во случај на обновување на овој договор, или 
ако осигуреникот стапи во работен однос, времето 
на осигурувањето според овој договор му се смета 
во работен стаж. 

Член 29 
Овој договор влегува во сила осмиот ден од 

денот на ^ објавувањето во „Службен лист на 
СФРЈ", а ќе се применува од 1 ма ј 1963 година. 

Бр. 4634 
25 април 1963 година 

Белград 

За Сојузниот завод 
за социјално осигурување' 

Директор, 
Зденко Хас, с. р. 

423. 
Врз основа на членот 56 став 1 од Основниот 

закон за заштита на добитокот од заразните болести 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр. 26/54 и 52/61), Со-
јузната управа за работите на ветеринарството 
објавува 

С П И С О К 
НА ВЕТЕРИНАРНИТЕ БИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ 
и ЛЕКОВИ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА 
ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА 

ЈУГОСЛАВИЈА 
Сојузната управа за работите на ветеринарство-

то им издаде од 1 јануари 1963 година до 30 јуни 
1963 година дозволи за пуштање во промет на след-
ниве ветеринарни биолошки препарати м. пекови, и 
тоа на: 

1. Серум заводот — Калиновица, за: 
1) Ависан, средство против аскаридоза и хетераки-

доза на пернатата живина, ' прашок, во кутии со 
10 вреќички по 10 g и во вреќички со 500 g под 
бр. 02-316/1-62 од 5 март 1963 година. 
Состав на препаратот е: пиперазин адипат и 

фенотиазин, во еднакви делови; 
2) Feranem, средство за спречување и лекување на 

сидеропеничната анемија, особено к а ј прасињата, 
водена отопина на комплексна сол на железо, 
темно-костелива боја, блажест вкус, во шишенца 
со 20 и 100 сшЈ, под бр. 02-314/1 од 21 март 1963 
година. 
Состав на препаратот е: во 1 cm3 — 50 mg-Fe-
(тривалентно железо); 

3) Chloramphenicol sol. 10% pro iniectione, средство 
за заштита и лекување на животните од ин-
фекции предизвикани со микроорганизми што се 
усетливи на хлорамфеникол, и тоа: грам-пози-
тивна и грам-негативна бактерија, рикецша и 
некои вируси, бистар бледожолтцкав раствор/ во 
шишенца со 50 cm8, под бр. 02-519/1 од 14 јуни 
1963 година. 
Состав на препаратот е во 100 cm'1 — 10 g хло-
рамфеникол; 

4) Geomycin sol 3%, антибиотик со широк спектар, 
средство за лекување на маститисот и инфектив-
ните заболувања на утерусот ка ј говедата, ж о ч -
тикава маслена течност, со неутрална реакција, 
во специфична миризба, во туби со 14 g содржина, 
во соработка со Творница лекова „Плива" во За -
греб", под бр. 02-92/88/62 од 23 март 1963 година. 
Состав на препаратот е: во 1 cm3 — 30 mg окси-
тетрациклин хидрохлорид; 

5) Geomycin sol 5%, антибиотик со широк спектар, 
средство за лекување на разни инфективни и 
септички заболувања, посебно на оние предизви-
кани со стафилококи и стрептококи, особено ка ј 
ентеритисот и пневмонијата на младите животни 
и др., жолтикава маслена течност, скоро со неу-
трална реакција, со специфична миризба, во 
шишенца со 50 cm3, во соработка со Творница 
лекова „Плива" во Загреб, под бр. 02-92/89-62 од 
23 март 1963 година. 
Состав на препаратот е: во 1 cm8 — 50 mg окси-
тетрацикли-н; 

6) Pen-Sul, средство за профилакса на операциони 
рани и за терапија на инфекцијата на кожата 
и слузницата, прашок со белузлава боја, во ши-
шенца од пластика со 50 g, под бр. 02-520/1 од 
6 јуни 1963 година. 
Состав на препаратот е: во 100 g -100.000 и. е. 
прокаинпеницилин (G), 10 g сулфаниламид и ad 
100 g лактоза; 

