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512. 

Врз основа ка чл. 74 ст. 1 точ. 5 од Уставот на 
ФНРЈ, а со цел да се спроведе правилно Општиот 
зак ом за народните одбори, Пр е зи ди умот на Народ-
ната скупштина на Федеративна Народна Република 
Југославија дава 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛ. 2 И ЧЛ. 10 СТ. 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРА-
ЧКИТЕ СПИСОЦИ ВО ВРСКА СО ЧЛ. 1 СТ. 2 ОД 

ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ОДБОРИ 

Со обзир на одредбите на Општиот закон за на-
родните одбори од 25 мај 1946 година, кој пропиша 
постоење на месни народни одбори како најмали адми-
шстративно-теритаријални единици, во чл. 2, чл. 10 
ст. 2 и во другите одредби на Законот за избирачките 
списоци е определено дека избирачките списоци се 
состават за подрачјето на секој местен народен од-
бор. Меѓутоа, во Општиот закон за народните одбори 
од 1 април 1952 година воопшто не се предвидува 
постоење на месни народни одбори, туку како најмала 
единица се предвидува општина, на чие подрачје може 
да има и повеќе села. Поради тоа, а бидејќи Законот 
за избирачките списоци ги зема најмалите админи« 
ст р атив н о - те риториј ал ни единици како единици за чии 
подрачја се составаат избирачки списоци, тогаш при-
менувањето на ова правило на организацијата пред-
видена со Општиот закон за народните одбори, упа-
тува на тоа дека избирачките списоци треба да се 
составаат за подрачјето на, општините, и тоа одделни 
списоци за* секое село во состав на- една општина. 

Спрема изложеното, одредбите на Законот за 
избирачките списоци што се однесуваат до подрачјата 
за кот се состават избирачки списоци ќе се приме-
нуваат така што избирачките списоци ќе се ^ с т а -
ваат за подрачјата на општините, а во општините во 
кои има повеќе од едно село, за секое село. 

С. бр. 1244 
22 јули 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

3. Комисијата се состои од претседател и од чле-
нови што ги именува Претседателот на Владата на 
ФНРЈ. 

4. Комисијата има своја одделна претсметка на 
приходи и расходи, која влегува во состав на прет-
сметката на Прете е дат ел ств ото на Владата, на ФНР|. 

Претседателот на Комисијата е наредбодавец ѕа 
извршување на претсметката на Комисијата. 

5. Ова решение влегува 'во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна) Република Југославија*". 

Бр. 2738 
9 август 1952 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбран^ 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борне Кидрич, е. p. 

514. 
Врз основа на чл. 23 од Уредбата за звањата и 

платите на службениците на Народната баша цџ 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), Советот 
ва законодавство и изградба на народната власт на 
Владата) наФНРЈпо предлог од Гувернерот на Народ-
ната банка на ФНРЈ и од Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, пропишува \ 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕНИ-

ЦИТЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 
Член 1 

Службениците на Народната банка на фрРЈ што 
се наоѓаат на положајне утврдени со овој ЕѓравилЉс 
ќе примаат положаен додаток. ј 

Член 2 
Положајниот додаток се установува ва ^ следните 

положа« кои се распоредуваат во положајните ра-
зреди од чл. 39 на Основната уредба за звањата и 
платите на службениците на државните орган«, и тоа: 

513. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот ,на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Претседателот на 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПОМОШ ВО 

> НАУЧНИТЕ ИСТРАЖУВАЊА 
1. При Претседателството на Владата на ФНрЈ се 

оснива Комисија за помош во научните истражувања. 
Седиштето на Комисијата е во Белград. 
2. Комисијата има за задача да го помага разви-

вањето на научно-:ИСтражЈ*вачката работа, а особено 
во новите научни области. 

П О Л О Ж А И Положаен 
разред 

А) Во Главната централа: 
вице-гувернер 
генерален директор 
главен секретар 
директор на дирекција (на одде-

ление) 
заменик на директор на девизна, 

кредитна дирекција, дирекција на 
сметководство, дирекција на оп-
штествена евиденција и на из-
вршувањето на буџетот 

главен инспектор и главен ревизор 
шефови на определени служби 

I 
I 
I 

81 

V 
l i t 
У 
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П О Л О Ж А М Положаји 
разред 

Б) Во централа за народна република: 
генерален директор иа централата I 
заменик на генерален директор II и I 
директор на дирекција (на одде-

ление и девизни берзи) III 
заменик на директор на девизна и 

кредитна дирекција, дирекција на 
општествена евиденција и извр-
шување на буџетот и дирекција 
на сметководство V 

главен инспектор и главен ревизор III 
секретар III 
шефо-ви на определени служби y i и V 

В) Во филијалите: 
директор на филијала 

а) со преку ЗОО илјади мину ^ма-
нипулации ЈИ 

б) со преку 200 до ЗОО илјади 
минут-маштулации IV 

в) со преку 90 до 200 илјади 
минут-м анипул аци и V 

г) до 90 илјади минут-маншгула-
ции VI 

заменик на директор на филијала 
а) со преку 200 илјади мин ут-

манипулации V 
б) со преку 90 до 200 илјади 

. минут-манипулациш VI 
шефови на определени служби 

а) во филијали со преку ЗОО 
илјади минут-маншгулации VI 

б) во филијали со преку 200 до 
ЗОО илјади минут-машштулации VII 

Член 3 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ ќе из-

врши категоризација на сите филијали на Народната 
банка на ФНРЈ според бројот на ми ну т - м анин ул аџи-
ите што се вршат просечно во месец во односните 
филијали. 

Исто така Гувернерот на Народната банка на 
ФНРЈ ќе определи со одделно решение во кои слу-
жби на Главната централа, на централне за народ-
ните републики и на филијалите шефовите на слу-
жбите ќе примаат положаен додаток и ќе го определи 
положајетиот разред од претходниот- член под Б). 

Член 4 
Висината на положајниот додаток во границите 

на најмалиот и најголемиот износ на определен по-
ложаен разред ја определува старешината надлежен 
за назначување според важноста и значењето На по-
ложајот, обемот на работите и обемот на одговор-
носта на раководителот. Покрај тоа старешината на-
длежен за назначување кога ја определува висината 
на® положајппот додаток ќе го зема во обзир бројот 
на мичут-машгпулациите, обемот на прометот, бројот 
и карактерот на комитетите и развиеноста на сто-
панството на територијата на филијалата. 

Член 5 
Положајните додатоци по одредбите од овој пра-

вилник течат од 1 јули 1952 година. 
Член 6 

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

Бр. 211о 
И август 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ 

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

. Гувернер на Народната банка на ФНРЈ, 
Сергеј Ќрајгер, е. р. 

515. 
Врз основа на ст. 2 чл. 85 од Уставот на ФНРЈ, 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ДОСТАВУВАЊЕ, УТОВАР И ИСТОВАР НА ВА-

ГОНИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ 

I. Уводни одредби 
1. Југословенските железници (во натамошниот 

текст: железница) вршат планирање за превоз на сто-
ките во вагонски товари врз основа на податоците со 
кои располагаат и податоците за претстојните превози 
што ги добиваат односно прибавуваат преку работ-
ното поврзување со корисниците на железници (во 
натамошниот текст странки). 

2. Странките се должни по барање од станицата 
или од дирекцијата на железниците да даваат пода-
тоци за количината и видот, како и за правците на 
превозот на стоките што имаат намера да ги превозаг 
во вагонски товари. 

3. Странките можат одделно да се согласат со 
станицата или со надлежната дирекција на железни-
ците за начинот на превозот на поголеми количини 
стоки, што би се јавиле како одделни т р а н с п о р т 

Ако претстои превоз на поголеми количини стоки 
наменети за извоз, странките се должни да ја из®«*-
стат за тоа железницата 15 дена порано. 

4. Железницата го врши доставувањето на ваго-
ните врз основа на дневни нараџби. 

II. Нарачување коли 
5. Странка која сака да превезе стоки во вагон-

ски товари нарачува вагони во пре дави ат а станица за 
определен ден. 

6. Вагоните се нарачуваат во утоварната станица 
најдоцна на два дена пред намераваниот утовар и 
тоа секој работен ден од 8—18, а во недела и пра-
зник од 8—12 часот. Ако се потребни вагони за уто-
вар со нарочна конструкција, нарзџбата се врши на 
три дена пред намераваниот утовар. 

7. Ако железницата располага со доволно вагони 
станиците можат по одобрение од надлежната дирек-
ција на железниците .да примаат шраџби и за истиот 
или идниот ден, доколку имаат соодветни вагони на 
располагање во станицата. 

8. Вагоните можат да се намачат писмено, со те-
леграма или по телефон. 

9. При пораџбнта на вагони железницата може да 
бара капар во висина на тарифската вагонска денгуба 
за еден ден. 

10. Вагоните се нарачуваат за определен работе« 
период — ден. Ако се нарачуваат вагони за утовар 
на мртовци или живи животни, странката може да 
бара да и' се достави вагон во определен сат. 

Странките што товарат постојано големи количини 
вагони имаат право да бараат склучување договор за 
нарачување вагони во определен час. 

11. При нарачувањето на вагони странката мора 
да го наведе видот на стоките, нивната приближна 
тежина и упатиата станица. 

За предметите подолги од 7 м мора при нарачу-
вањето да се наведе нивната должина, а за предме-
тите што го надминуваат товарниот профил треба ДМ 
се приложи нацрт во 3 проекции. 

Ако со вагоните се нарачува заедно и товарен 
прибио тоа треба1 да се наведе во нараџбата. 

При нарачувањето на вагони за пратките што се 
пр е в оз ат во железнички вагони директно во стран-
ство, оссм податоците опоменати напред треба« да се 
наведе и излезната станица, како и упатната з-еага. 

12. За приемот на нараџбата железницата му из-
дава на нарачачот писмена потврда. Приемот на на-
рацбзта ја обврзува железницата вагоните да ги до-
стави во исправна состојба, очистиш- и згодни за пре-
воз на стоките означени во нараџбата и вагоните да 
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ги постав,и на такво место каде што е можен уто-
вар,, г. 

13. Телефонско нарачување на вагони може да се 
врши само ако постои за тоа писмена спогодба по-
меѓу железницата и странката. 

Телеграфска нараџба ќе прима железницата само 
тогаш, ако е дозначен со караулата и предвидениот 
капар. 

14. Железницата може ца го одбие приемот на 
нараџбата на вагони во случај на запирање приемот 
иа превоз на стоки за односната станица, пруга, или 
примател. Решенија за затирање прием стоки на 
превоз донесува директорот на Главната дирекција на 
југословенските железници. Овие запирања се обја-
вуваат со оглас во железничките станици и во „Та-
рпфпо-транопортииот весник" што го издава Главната 
дирекција на југословенските железници. 

111. Работно време 
15. Работното време за утовар и истовар на ва-

гони во сите станиш* во работен ден е од 8—18 ча-
сот непрекинат. Неделите и празниците определени 
со злион не се сметаат за работен ден. 

1G. Дирекцијата на железниците може во работен 
ден да 'воведе продолжено работно време во поод-
делни станици, за поодделни странки или видови 
етики. Вака продолжено работно зреме може да трае 
•најмногу од 6—21 часа. 

17. Задолжи! елката работа ноќе, во недела и пра-
зник може да ја пропише сојузниот државен орган 
надлежен за железничкиот превоз, со тоа што вак-
вото работно време да влегува во сила пет дена по 
објавувањето преку оглас на станицата. 

18. Продолжено работно време или работа ноќе 
в недела и празник може да се воведе и по писмена 
спогодба помеѓу дирекцијата иа железниците и заин-
тересираните странки, во кој случај не е потребна 
согласност од сојузниот државен орган надлежен за 
железничкиот превоз. 

19. Определено или договорено утврдено работно 
време е задолжително за железницата во поглед на 
доставувањето на вагони за утовар, известувањето 
за пристигањето на стоките и издавањето на пристиг-
натите пратки, а за странката во поглед на приемот 
на обавеста за пристигањето на стоките, како и вр-
шењето на утовар и истовар и подигањето на сто-
ките во пропишанине срокови. 

20. Работното време се објавува со оглас во же-
лезничките станици. 

IV. Доставување вагони За утовар 
21. Железницата ќе ги достави намачените вагони 

за утовар на оној ден за кој се намачени (односно 
час, ако се нарачени вагони за определен час во сми-
сла на точ. 10 од оваа наредба), доколку го дозво-
луваат тоа расположивите капацитети и сообраќајните 
прилики. 

22. Странката е должна пред да ги донесе стоките 
самата да се заинтересира во утоварната станица 
дали ќе бидат намачените вагони доставени на утовар 
и кога. Железницата е должна, по барање од стран-
ката, да ја даде обавеста до 13-часот на оној ден за 
ко ј се нзрачени вагоните, дали ќе бидат вагоните до-
ставени за утовар тој ден. 

Ако железницата и4 дала на странката одделна 
писмена обврска дека ќе ги достави вагоните за уто-
вар во определено време, а вагоните .не ги достави, 
должна е на странката да и' ги надокнади трошко-
ви ге предизвикани со довозот на стоките. 

Потврдата за прием на нараибата што и' ја из-
дава железницата на странката според точ. 12 од оваа 
наредба не се смета за писмена обврска во смисла на 
претходниот став. 

23. Железницата ќе ги доставува нарачените ва-
гони по оној ред како се нарачени. 

Вагоните намачени за утовар на мртовци, живи 
Животни, лесно ра сишли в и или приоритетни стоки, како 

и воени пратки што ќе ги означат надлежните воени 
органи како итни, се доставуваат првенствено. 

Приоритетно™ доставување вагони, ако се укаже 
потреба за тоа, го определува сојузниот орган надле-
жен за железничкиот превоз. 

24. Ако железницата не може во одделни: станици 
да изврши доставување на сите нарачани вагони, ќб 
им ги раздели расположивите вагони сразмерно ца 
сите нарачачи, водејќи сметка за евентуалните прио-
ритети. 

Ако железницата не ги достави вагоните за уто-
вар во срок од 8 дена од денот за кој се нарачени 
странката има .право да бара железницата да докаже 
дека имало пречки, поради кош не можела да ги до-
стави вагоните во тој срок. 

25. Доставувањето и предавањето на вагоните за 
утовар се врши со книга за предавање вагони, во 
која странката потврдува со свој потпис на кој ден 
и час ги примила вагоните за утовар и во каква cQr 

стојка. Ако странката t o потврдила приемот на ваго-
ните без никаква забелешка, се претпоставува дека 
ги примила вагоните во исправна состојба и со под-
вижните вагонски делови што HIM припаѓаат. Ако се 
достават вагони со белешка ѕа оштетување (ливче 
за оштетување) се смета дека се вагоните доставени 
во состојбата како е означено со белешката. 

V. Отказ на вагоните и задоцнување во доставувањето 
26. Секоја нараџба важи само за оној ден за кој 

се вагоните намачени. 
27. Ако вагоните не се доставени за утовар до 

16 часот во оној ден за кој се нарачани, нарачачот е 
должен да изјави дали останува при нараџбата. Оваа 
изјава нарачачот може да ја даде и порано. Со даде-
ната изјава важноста на нараџбата се продолжува 
до извршеното доставување односно до отказот на 
вагоните, но најповеќе до крајот на месецот. 

Ако изјавата за продолжената важност на нараџ-
бата не е дадена до 16 часот во оној ден за кој се 
вагоните нарачани се смета дека нарачачот се отка-
жал од нараџбата. 

28. Наречените вагони испраќачот може да ги 
откаже за време на службеното работно време на 
утоварната станица. 

29. Ако нарачачот ги откаже вагоните по доста-
вувањето или ако поставените вагони ги врати неуто-
варени, или му се одземат доставените вагони по 
истекот на срокот за утовар затоа што не започнал 
утоварот, ја плаќа пристојната предвидена со тари-
фата за денгуба на вагоните. 

30. Ако нарачачот ги откаже вагоните пред да 
се поставени за утовар в тоа пред 16 часот во оној 
ден за кој се нарачани, го плаќа износот предвиден 
со тарифата за отказ на вагони. 

31. Ако нарачените вагони не му се доставени на 
нарачачот за утовар до 16 часот во оној ден за коЈ 
се наречени, а тој не изјави дека останува при на-
раџбата, не се наплатува износ за отказ на вагони. 

32. Странката нема да го плати износот за отказ 
на вагони! и во случајот од точ. 49 на оваа наредба. 

VI, Утовар и истовар на вагони 
33. Утовар и истовар на вагоните се врши во 

определено односно со спогодбата утврдено (работи^ 
време. 

Вагоните за утовар односно истовар се постават 
на определени станични у товарно истовари и колосеци. 

Времето, бројот на вагоните како и начинот за 
доставување на одделни места поради утовар односно 
истовар се регулира со одделен договор помеѓу же-
лезницата и странката. Примателот е должен да го 
регулира со испраќачот предавањето на пратките на 
превоз според капацитетот на својот истовар. 

34. Ако стс-анката не ги утовари односно не ги 
истовари вагоните во определените срокови, тТлаќа ва-
гонска денгуба предвидена со тарифата. 
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35. Ако странката ло истекот на зракот за исто-
вар не отпочнала со натоварот, железницата мож« 
сама да ги истовари вагоните и да ги наплати тро-
школите на истоварот, лежањето и чувањето. 