7) Promintic anthelmintik против трихостронгилоза, 
трихуридоза, буностомоза, хетеракидоза и езофа-
гостомоза к а ј говедата и овците, безбојна бистра 
течност, во шишенца од темно бојосано стакло со 
250 cm3, во соработка со фирмата Imperial chemi-
cal Industries LTD / Pharmaceuticalle Division, Ful-
shaw Wilslow — Англија, под бр. 02-315/1 од 25 
март 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 100 cm3 — околу 90% 
2-(бета-метоксиетил) пиридин; 

Патријарх 
на Српската 1 

и Македонската 
православна црква, 

t Герман, с. р. 
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8) Вакцина за чумата к а ј пернатата живина, течна 
(жив сој F), со стабилизатор, средство за имуни-
зација на пилиња, кокоши, фазани и мисирки 
против чумата к а ј пернатата живина, течност во 
ампули или шишенца со 0,5, 1, 2, 10 и 20 cm3, под 
Јбр. 02-1624/1 од 8 март 1963 година. 
Состав на препаратот е: жив ослабен вирус на 
чумата к а ј пернатата живина (Newkastle) размно-
жен во плодна течност на ембрионални кокошки-
ни јајца инфицирани со сојот F, течна со додаток 
на стабилизатор. 
Создава к а ј бележените пернати живини имунитет 
ко ј треба да трае од 1 до 4 месеци; 

9) Лапинизирана вакцина на свинска чума, течна со 
стабилизатор, средство за активна имунизација 
на свињите против свинската чума, во ^ р а з р е д е -
на состојба, во шишенца со по 30, 60 и 150 дози 
неразреден вакцина, на кои им се приложуваат 
шишенца со по 29, 58 и 145 cm3 разредувач, под 
бр. 02-1623/1 од 5 март 1963 година; 
Состав на вакцината е: жив сој на вирус на 
свинска чума, кој со голем број пасажи на крвта 
на питоми зајци ги загубил патогените, а ги за -
држал имуногените особини, со додотак на стаби-
лизатор. 

-2. Ветеринарниот завод — Земун, за: 
1) Борвазелин (Ung. acidi borici Ph. J. II) ad us. vet. 

благ антисептик за третирање рани и озледи на 
слузницата и на кожата, маст, во туби со 50 g, 
под бр. 021367/1-62 од 11 јануари 1963 година. 
Состав на препаратот е: 10 g Acidi borici i 90 g 
Vaselini albi; 

2) Difil, ad us. vet., вакцина на диктиокаулоза к а ј 
овците и јагнињата, течност, во шишенца со 10 
cm3 = доза I и во шишенца со 20 cm3 = доза II, 
под бр. 02-744/1-62 од 12 јануари 1963 година. 
Состав на вакцината е: суспензија на ларвите на 
Dictiocaulus Шана, атенуирани со дејството на 
јонизирачки зрачења; 

( 3) Квентодиз — концентрирана вакцина на ентеро-
токсемија ка ј овците и јагнињата и на дизенте-
рија на јагниња ad us. ve t , течност, во шишенца 
со 10, 20, 50, 100 и 250 cm3, под бр. 02-1425/1-62 од 
6 јуни 1963 година. 
Состав на вакцината е: ,хомогена мешаница на 
анакултури и анатоксин Ch Welchii тип В, С и D 
преципитирани со алаун, концентрирани а потоа 
конзервирани со фенол; 

Ј) N-Lavir 'вакцина на свинска чума ad us. vet., сува, 
средство за активна имунизација на свињите про-
тив свинска чума, во ампули со разредувач за 
5, 10, 20, 25 и 30 дози, под бр. 02-622/1 од јуни 
1963 година. 
Состав на вакцината е: приготвена е од ткиво на 
питоми зајци што се бележени со модификуван 
ж и в сој на свинска чума (сој Hudson) добиени со 
уште подолги пасажи низ питомите зајци во 
однос на поранешната sLavircc вакцина, к а ј кој е 
намалена вируленцијата спрема свињите а се за -
држани имуногените особини. 

3. Ветеринарниот завод — Суботица, за: 
Dekstrofer, ad us. vet., препарат на колоидално ж е -

лезо за отстранување и лекување анемијата к а ј 
животни по парентерален пат, воден раствор на 
комплексна сол на тривалентно железо со дек-
стран во кутии со 10 ампули по 10 cm3 и во 
шишенца со 20 и 50 cm3, под бр. 02-670/1 од 
28 јуни 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1 cm3 декстрофер — 
f75 mg на тривалентно железо, оса 120 mg декстран 
и 5 mg фенол. 