36. Ако странката утовари друг вид стоки или за 
друга упитна станица од видот на стоките односно 
^патната станица според нараџбата, железницата може 
да не ги прими таквите .пратки на превоз. 

VII. Срокови за утовар и истозар на вагонски пратки 
37. Редовен срок за утовар или .истовар на в а з и -

ските пратки изнесува: 
а) на пругите од нормален колосек од 1 јануари 

до 30 јуни, осум работни часа, а од 1 јули до 31 де-
кември шест работни часа; 

б) иа пругите од тесен колосек ширина 1,00 м, 
0,76 м и 0,75 м, шест работни часа.; 

в) на пругите од тесен колосек ширина 0,60 м, 
три работни часа; 

г) ако примателот на стоките е оддалечен повеќе 
од 15 км од станицата, а не е во можност да има 
свој полномошник во ^товарната станица, срокот за 
истовар изнесува 12 часа. 

38. Срокот за утовар на вагони ладњачи на сите 
други од 1 ноември До 1 март изнесува 10 работни 
час?, а од 1 март до 31 октомври 16 часа без прекин. 

39. Срокот за истовар за минерални уља за пол-
зи ачкув ање, вазелинош уља, кат раички уља, уља од 
катран на минерален јаглен, карболен уља, уља за 
ложење, меласа, венецуелска сурова нафта, мексикан-
ска сурова нафта „пануш" и катран се* во цистерни 
на сите пруги изнесува 10 работни часа, а од 1 октом-
ври до 31 март 24 часа без прекин. 

40. Ако странката има механизира« утовар-исто-
вар или поволни услови за уто-вар-истовар, ќе склучи 
со железницата, кога т о побара оваа тоа, одделен 
^договор со кој ќе се определат сроковите за утовар 
односно истовар пократки од редовните. 

41. Ако обемот на работењето и објективните мо-
жности за утовар и истовар на поодделни странки ба-
раат продолжени срокови, железницата ќе склучи со 
странката по нејзино барање одделен договор со ко ј 
можат да се определат сроковите за утовар и исто-
вар подолги од редовните. 

42. При утовар и истовар на стоките во цели 
(маршрута«) возови можат да се договорат подолги 
или пократки срокови од редовните. 

VIII. Сметање на сроковите за утовар и истовар на 
вагони 

43. Срокот за утовар тече од моментот кога се 
вагоните поставени на местото за утовар. Ако желе-
зницата не ги доставила колите за утовар за почеток 
на работното време, срокот за утовар почнува да тече 
два часа по стварното доставување на вагоните, до-
колку странката не дознала порано за доставувањето 
на вагоните. 

Ако се нарачани, вагони за определен час и бидат 
поставени пред времето означено во иераџбата, сро-
кот за утовар тече од моментот за кој се нарачани 
односно од моментот на стварно започнатиот утовар 
ако не отпочнаа утоварот порано. 

44. Срокот за истовар тече од моментот кога е 
странката известена за пристигањето на стоките, од-
носно од моментот кога се смета дека е известена во 
смисла на одредбите од точ. 69 на оваа наредба. 

Кога пристигнатите натоварени вагони се поста-
вени на местата за истовар по известувањето на при-
мателот за пристигањето на стоките, срокот за исто-
вар тече од моментот на стварното доставање на ва-
гоните. 

Ако странката што е известена за пристигање го 
на стоките се пријави да ги однесе стоките, а желе-
зницата не може да ги приготви стоките во срок од 
два часа по нивното пристигање, железницата е дол-
жна да ги надокнади трошковните предизвикани по-
ради омиленото однесување. 

45. Отровите од точ. 43 и 44 од оваа н зре дб а те-
чат за времето ка работните часови (осе-м во случа-
ите од точ. 38 и 39), а се прекинуваат во време кога 
железницата од сообраќајни или други разлози го 
пречи утоварот односно истоварот, што ќе се конста-
тира во книгата за предавање на вагони. 

IX. Пречекорување на сроковите за утовар и истовар 
на вагоните 

46. Странката што не ги утовари одн.-сно исто-
вари вагоните во определените срокови и' плаќа на 
железницата 'вагонска денгуба предвидена со # тари-
фата. 

Оваа денгуба странката ја плаќа и за еш е неј-
зини вагони што не можеле да се постават затоа што 
не ги ут озарила односно истоварила во оп ре леле и ите 
срокови порано' поставените вагони и тоа од моментот 
кога се овие вагони подготвени за по ставање па до 
моментот кога порано поставените вагони се утоварени 
односно истоварени. Со ова не се исклучува правото 
на железницата на надокнада на штетата за п е е њ е 
на вагоните на други странки, кои не можеле да се 
постават од исти разлози. Ако вагоните се задржани 
од овие разлози и во yen атни те станици, железни-
цата не е должна на надокнада поради пречекорување 
на сроковите за испорачка за време на тоа задржу-
вање. 

47. Царинарницата плаќа вагонска денгуба за за-
држување на царински вагонски пратки. 

(а) ако не обезбедила потребно место за истовар 
на стоките во царинските магацини или на царински ге 
стоваришта и не определила царински службеници за 
прием на царинските стоки веднаш штом ги доста-
вила железницата вагоните и обезбедила работна сила 
за истовар; 

(б) за задржување оние вагони натоварени со 
царински стоки што не можеле да се постават за ис-
товар затоа, што царинарницата За порано поставе-
ните вагони не обезбедила слободно место за истовар 
во царинските магацини односно стоваришта, како и 
царинските службеници за прием на стоките; 

(в) ако стоките за кои царинарницата определнла 
царинење во железничките вагони не ги прими во 
срок од еден час сметајќи од часот на приемот на 
у в о з н и к лист; 

(г) ако царинската постапка во железничките ва-
гони не ја изврши во срок од три часа ка ј извозните 
односно во срок од пет работни часа на царинарни-
цата кај увозните пратки, сметајќи од часот на прие-
мот на документите што го условуваат царинењето. 

Податоците за задржување на вагоните мораат да 
се забележат во книгата за предавање на вагоните" г»о 
одделен ред со .назначување разлозите за задржува-
њето. Оваа белешка мора да ја потпишат железнич-
киот и царинскиот службеник. Ако царинскиот слу-
жбеник одбие да ја потпише белешката таа ја заве-
рува шафот на станицата односно шефот на мага-
цинот. 

48. Странката или посредникот при царинењето ја 
плаќа вагоиската денгуба кај увозните однос извозните 
пратки што се царинат во железничките вагони, ако 
не и ги поднесе на царинарницата сите потребни до-
кументи за царинска постапка во срок од три часа 
кај извозните, а во срок од шест работни часа на 
царинарницата кај увозните царински пратки. ОЕ^Ј 
срок се смета за пратките што се царинат во уснатњтге 
станици од моментот на обавеста за постигањето на 
пратката; за увозните пратки што се НР РИНГ Г ВО у р и -
ната станица-, од моментот на приемот на обавесте, а 
за извозните пратки што се царинат во предавана 
станина од моментот нд завршениот утовар. 

4у. Странката нема да плати вагонска денгуба кога 
не можела да го изврши ^товарот односно истовар от 
поради елементарни незгоди (поплава, сметови, -пожар;. 

Железницата може да је ослободи странката T 
плаќање рп го пеха детиња и но .а п г п оправдани сдуч :л. 

СЈ. За Е колне е п и е што ја Е СЛО 5 од ув:; ат 
од плаќање вагонска денгуба, странката е должна да 
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п о д н е л веднаш, а најдоцна во срок од три дена од 
кога престанала пречката писмена потврда од народ-
ниот одбор на општината или градот односно од орга-
нот на поморската или речната управа која треба да 
ги содржи податоците за видот на пречката како и 
за точното време на траењето. Оваа потврда и се 
предава на железничката станица која ја приложува 
кон списокот за вагонска денгуба. Ако странката не 
поднесе потврда, или ако железницата не ги уважи 
разложите наведени во потврдата, постоењето на окол-
ностите што је ослободуваат странката од плаќање 
вагонска денгуба можат да. се Докажуваат и на друг 
начин. Во случај на несогласување полноважна е од-
луката о^ судот односно од државната арбитража. 

X. Мерење и броење на вагонските пратки 
51. Железницата е должна да врши по барање од 

странката мерење на сите вагонски пратки осем прат-
ките споменати во точ. 52 од оваа наредба. 

Вагонските пратки железницата ги мери задолжи-
телно само еднаш и тоа во предавната станица, а ако 
таа нема вагонска вага или е истата неупотреблива, 
тогаш во првата успатна станица што има згодна 
вагонска вага. 

Стоките во затворени вагони упатени преку пре-
товарни станици, железницата е должна по барање од 
странката да ги измери како во предавната така и во 
упатната станица. 

52. Испраќачот е должен самиот да ја утврди и 
наведе во товарниот лист тежината за следните пратки 
кои не е должна железницата да ги мери: 

а) тули, ќерамиди, секакво дрво (осем трупови 
од ореви и пратки од танинско, дабово и костеново 
дрво, што се праќаат во фабрики за изработка на 
штавила, како и отпадоци при пиленцето), камен, песок, 
чакал, толчен камен, земја, глина, пресуван,и резанци 
од шеќерна репа и стоки во типизирано единечно 
пакување; • 

б) пратки на стоки чија тежина може да ја утврди 
самиот испраќач на својата вагонска вага. 

Одредбите, од оваа точка не важат за извозните 
пратки што треба во секој случај по барање од стран-
ката да се мерат, без обзир дали се превезат директно 
во странство во железнички вагони, или преку луките 
односно пристаништата. 

53. Ка ј пратките што се превозат во затворени ва-
гони странката може да стави на вагоните свои затвори 
(пломби, катанци и ел.), а особено кај пратките што 
не ги измерила железницата. Но, на затворените ва-
гони што се товарат на индустриски колосеци стран-
ката е должна да стави свои затвори (пломби и ел.), 
без обзир дали железницата ги измерила тие вагони 
или не. 

54. Пратките на јаглен, огревно дрво, прагови и 
старо железо железницата ги прима на превоз во 
отворени вагони само ако испраќачот ја иштркал по-
вршината на товарот со Барово млеко. 

55. Вагон ските пратки се мерат на вагонски ваги. 
Но, ако природата на стоките и начиниот на пакува-
њето како и сообраќаните прилики (доволен број 
стручни железнички службеници, расположивост на 
ваги и ел.) дозволуваат, мерењето може да се врши 
на децимални ваги, а особено во станиците каде нема 
вагонски ваги. 

56. При мерењето на вагонски в а ш за основ се 
зема онаа сопствена тежина на вагонот што е напи-
шана на него. Празен вагон железницата не е должна 
да го мери (турира) по барање од испраќачот, ссем 
ако е напишана на вагонот тара со датум постар од 
три години. 

57. Кај пратките што не Е должна да ги МСЈИ 
железницата во смисла на точ. 52 од оваа наредба, 
испраќачот е должен тежината на пратката што ја 
утврдил со мерење на својата вага или со одмерува-
њето на кубатурата да ја запише г.о товарниот лист. 
Ако во товарниот лист ге е нгг-егтка те>т:т:чптј, же-
лезницата не ги прима таквите пратки на превод 

58. Железницата е должна по барање од странката 
да го утврди званично бројот на парчињата само к а ј 
оние вагонски пратки при кои може, со обзир на 
природата на стоките, начинот на пакувањето и това-
рењето да се изврши броење по завршениот утовар 
односно пред започнатиот истовар, т. е. кога не е 
потребно железничкиот службеник да биде присутен 
поради броење за сето време додека трае утоварот 
односно истоварот. 

За извозните пратка од голема вредност железни-
цата е должна по барање од странката да го утврди 
во секој случај бројот на парчињата. 

Броењето на увозните стоки ипо се товарат не-
посредно од складиштата во луките може да се регу-
лира со договор помеѓу лучките складишта и же-
лезницата. 

59. Мерењето односно проверувањето на тежината 
и бројот на парчињата во упатената станица железни-
цата е должна да го врши по барање од странката 
само тогаш, ако се утврди ш и постои основано сомне-
ние дека ка ј пратката постои делимичен губиток или 
оштетување. 

60. Ако сообраќајните прилики и направите за 
мерење дозволуваат, железницата ќе врши по барање 
од странката мерење на полни и празни вагони во 
предавната и упатната станица и во случаи кога во 
смисла на предните одредби не е обврзана на тоа.. 

XI. Известување на примателот за пристигање на стоки 
61. За пристигање на стоки се известува прима-

телот преку разносач, по телефон« со телеграма или 
по пошта. 

62. Известувањето за пристигање на стоки же-
лезницата го врши за време на работните часови во 
смисла на точ. 15—20 од оваа наредба. 

63. Кога се врши известување преку разносач, 
„известието" се предава со доставна книга во која 
примателот го потврдува приемот со својот потпис и 
со означување денот и часот на доставувањето. 

Претпријатијата, установите, задругите ити., го 
потврдуваат приемот на „ и з в е с т е т е " со ставање 
свој жиг и со потпис од овластеното лице во достав-
ната книга. 

64. Во станиците во кои постои телефонска врска 
со стовариштето, дуќанот или работните простори на 
примателот* известувањето за пристигањето на стоките 
се врши по телефон. За ова странките се должни да 
склучат договор со железницата. 

Странките што ќе бидат известувани по телефон 
за пристигање на стоките се должни да и ги соопштат 
на станицата броевите од своите телефони на кои ќе 
ги примаат извештаите за пристигањето на стоките 
како и имињата од лицата што се овластени да ги 
примаат овие извештаи од името на примателот. 

65. Податоците на извештајот за пристигање на 
стоките што ги соопштува станицата по телефон, при-
мателот односно лицето што го прима соопштението 
во негово име должен да ги запише во образецот 
„телефонско известие"'. Образецот „телефонско из-
вестие" се купува« во железничката станица. 

Примателот ќе и ги повтори на станицата подато-
ците соопштени со телефон и така ќе ги сравни со 
податоците на станицата. 

Денот и часот на известувањето, бројот на фоно-
грамот, името и презимето на лицето што го примило 
извештајот, како и потврдата на приемот железничката 
станица ги запишува во книгата за телефонско из-
вестување. 

По извршеното телефонско известување железни-
цата става на п о в о з н и о т документ белешка за денот 
и часот на извршеното известување. Ж е л г ^ ^ ч п г а не 
е должна да го испитува н/тен мостот на лиието што 
го прима по телефон изпеипМпт за пристигање на 
стоките 

66. Кога не може да се и.*«рши ТСЈГФ^НС^О изве-
стување, примателот ќе се* ИТ-.^СТКЈ преку р а з н о с е на 
известената, односно преку п о н п л 
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67. Ако не може „известие™" да се врачи поради 
отсутност на примателот, разносачот на извести јата 
злу става на примателот на влезните врати од станот 
односно работната просторија или на друго згодно 
место (сандаче за писма) покана да дојде во станица 
војради прием на стоките. На поканата мора да се 

' ©значи денот и часот кога се опитал да« го предаде 
^известие™". 

Обидено™ известување ќе се прибележи на „из-
вестие™" со ознака на денот и часот. Оваа белешка 

„известие™" треба да ја завери покрај разносачот 
в еден сведок. 

Ако примателот во срок од 24 часа од часот на 
©виденото известување не дојде да ги прими стоките, 
Железницата ќе постапи со пратката како со недостав-
Ш стоки. 

68. Пристигнатите пратки се авизираат по пошта 
Само во случај ако нема можност да се достави из-
вештајот по телефон, преку разносач или со теле-
грама. 

69. Срокот за однесување на стоките односно за 
»стовар на вагоните почнува да тече од часот кога е 
(примателот известен за пристигањето на стоките. 

^ Известувањето се смета за извршено: 
(а) ако се врши по телефон, по завршениот раз-

говор; 
(б) ако се врши преку разносач, од моментот на 

д о д а в а њ е т о на „известие™" односно од моментот 
Ј ша обиде«ото предавање на „известие™"; 
\ (в) ако се врши со телеграма, 12 часа по преда-
(
г вање™ на телеграјмата на телеграфот; 
ј (г) ако се врши по пошта, 24 часа по предавањето 
| ва писмото на пошта. 
' 70. При подигањето на товарниот лист пр имате-
л о т е должен да и предаде на железницата датирано 
I В потпишано „известие" односно „телефонско известие", 
ј, 71. Железницата не е должна да ја испитува висти-
V шитоста на потписот на „известие™" односно на „те-

Ѕугефонското известие", како и тоа дали доносителот на 
известие™ е овластен да го подигне товарниот лист 

; ЈИ да ги прими стоките. 
XII. Завршни одредби 

72. Во поглед на другите услови за превоз важат 
одредбите од тарифите на југословенските железници. 

73. Отстапувања од одредбите на оваа наредба 
ва превоз воени пратки, како и надлежните органи за 

} Определување приоритетот на превезите од точ. 23) 
• ст. 2 од оваа наредба, ќе се определат со одделна 

»погодба помеѓу Главната дирекција на југословен-
. ските железници и овластените органи на Министер-

ството на народната одбрана. 
74. Оваа наредба влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на ФНРЈ". 
75. Со влегувањето во сила на оваа наредба пре-

стануваат да важат долу наведените наредби што се 
објавени во „Тарифно-транспортниот весник" на бив-
ше™ Министерство на железниците на! ФНРЈ", број 
02/50 под ред. бр. 424, 425, 426, 427, 426, 429 и 430, 
и тоа: 

а) Наредбата за примена на Уредбата за планското 
превозење на стоките во железничкиот сообраќај; 

б) Толкувањето на Наредбата за примена на Уред-
. бата. за планското превозење на стоките во железнич-

киот сообраќај; 
в) Наредбата за извршување на утоварот и исто-

варот на железницата; 
г) Сроковите за утовар и истовар на вагокските 

пратки; 
д) Наредба за службеното работно време на отпра-

вништвото на стоките во железничките станици и сто-
варишта; 

ѓ) одредбите за телефонското известување за при-
стигање на пратките; 

> е) Наредбата за мерење и броење вагонски пратки 
на железницата; 

ж) прописите за нормите за товарење вагони обја-
вени во прилогот VIII св. I од Тарифата за превоз 
на стоки на Југословенските железници. 