4. На Фармацеутско-хемискиот комбинат на 
Словенија „Фармис" — Погон „Лек", Љубљана, за: 
Ferum лек за ветеринарна употреба, средство 

за отстранување и лекување на сидеропенични 
- анемии особено к а ј прасињата, црвеникавокостен-

лив неутрален изотоничен раствор со микрону-
клеарен сфероколоидален комплекс на ferr i hi-

; droxid со карбохидратна лиганда полималтоза, во 
шишенца со 20 и 50 cm3, во соработка со ф и р -

мата Hausmann од Швајцарија , под бр. 02-1539/1-62 
од 7 март 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1 cm8 — 50 mg Fe 
при пакувањето во шишенца од 50 cm3, а при па-
кувањето во шишенца од 20 cm3 во 1 cm3 — 100 mg 
Fe, со додаток 0,5% фенол. 

5. Претпријатието „Мочна крмила" — Обрат на 
Агрокомбинатот - Љубљана, за: 
1) Premix за пилиња-бројлери, грубо мелен прав, во 

папирна амбалажа, под бр. 02-445/3—62 од 20 ја -
нуари 1963 година.. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g — 8.000 и. е. 
витамини А, 1.200 и. е. витамини D3, 4 mg рибофла-
вин, 20 mg калциум пантотенат, 20 mg ниацинамид, 
30 mg холин хлорид, 10 meg витамин Б12, 5 mg рѓо-
сани пеницилин, 10 mg oxitetracyclin, 10 и. е. ви-
тамин Е, 2 mg витамин КЗ, 125 mg anthioxidant, 
70—125 mg кокцидиостатици, 250 mg манганов сул-
ф а т и 55 mg чинков оксид; 
2) Premix за кокошки што носат, грубо мелен прав, 

во папирна амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 
јануари 1963 година. 

Состав на препаратот е: 1.000 g — 8.000 и. е. 
витамин А, 1.200 и. е. витамин D3, 2 mg рибофлавин, 
14 mg калциум пантотенат, 8 mg ниацинамид, 6 mg 
витамин В12, 300 mg холин хлорид, 10 и. е. вита-
мини Е, 130 mg манганов сулфат и 20 mg цинков 
оксид; 
3) Premix за бекон - Бек 20, грубо мелен прав, во 

папирна амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 ја -
нуари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g — 420.000 и. е. 
витамин А, 64.000 и. е. витамин D3, 300 mg рибо-
флавин, 1.000 mg калциум патотенат, 2.000 mg ниа-
цинамид, 1.000 meg витамини Б12, 30.000 mg холин 
хлорид, 1.000 и. е. витамин Е, 5.000 mg oxytetracyclin, 
30.000 mg FeSOi, 20.000 mg CuS04, 15.000 mg Ш1ЅО4, 
12.000 mg ZnO, 100 mg S0SO4; 
4) Premix за бекон — Бек 45, грубо мелен прав, во 

папирна амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 ј а -
нуари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g — 320.000 и. е. 
витамин А, 48.000 и. е. витамин D3, 200 mg рибофла-
вин, 500 mg калциум пантотенат, 1.000 mg ниацин-
амид, 1.000 meg витамин В12, 20.000 mg холин хлорид, 
1.000 и. е. витамин Е, 20.000 mg FeSO,, 20.000 
mg CUSO4, 7.000 mg MnS04, 10.000 mg Zn SO4 100 
mg C0SO4; 
5) Premix за бекон — Бек 70, грубо мелен прав, во 

папирна амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 ј а -
нуари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g — 220.000 и. е. 
витамин А, 40.000 и. е. витамин D3, 100 mg рибофла-
вин, 500 mg калциум пантотенат, 500 mg ниацин-
амид, 1.000 и. е. витамин Е, 20.000 mg FeS04 , 20.000 
mg CuS04, 7.000 mg MnSO,, 10.000 mg ZnO и 100 mg 
CoSO^; 
6) Premix за прасици, грубо мелен прав, во папирна 

амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 јануари 1963 
година. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g — 10.000 и. е. 
витамин А, 1.000 и. е. витамин D3, 2 mg рибофлавин, 
20 mg калциум пантотенат, 20 mg ниацинамид, 200 
mg холин хлорид, 10 meg витамин В12, 15 и. е. 
витамин Е. 113 mg t n O , 400 mg FeS04, 40 mg CuSOi 
и 60 mg МПЅО4; 
7) Premix за телиња, грубо мелен прав, во папирна 

амбалажа, под бр. 02-445/3-62 од 20 јануари 1963 
година. 