76. По влегувањето во сила на оваа наредба ќе 
се склучат во срок од два месеца нови месни договори 
помеѓу железницата и странките во согласност со 

одредбите од оваа наредба место месните договори 
склучени врз основа на досегашните прописи. 

Бр. 2336 
12 август 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет. 

Борис Кидрич, е. р. 
Претседател на Советот-за сообраќај и врски, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Крсто Попивода, е. р. 

516 . 
Врз основа, на ст. 2 чл. 85 од Уставот па ФНРЈ. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА НАРАЧУВАЊЕ И ПОСТАВАНА ШЛЕПОВИ ЗА 

УТОВАР И ИСТОВАР ВО РЕЧНИОТ СООБРАКАЈ 
1) За предавање на шлепарски пратки на превоз 

во речниот сообраќај, стопанските претпријатија, др-
жавните органи, установете и задругите, задружните 
организации, општествените "организации и поодделни 
нарачачи поднесуваат нарацбеница и склучуваат до-
говор за превоз со транспортно претпријатие на реч-
ниот сообраќај. 

2) Нара<џбеницата се поднесува до агенциите, за-
стапник! тв ат а или непосредно до транспортно™ прет-
пријатие писмено. Ако се поднесува нараџбенмцата 
телеграфски или по телефон, во тој случај телеграф-
ско-тел еф он окото барање мора да се потврди и пи-
смено. 

3) Нараџбеницата мора да содржи: 
а) утоварено и истоварио пристаниште; 
б) вид и количина на стоката, должина и тежина 

на поодделни парчиња стока, ако се подолги од 3 м, 
односно потешки од 1000 кг по парче; 

в) име и адреса на испраќачот на стоката; 
г) ден на почетокот на товарењето; и 
д) означување ^патната железничка станица, од-

носно пристаниште во случај т претоварување на 
стоката од шлеп во железнички вагони и обрнато. 

4) Ако транспортно™ претпријатие на речниот со-
обраќај ја прифати нараџбеницата, должно е за тоа 
во срок од два дена од приемот на нараџбеиицата да 
го извести нарачачот, а шлепот да го постави на уто-
вар најдоцна во срок од 8 дена од денот кога е при-
фатена нараџбеницата. 

Ако транспортно™ претпријатие не е во можност 
да ја прифати нараџбеницата, должно е со телеграма 
или на друг начин да го извести нарачачот за тоа-
најдоцна во срок од два дена од денот на приемот 
на нараџбеницата. Ако нарачачот побара транспорт-
но™ претпријатие ќе ја води поднесената нараџбе-
ница во евиденција и ќе ј-а. извести странката за вре-
мето кога ќе биде во можност да га прифати нараџ-
беницата. 

5) Со прифаќањето на нараџбеницата од транс-
порт« ото претпријатие се смета дека е склучен дого-
вор за превоз на стоки помеѓу карачачот и транспорт-
но™ претпријатие. 

Транспортно™ претпријатие и нарача чот се дол-
жни во срок од 8 дена од денот кога е прифатена 
нараџбеницата да склучат писмен договор (заклуч-
ница) за превоз на стоки во кој ќе се предвидат де-
тални одредби за условите на превозот. 

6) Договорот може да се склучи: 
а) за поединечни превози на стоки, 
б) за превози на стоки што се вршат во опре-

делен временски период, ^ _ ^ « 
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7) По прописите од оваа наредба задолжително 
ќе постапуваат сите транспортни претпријатија на реч-
ниот сообраќај. 

8) Државниот орган на народната република над-
лежен за работите на речниот сообраќај ќе пропише 
пенали за случај на потполно или делимично неизвр-
шување на договорите за превоз од страна на ед-
ашот или други от догов орач. 

Поблиски прописи за спроведување на оваа на-
редба ќе донесе државниот орган на народната репу-
блика надлежен за работите на речниот сообраќај. 

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

Бр. 2337 
12 август 1952 година 

Белгград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет 
Борис Кидрич, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 

517. 
Брз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 10/52) Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ издава 
i Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА КУПУВАЊЕ ОГРЕВ 

I. Народната банка на ФНРЈ и месните штедилни-
ци можат да им одобруваат кредит« за купување огрев 
(огревно дрво, црн јаглен и лигнит) на работниците 
и службениците постојано запослени во државните сто-

- тански претпријатија, надлештва и установи, на работ-
ниците и службениците постојано запослени во опште-
ствените и задружните организации и нивните претпри-
јатија како и на личните и фамилијарните пензионери 
и инвалиди. 

И. Кредитите за набавка на огрев,се одобруваат 
под следните услови: 

1) вишната на отплатата не може Да прејде % <*Д 
месечните принадлежности (без детскиот додаток) 
вклучувајќи ги обврските што ги има корисникот на 
Кредитот по други потрошувачки кредити; 

2) кредитот мора да се отплати најдоцна во срок 
од 8 месеци во еднакви месечни рати — било во 
готови пари било во индустриски бонови; 

3) каматата по овие кредити изнесува 6% го-
дишно; 

4) исплатата на одобрениот кредит на корисни-
кот се врши само со барира« чек со ознака на самиот 
чек дека може да се употреби само за купувања 
огрев; 

5) како обезбедување за отплата на кредитот 
служи бланко меница со акцент на должникот, со 
гаранција од едно кредитно способно лице и админи-
стративна забрана на заработката, плат ата, инвалидни-
ната односно пензијата. 

На обезбедувањето што се дава во врска со одо-
брувањето на кредитот по оваа наредба не се плаќа 
такса. 

III. Кредитите по оваа наредба ќе се одобруваат 
заклучно до 30 септември 1952 година. 

IV. Работниците и службениците ќе ги добиваат 
кредитите преку претпријатието (надлештво™, устано-
вата и организацијата) во кое се запослени. 

Претпријатието (надлештво™, установата, органи-
зацијата) ќе испрати до банката списоци на барате-
лите на кредит со податоци за висината на кредитот, 
висината на ратите за отплата и сроковите за отплата. 

Пензионерите и инвалидите кредитите за огрев 
Ѕе ги добиваат непосредно од банката 

V. Исплатните благајни (за лицата во работен од-
нос, ^ пензионерите и инвалидите) се должни редовно 
секој мјесец да ги запираат месечните рати за отплата 
на кредитот и најдоцна до 5-ти во месецот да ги 
испраќаат до банката која го одобрила кредитот. 

VI. Претпријатијата, надлештвата, установите и 
организациите ол точ. 1 на оваа наредба се должни 
да ја известуваат банката за сите промени (преместу-
вање и ел.) што настануваат кај поодделни корисници 
на кредитот. 

Ако корисникот на (Кредитот се премести во дру-
го' претпријатие (установи, надлештво, организација) 
треба да се извести и новата исплатна благајна за 
обврската на корисникот на кредитот. Новата исплатна 
благајна ќе постапува натаму според одредбите од 
точ. V на оваа наредба. 

VII. Право на добивање кредит за набавка на 
огрев имаат и лица што добиле кредит по прописите 
од Наредбата за одобрување кредити за набавка на 
огрев за огреваниот период 1952/53 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 31/52). 

Лицата што не ги искористиле кредитните бонови 
добивени по прописите од Наредбата за одобрување 
кредити за набавеа на огрев за огревниот период 
1952/53 година, можат овие бонови да ги користат 
за купување огрев по слободните цени. 

Оваа наредба влегува во сила од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на ФНРЈ", на кој де« 
престануваат да важат прописите од Наредбата за 
одобрување кредити за набавка на огрев за огревниот 
период 1952/53 година. 

Бр. 2278 
И август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Стопанскиот сове!: 
на Владата на ФНРЈ, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво. 
Светозар Вукмановић е. р. 

518 
Врз основа на чл. 68 од Уредбата за определу-

вање и прев оде ње на пензиите и инвалиднини те 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 39/52), препишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА УРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ 
И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 

Со чл. 5 
1) По смртта на уживателот на лична пензија кој 

по пензмонисањето работел, а се откажал од примање 
пензија (чл. 28 ст. 2 од уредбата), како основ за 
опре делување фами ли јари а пензија tce зема износот 
на личната пензија на која би имал право во момен-
тот на смртта. 