Состав на препаратот е: во 1.000 g—8.000 и. е. 
^витамин А, 1.200 и. е. витамин D3, 10 mg oxitetra-
cyclin, 60 mg MnS04 , 120 mg FeS04 и 2 mg C0SO4. 

6. Фирмата Pfizer Corporation, New-York, САД,1 . : 
Sigmamycin ad us. vet. — антибиотик со широк спек-

тар, жолтикав прав, во шишенца со 113,5 g (1/4 Lb) 
и во шишенца со 227 g (1/2 Lb). Застапник на 
фирмата sFabere, Белград, под бр. 02-692/1 од 14 
јуни 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 454 g прашок — 
16,64 g тетрациклин хидрохлорид и 8,33 g oleando-
mycin. 
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7. Фирмата Farbenfabr iken »Bayer« AG од Lever-
kusen, Зап. Гермачи^а, за: 
1) Bilevon ad us. vet., средство против метилавоста 

к а ј говедата, белузлаво жолиткав прашок, во 
вреќички со 17 g и 170 g. Застапник фирмата 
»Konim«, Љубљана, под бр. 02-1346/2-62 од 20 јуни 
1963 година. 

Состав на препаратот е: во 100 g—88 g Heha-
clorphen — со делотворна супстанца Di — (3, 5, 6 -
trichloro - 2 hidrohyphenol) метан; 
2) Murnil ad us. vet., средство за лекување непара-

зитарни и неинфективни болести на кожата, при 
пореметување на метаболизам, спречување во раз-
вивањето на влакната, егзантема на прасињата 
и спречување во развивањето на пердувот, прав 
во жолтокостенлива боја, со карактеристична 
миризба, во кутии со по 100 и 500 g. Застапник 
фирмата »Konim« — Љубљана, под бр. 02-632/1 од 
20 туни 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1 g — 10 стаорни 
единици витамин Н; 
3) Tardomyocel comp. I i Comp. II ad us. vet., сред-

ство против разни инфективни заболувања особе-
но ка ј младите животни, прашок, — Tardomyocel 
comp I во кутии со 5 шишенца по 500.000 и. е. 
(сува супстанца) + 5 ампули по 5 cm3 aqu. re-
destil. steril. и во кутии со 25 шишенца по 500.000 
и. е, (сува супстанца) 4- 25 ампули aqu. redestil 
steril., а Tardomyocel comp. II во кутии со 5 
шишенца по 1,000.000 и. е. (сува супстанца) + 5 
ампули по 5 cm3 aqu. redestil,, steril. и во кутии 
со 25 шишенца по 1,000.000 и. е. (сува супстанца) 
+ 25 ампули по 5 cm3 aqu. redestil steril., застап-
ник фирмата »Konim« — Љубљана, под бр. 
02-1346/3-62 од 30 јануари 1963 година. 

Состав на препаратот е: Tardomyocel comp. I — 
во едно шишенце 250.000 и. е. tardomyocel и 250.000 

и. е. (— 0,25 g база) дихидрострептомицински сул-
фат, а Tardomyocel содф- II во едно шишенце 
500 000 и. е. tardomyocel и 500.000 и. е. ( = 0,5 g база) 
дихидрострептомицински сулфат; 
4) Tardomyocel Comp. I l l pro iniectione ad us. vet., 

средство против низа инфективни оболенија, сус-
пензија, во шишенца со 20 cm3 (5,000.000 и. е.). З а -
стапник фирмата »Konim« — Љубљана под бр. 
02-1346/5-62 од 30 јануари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 1 шишенце — 2,000.000 
и. е. tardomyocel, 500.000 и. е. прокаински пеницилин 
G и 2,500.000 и. е. дихидромицински сулфат (== 2,5 g 
база); 
5) Tardomyocel — М — Granulat ad us. vet., средство 