По смртта на уживател на инвалиднина кој рабо-
тел, како основ за определување фамилијарна пен-
зија се зема износот на личната пензија на која ужи-
вател от на инвалидиииата би имал право во моментот 
на смртта, или износот на итвалиднината што ја ужи-
вал, ако е таа поголема. • 

Со чл. 6 
2) Со еднократната инвалиднина, како и со от-

пратише, не припаѓа право на додаток на деца по 
Уредбата за додатоците на деца („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 48/51). 

3) На лицата на кои што по 1 април 1952 година 
им е исплатена еднократна инвалиднина или отпрат-
нина како аконтација по Задолжителното толкување 
на чл. 59 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 23/52). ќе им се ис-
плати разлика до износот од чл. б ст. 1 и 2 од уред-
бата од еднаш. Ако износот на примената аконтација 
е поголем, нема да се бара враќање. 
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Со чл. 7 
4) Минималната фамилијарни пензија се исплатува 

ЈЈО еден износ од 3.500 динари за сите уживатели на 
фамилијарен а пензија, без обзир не нивниот број. 

Во случај ка одвоен живот и поделба на пензи-
јата, минималната фамилијарна пензија се дели по 
одредбите на чл. 75 од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии . 

Кога фамилијарната пензија е определена по чл. 
73 ст. 2 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии не 
припаѓа минимална пензија- по чл. 7 од уредбата, осем 
БО случаи кога покрај децата пензијата ј-а уживаат и 
родителите па осигуреникот. Ако родителите живеат 
одвоено од другите соуживателн на пензија, од вкуп-
ниот износ на минималната пензија на децата им се 
исплатува законскиот износ на пензијата, а на роди-
телите остатокот до износот на минималната пензија. 

Со чл. 9 
5) Во смисла на одредбата на ст. 2 чл. 9 од 

уредбата работник ќе се разврстава во пензиски ра-
зред според порано признаената стручна спрема и во 
случај кога во моментот на пензионирањето работел 

работи за кои е потребна нижа стручна спрема, 
г-ко пред тоа, а по признавањето на стручната спрема, 
работел најмалку три години на работи што и' одго-
вараат на таа признаена стручна спрема. (На пр.: ра-
ботник здобил стручна опрема на висококзалификуван 
работник 1946 година, .па со таа. признаена спрема ра-
ботел на работи за кои се бара стручна спрема на 
висококвалификуван работник до 1951 година. Потоа, 
до пензионирањето работел на работи за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван работник. Бидејќи 
работникот провел повеќе од три години на работи 
ита стручната спрема што ја има, т. е. на работи на 
з ж о неквалификуван' работник, ќе се разврста во пен-
зиски разред како висококвалификувзн работник иако 
РО моментот на пензионирањето работел на работи 
сд нижа квалификација). 

^тредбата од втората реченица на ст. 2 чл. 9 од 
уредбата ќе се примени и во случај кога работникот 
f.o моментот на пензионисањето бил запослен На ра-
боти за кои е потребна пониска стручна спрема од 
онаа што му е признаена, ако пред тоа заполтување 
провел најмалку една година на работи за кои имал 
признаена стручна спрема. (На пр.: работник работел 
<?д 1945 до 1919 година како по лукв али фи куван ра-
ботник. 1949 година здобил стручна спрема на ква-
лификуван работник и на работи за кои се бара 
стручна спрема на квалификуван работник работел до 
1951 година. После тоа, па до пензионирањето во 1952 
година работел на работи за кои се бара спрема на 
полуквалификуван работник. Бидејќи по здобивањето 
на стручната спрема на квалификуван работник не 
работел три години на работите на признаената струч-
на спрема, но работел повеќе од една година, тоа при 
пензионирањето ќе се разврста според стручната спрема 
што ја имал порано, т. е. според стручната спрема на 
полу квалификуван работник, но во еден пензиски ра-
зред во та«а категорија на стручна спрема погоре од 
разредот што му припаѓа според работниот стаж. Тоа 
значи, ако би бил според работниот стаж разврстан 
во XVI, ќе се разврста во XV- пензиски разред. Р а з л -
етувањето ќе се изврши на ист начни и во случај 
кога работникот во наведениот пример во моментот 
•на пен зи опивањето работел како неквалификуван ра-
ботник). 

6) Кога управниот одбор на претпријатието ќе 
потврди дека работникот за последни пет години 
пред пензионисањето ги вршел со успе* работите за 
кои се бара виша квалификација од онаа што ја има 
и, изложувајќи ги подробно работите што ги работел, 
подаде предлог работникот да Се разврста во смисла 
на чл. 9 ст. 3 од уредбата, извршниот одбор на за-
водот за социјално осигурување на околната (гра-
дот) може таквиот работник да го разврста во пен« 

виски разред непосредно повисок од оној во кој би 
бил разврстан според признаената квалификација и 
работниот стаж. 

7) За да се определат правата што припаѓаат во 
случај на несреќа, во работа, се разврнуваат : 

а) учениците во стопанството, како и учениците 
на стопанско-стручните школи, кои покрај теоретска 
обука во училници, вршат редовно и ^задолжително 
практична работа во работилници, на ^ работилница 
ИЛИ на други места, — во XVI пензиски разред; 

б) студентите на факултети, високи и виши шко-
ли кои според посебните прописи вршат задолжителна 
пракса, — во XV пензиски разред; 

в) учениците на средни стручни и специјални 
школи и техникуми кои според посебни прописи.вр-
шат задолжителна пракса, — во XVI пензиски разред; 

г) лицата, што ќе претрпат несреќа на доброволни 
јавни работи, а по своето редовно занимање не биле 
во работен однос, — во XX пензиски разред; 

д) земјоделските работници запослени како по-
мошни. работници кај машинска вршидба или како 
послуга кај други земјоделски машини со механизи-
р а погон, што се колективно осигурени само за слу-
чај на несреќа во работа, во XX пензиски разред. 

Ка лицата од точ. г) и д) од претходниот став 
не се применува членот 4 ст. 3 од уредбата. Кога ќе 
претрпат несреќа на доброволни јавни работи лицата 
под а), б) и в), разврстувањето ќе се изврши во пен-
зиските разреди п о точ. а), б) т в), со тоа да не се 
применува членот 4 ст. 3 од уредбата и во овие 
случаи. 

8) Членовите -на рибарски задруги на кои рибаре-
њето им е едино или главно занимање (чл. 5 ст. 2 
од Законот за социјално осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии) се- разврнуваат 
според работниот стаж во пензиските разреди од 
XX—XVII, аналогно на чл. 9 ст. 1 под г) од уредбата. 

Со чл. 10 
9) Како службеници со виша стручна спрем., се 

сметаат службениците со факултетска и кејзи рамна 
школска спрема што ги вршат [работите за кои се 
бара таква спрема. 

Како службеници со средна стручна спрема се 
сметаат службениците што имаат завршена средна 
школа или и виша од средна школа а кои вршат по-
сложени финансиско-комерцијални и технички како и 
други работи за кои е потребна средношколска сире." 
ма (книговодител, градежен техничар в др.). 

Како службеници со нижа Стручна спрема се 
сметаат службениците што имаат непотполна или пот-
полна средна школа, а кои вршат попрости работи во 
финанснско-комерцијалната и техничката служба (пре-
сметковен персонал, магационер!!, цртачи и др.). 

Ке сс смета дека и службениците што имаат сред-
на школска спрема здобиле виша стручна спрема ако 
вршеле кај поголеми претпријатија најм-алу пет го* 
дини непосредно пред пензионирањето со успех ра* 
боти за кои се бара виша стручна спрема. Исто така, 
ќе се смета дека и службениците што имаат непот-
полна средна школа здобиле средна стручна спрема-
ако вршеле кај поголеми претпријатија најмалку пет 
години непосредно пред пензионирањето со успех ра-
боти за кои се бара средна, стручна спрема. 

На службениците што ги исполнуваат условите 
од чл. 11 од уредбата, им се признава најмалу средна 
стручна спрема, без обзир на школската спрема. 

Со чл. И 
10) Фактот дека претпријатието спаѓа во катего« 

рија на поголеми претпријатија го потврдува држав-
ниот орган на народната република надлежен за сто-
панството (чл. 11 ст. 5 од уредбата), а постоењето 
на другите факти од точ. 9 на ова напатствие го пот-
врдува управниот одбор -на претпријатието и изложу* 
вајки ги (подробно сите работи што ги вршел службе« 
»имот за иследните пет години. 
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11) При оценката, на стручната спрема ќе се при-
менува Решението од Претседателот на Советот за 
наука и култура на Владата на ФНРЈ за рангот на 
школите и курсевите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52). 

Со чл. 12 и 13 
12) Просечниот месечен износ на заработката во 

смисла на чл. 12 и 13 од уредбата се пресметува од 
вкупниот износ на заработката што ја остварил оси-
гуреникот за последните три години работа, и то-: 

а) кај старосна пензија — до денот на 'поднесу 
вање го н,а барањето за пензија; 

б) кај .инвалидска пензија — до вклучително по-
следниот ден за кој е остварена заработката; 

в) кај инвалиднина поради* несреќа на работа џ 
вон работа — до денот на претрпената несреќа, и кај 
инвалиднина поради болест — до денот кога ја уста-
новила инвалидско - пензиската комисија намалената 
способност за работа. 

Кога се пресметува просечната заработка во сми-
сла на претходниот став, како една година работа се 
земаат 312 дена проведени на работа, односно како 
три години работа се земаат 936 дена проведени на 
(работа. 

13) Додека во периодот од 1 април 1952 година) 
па натаму не ќе се достигне можност за пресмету-
вање на просечната месечна заработка од три години 
работа, ќе се зема просечната месечна заработка 
остварена во периодот од 1 аир,ил 1952 година па до 
денот означен во точ. 12 под а), б) и в) од ова на-
патствие. Просечната месечна заработка се пресметува 
така, што вкупниот износ на заработката остварена во 
тој период се дели со бројот на дните стварно про-
ведени на работа, па добавениот количник се множи 
со 26. (На пр.: остварената заработка во периодот од 
1 април 'до 20 август 1952 година изнесува 35.200 ди-
нари. Во тој период има 121 календарски работен ден, 
но работникот стварно работел само 110 дена. Спрема 

35.200 X 26 
тоа = 8.320 динари како месечен просек 

НО 
на заработката). 

14) Во смисла на чл. 13 ст. 3 од уредбата по која 
одредбата од ст. 1 на истиот член не важи за осигу-
рениците — инвалиди кои поради намалена работна 
способност остваруваат пониска просечна заработка, 
такви осигуреници се разврнуваат во пензискиот ра-
зред што им припаѓа според стручната спрема и ра-
ботниот стаж, без обзир што износот па просечната 
заработка која ја оствариле е понизок од износот на 
пензискиот разред. 

Во смисла на чл. 13 ст. 3 од уредбата, се подра-
збираат и осигурениците што се воени инвалиди од 
војната. 

Со чл. 16 
15) Во износот на просечната заработка по чл. 12 

и 13 од уредбата се засметуваат кај работниците за-
послени при државните органи и установи, покрај 
платата, и премислите и одделните додатоци (чл. 19 
и чл. 22 од Уредбата за платите на работниците за-
послени во државните надлештва, и установи) што ги 
примил работникот за последните три години. 

Со чл. 18 
16) Како општествени организации се* сметаат:. 

Комунистичката Партија, на Југославија, Народниот 
фронт, синдикалните организации. Антифашистичкнот 
'фронт на жените, Народната младина, Сојузот на бор-
ците, Народната техника, како и други организации и 
здруженија на кои што им е одобрено основањето и 
работењето по прописите од Законот за здруженијата, 
соборите и другите јавни собранија. 

17) Во смисла на чл. 17 ст. 1 од уредбата службе-
ниците на општествените организации и на задружните 
сојузи се разврнуваат во пензиски разред според 
платата упоредена со соодветната плата на државниот 
орган. (На пр.: службеник на општествена организа-

ција што има плата 8.600 динари се разврнува во 
ХП пензиски разред, бидејќи оваа плата е еднаква со 
платата на службеник на државен орган во ХП пла-
тен .разред. Во исти ХП пензиски разред се развр-
з у в а и службеник на општествена организација што 
има плата поголема од 8.600 а помала од 9.400 ди-
нари, т. е. помала од платата на непосредно виши — 
XI платен разред. 

Со чл. 22 
18) За поранешно време, кога дозволи за вршење 

услужни дејности не издавале комунални туку други 
државни органи, ќе се земе во смисла на чл. 22 од 
уредбата дозволата издадена од органот што бил то 
таш надлежен. 

Со чл. 24 
19) Времето проведено на воена должност во 

војните од 1^12 до 1920 година во состав н а оруже-
ните сили на оние држави чиите територии во целост 
или делум влегле во состав на државната, територија! 
на Југославија, им се признава на осигурениците — 
државјаните на ФНРЈ во работен стаж во смисла на 
чл. 24 од уредбата ако пред да влезат на воена дол-
жност имал« д оми нил на сегашната територија на 
ФНРЈ. Исто така, на осигурениците — државјаните 
на ФНРЈ им се смета во работен стаж и времето про-
ведено на воена* должност во војните од 1912 до 1920 
година во состав на сојузничките оружени сили во 
блокот на силите во кои се на отале Србија и Црна 
Гора. 

20) Кога се оценува правото на фамилијарна пен-
зија по смртта на осигуреник што не бил уживател на 
лична пензија, времето проведено во војните од 1912 
до 1920 година не се смета во петгодишен стаж за 
здобивање право на фамилијариа пензија, но се за-
сметува кај определувањето висината на личната пен-
зија на умрениот осигуреник од која ќе се определи 
фамилијарна пензија (чл. 5 од уредбата), ако има оси-
гуреникот друг касметлив работен стаж од најмалку] 
пет години по којшто е здобив ено правото на ф а ми-
ли ј арна пензија. 

Со чл. 25 
21) Како организирана работа во Народноослобо-

дителната борба се смета: 
а) работата во народноослободителните одбори к 

установите што работеле за Народноослободителната 
војска; 

б) работата во поодделни политички организации 
на Народно ослободители ото движење на ослободената 
територија (Комунистичката партија, На ро дно осл об о-
дителниот фронт, Антифашистички от фр онт на жени-
те, Обединетиот сојуз на антифашистичката младина 
на Југославија); 

в) револуционерната политичка- работа во органи-
зациите на 'Нар оити оослоб одат ел и ото движење на нео-
слоб о де ната т ерит ори ј а. 

За признавање времето проведено на работа во 
организациите наведени во претходниот став потребно 
е осигуреникот да работел постојано активно во-* тие 
организации, а не само да бил нивни член или да бил 
поврзан со тие организации за време Народноосло-
бодителната борба. 

Како активна организирана работа на ослободе-
ната територија треба Да се смета »работата на- акти-
вистите што биле посветени наполно во тоа и кои 
не можеле затоа да вршат други работи. 

Како активна организирана работа на ^ о с л о б о -
дената територија, се смета работата на членовите на 
наведените организации што ја посветиле целата своја 
лична активност на револуционерната работа за На* 
родноослободителното движење. 

Времето што се смета по чл. 25 од уредбата двој-
но во пензија се признава и ако осигуреникот бил: 
во тоа време помлад од 16 години. 
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Со чл. 26 
22) Со обзир на, чл. 45 од Законот за социјалното 

осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, сето време проведено во работен од-
нос во странство се признава во смисла на чл. 26 сг. 
2 од уредбата и во случај кога на осигуреникот му 
се определува инвалидска пензија затоа што станал 
наполно неспособен за работа за време подолго од 
една година. 

23) Кога по чл. 26 ст. 1 од уредбата се признава 
времето проведено во работен однос во странство 
затоа што осигуреникот го исполнил условот на ра-
бо: нп от однос од вкупно 10 години на територијата 
на ФНРЈ пред и по 15 мај 1945 година, треба да се 
разбере дека тој услов е исполнет ако осигуреникот 
од тие 10 години бил во работен однос во ФНРЈ 
некое време по 15 мај 1945 година. 

24) На иселениците-тговратници што ќе .докажат 
со соодветни исправи дека од странски носител на 
социјалното осигурување здобиле право на пензија 
или: инвалиднина, но тоа право не можат да го оства-
руваат затоа што не е регулиран платниот промет со 
односната држава или што таа држава не врши такви 
плаќања во Федеративна Народна Република Југосла-
вија, ќе им се признае пензија или инвалиднина во 
висина која одговара на вредноста на здобивеното 
право во странство по југословенскиот пресметковен 
курс на односната валута. 

Ако така пресметаниот износ би бил помал од 
износот по чот. 7 од уредбата — ќе се исплатува ми-
нималниот износ на пензијата по чл. 7 од уредбата. 

Ако пресметаниот износ по ст. 1 од ова точка 
надминува 4.500 динари месечно, ќе се исплатува 
пензија само во износ од 4.500 динари, а разликата 
ќе се исплати кога по завршената пресметка со држа-
вата во која го здобил осигуреникот правото на пен-
зија, ќе се прими соодветна, противвредност. 