за профилакса к а ј тешки породувања, ретенција 
на секундините, пролапсусот утери, инфицирани 
рани и др., гранули, во кутии со 20 капсули. З а -
стапник фирмата »Konim« — Љубљана, под бр. 
02-1346/6-62 од 25 јануари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во секоја капсула *— 
200.000 и. е. tardomyocel, 200.000 и. е. дихидростреп-
томицински сулфат и 5 g Марбадал. 
6) Tardomyocel — М — Suspension ad us. vet., сред-

ство против оболени јата на гениталните органи 
ка ј говедата и за профилакса при вештачкото 
осеменување, суспензији, во шишенца со 100 cm3. 

Застапник фирмата »Konim« — Љ^/бљана, под бр. 
02-1346/1-62 од 22 јануари 1963 година. 

Состав на препаратот е: во 100 с т ѕ маслена 
суспзнзша 1 250.000 и. е. дихидрострептомицински 
сулфат, 1.250.000 и. е. dibenzylaethylendiamin-flnne-
ницилин G и 2,5 g Марбадал. 

Бр. 02-914/1 
1 јули 1963 година 

Белград 
Директор 

на Сојузнита управа 
за работите на ветеринарството, 

др Сава Михајловиќ, с. р. 

424. 

Врз основа на членот 3 став 1 точка 3 и став 2 
од Уредбата за Југословенскиот регистар на бродо-
вите („Службен лист на ФНРЈ" , бр. 12/62), во согла-
сност со Сојузниот секретаријат за сообраќај и вр-
ски, Советот на Југословенскиот регистар на бро-
довите донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ТАРИФАТА ЗА 
НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА УСЛУГИТЕ НА ЈУГОСЛО-

ВЕНСКИОТ РЕГИСТАР НА БРОДОВИТЕ 

с 1. Во Тарифата за надоместоците за услугите на 
Југословенскиот регистар на бродовите што е напе-
чатена како посебно издание на Советот на Југосло-
венскиот регистар на бродовите и која е составен 
дел на Решението за Тарифата за надоместоците за 
услугите на Југословенскиот регистао на бродовите 
(„Службен лист на ФНРЈ" , бр! 31/'62) се вршат из-
мени и дополненија кои се напечатени како посебно 
издание на Советот на Југословенскиот региста-р на 
бродовите. 

2. Ова решение влегува во сила со денот на об-
јавувањето во „Службен лист на СФРЈ". 

Бр. 4008/1-4 
26 февруари 1963 година 

Белград 

Југословенски регистар на бродовите 

Директор, Претседател на Советот, 
инж. Иво Врандечиќ, с. р. Горѓе Андреевиќ, с. р. 

С О Д Р Ж И Н А : 
Страна 

417. Правилник за стручната спр-ема на работ-
ниците од определени занимања на Југо-
словенските железници — — — — — 605 

418. Наредба за примена на Одлукава за одо-
брување регрес за расходуваните бродови 
продадени во 1963 година што се повлеку-
ваат од експлоатација со цел за каеирање 614 

419. Решение за измена на Решението за опре-
делување нормативите за употреба на 
определено дрво во станбена изградба и 
во производство на определени про-изводи 614 

!420ј Спогодба за единствените показатели на 
^ деловниот успех на стопанските органи-

зации — — — — — — — 615 
421. Договор за социјално осигурување на 

филмските работници — — — — — 619 
422. Договор за социјално осигурување на све-

штениците на Српската и Македонската 
православна црква — — — — — — 623 

423. Список на ветеринарните биолошки пре-
парати и лекови за кои е издадена дозво-
ла за пуштање во промет на територијата 
на Југославија — — — — — — — 627 

424. Решение за измени и дополненија на Тари-
фата за надоместоците за услугите на 
Југословенскиот регистар на бродовите 628 

Издава Новинска установа ,.Службен jihct на СФРЈ", Белград, Јована Ристиќа 1. Пошт. фах 226. 
- Директор и одговорен уредник Љубодраг Гуриќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1. -

Печат на Белградскиот графички завод, Белград 