Пензијата односно ипв алидини ат а ќе се определи 
во случаите од претходните ставови на оваа точка 
под услов овластеникот да. му предаде на надлежниот 
орган на социјалното осигурувања писмена изјава за 
отстапување правото на пензија односно инвалиднина 
што ја здобил во странство, како и писмено овластен 
ние дека државните органи на ФНРЈ можат таа пен« 
зија односно инвалиднина во странство да ја наплатат 
во негово име. 

Со чл. 27 
25) Како инвалиди на трудот се сметаат уживате-

лите на инвалиднина на И и ЈН група по прописите 
за социјалното осигурување. 

Со чл. 28 
26) Одредбите до чл. 28 ст. 1 — 3 од уредбата се 

однесуваат само до осигурениците што ги исполниле 
условите за старосна пензија, а од ст. 4 на овој член 
— и до уживателите на инвалидска пензија. Овие од-
редби ќе се применуваат од 1 јули 1952 година. 

Ако осигуреникот по исполнувањето на условите 
за старосна пензија продолжи да работи, не поднесу-
вајќи барање за пензија, ќе се смета дека во смисла 
на чл. 28 ст. 1 од уредбата не сака да го остварува 
правото на пензија се додека не ќе поднесе барање 
за пензија. 

Барањето за пензија осигуреникот го поднесува 
преку претпријатиево односно установата при која е 
запослен. Претпријатието односно установата го испра-
ќа барањето со потребни документи до надлежниот 
завод за социјално осигурување со извештај дали ќе 
го задржи осигуреникот и натаму во работен однос 
или не. 

Ако осигуреникот по поднесеното барање за пен-
зија го продолжува работниот однос, должен е да 
изјави да ли сака во смисла на чл. 28 од уредбата да 
прима пензија или се откажува од примањето на пен-
зија за времето додека е во работен однос. 

Ако претпријатието односно установата ќе извести 
дека го задржува осигуреникот и натаму во работен 
однос, а осигуреникот изјави дека сака да прима 
пензија и за време на продолжениот работен однос, 
пензијата ќе му се определи и исплатува од првиот 
ден на наредниот месец по поднесеното барање. 

Ако претпријатието односно установата ќе извести 
дека нема со осигуреникот да го продолжи работниот 
однос, ќе го задржи на работа до крај на оној месец 
што му претходи на денот од кој ќе се врши исплата 
на пензијата според донесеното решение. Во тој случај 
работниот однос престанува со денот со кој почнува 
исплатата на пензијата. Денот со кој ќе почне испла-
тата / на пензијата ќе го определи заводот за социјално 
осигурување со првиот ден на наредниот месец по 
донесувањето на решението за правото на пензија, 
а ако е донесено тоа решение во втората половина 
на месецот, тој ден треба да се определи на почетокот 
на вториот иден календарски месец. 

Ако таков осигуреник биде разрешен по своје 
барање од должност пред да биде донесено решени-
ето за правото на пензија, ќе му се определи аконта-
ција на пензијата. Во тој случај пензијата припаѓа од 
првиот иден ден по денот со кој е осигуреникот на-
мирен со заработката односно платата. 

Работниот однос што е продолжен со осигуреник 
кој исполнил услови за старосна пензија а се откажал 
од примање пензија, престанува со отказ по односните 
прописи. Во таков случај пензијата припаѓа од првиот 
ден по истекот на отказниот срок. 

Времето проведено во работен однос по исполну-
вањето на условите за старосна пензија се смета в о 
работен стаж до денот на поднесувањето на барањето 
за пензија. 

Со чл. 29—31 
27) Условот од пет години примање положаен до-

даток во смисла на чл. 30 од уредбата е исполнет 
ако осигуреникот примал положаен додаток за сето 
време на запбслување за последните пет години работа, 
без обзир дали запомнувањето било непрекинато или 
прекинувало. Ке се смета дека е исполнет овој услов 
и во случај кога осигуреникот во периодот на зано-
слувањето подолго од пет години остварил 60 месеци 
примање на положаен додаток, а ако до прекинот на 
примањето на положаен додаток дошло поради пре-
местување на нови должности а одделните периоди 
на зажалување во кон осигуреникот не примал поло-
жаен додаток не траеле подолго од три месеци. 

Во петгодишниот период на остварување заработка 
по чл. 29 ст. 1 односно поимање на положани додаток 
по чл. 30 ст. 1 од уредбата, се засметуваат под усло-
вите од претходниот став и периодите за кои осигу-
реникот примал функционален додаток до 1 април 
1952 година. 

Во случаите од претходниот став ќе се земат за 
службениците во стопанството кога се установува 
просечниот износ што ќе служи како основ за опреде-
лување придадена пензија, износите на остварениот 
вишок на заработката над платата на првиот платен 
разред и износите на примениот функционален додаток 
за последните пет години работа. (На пример: осигу-
реникот се пензионисува со 1 август 1953 година, во 
периодот од 1 април 1952 до 31 јули 1953 година 
остварил вишок на заработката од 24.000 динари, о д 
1 октомври 1947 година примал функционален додаток 
во месечен износ од 1.200 динари. За основ се зема 
вишокот на заработката од 24.000 динаои што е о с т в ^ 
рен од 1 април 1952 година до 31 јули 1953 ( = 16 
месеци)^ а за другите 44 месеци сметајќи од 1 април 
1952 година назад до 1 август 1948 година функцио-
налниот додаток од по 1.200 динари месечно што 
чини 52.800 динари или со вишокот на заработката од 
24.000 динари, вкупно 76.800 динари. Спрема тоа 

76.800 
_ = 1.280 динари како основ за определување 

60 
гери дадена пензија). 
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Ако од 1 април 1952 година до пензионирањето па 
службеникот на државен орган не е наполнета една 
година примање на положаен додаток во смисла на чл. 
30 ст. 2 од уредбата, се земаат при установувањето 
на просечниот износ на положајниот додаток што ќе 
служи како основ за определување придадена пензија 
Износите на примениот положаен додаток по 1 април 
1952 година а за времето што недостанува до една 
година — износите на примениот функционален дода-
ток пред 1 април 1952 година. 

Со чл. 35 
28) Лицата од чл. 35 ст. 1 под б) од уредбата се 

разврстуваат по чл. 9 и 10 од уредбата, според струч-
ната спрема и работниот стаж, и тоа: 

— лицата што биле порано во работен однос, во 
пензискиот разред што им одговара на нивната струч-
на опрема и наполнетиот работен стаж; f 

— лицата што немаат работен стаж — во најни-
скиот пензиски разред на онаа категорија стручна 
спрема за која имаат соодветна школска спрема, и тоа-: 
со завршен факултет (висока и виша школа) — во 
X пензиски разред; со завршена средна или нејзи рамна 
школа — во XII пензиски разред; со завршена инду-
стриска школа и со завршено изучавање на занает — 
во XIV пензиски разред; 

— сите други лица — в о XVII пензиски'разред. 
Во случаите од претходниот став не се применува 

членот 4 ставот 3 од уредбата. 
Пензискиот основ на оној пензиски разред во кој 

е разврстен осигуреникот по ст. 1 од оваа точка служи 
и како основ за определување другите права што му 
припаѓаат на осигуреникот (материјално обезбедување 
закошена). 

Со чл. 38 
29) Правото на инвалиднина и инвалидска пен-

зија во смисла на чл. 38 од уредбата припаѓа и 
во случај кога е утврдена потполна неспособност за 
работа за време подолго од една година. 

Со чл. 43 
30) На лицата од чл. 43 ст. 1 од уредбата што 

биле во работен однос по 15 мај 1945 година, ќе им 
се определи: 

а) инвалидска пензија, ако неспособноста за ра-
бота настапила пред да влезе во сила Законот за 
социјално осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии и ако наполниле работен стаж од 

. најмалку пет година (лицата помлади од 50 години) 
односно најмалку 10 години (лицата постар« од 50 
години). Дали за здобивање на правата ќе се бара 
стаж од 5 односно 10 години, ќе се цепи според ста-
роста на лицето во време кога настапила неспособно-
ста за работа. Исто така ќе се определи инвалидска 
пензија и во случаи кога пред да влезе во сила За-
конот за социјално осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии се исполнети сите 
услови од чл. 48 ст. 1 на тој закон; 

б) старосна пензија, ако до влегувањето во сила 
на Законот за социјално осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии наполниле нај-
м а л к у ^ години работен стаж и 65 години старост 
(мажи), односно 55 години (жени), или наполниле 
работен стаж од 35 години и 55 години старост (мажи) 
односно работен стаж од 30 години и 50 години ста-
рост (жени). 

31) На лицата што не биле во работен однос по 
15 мај 1945 година ќе им се определи старосна пензија 
ако до влегувањето во сила на Законот за социјално 
осигурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии наполниле 35 години работен стаж и 55 го-
дини старост (мажи) односно 30 години работен стаж 
и 50 години старост (жени). 

32) Во смисла на чл. 43 ст. 3 од уредбата, ќе им 
се определи фамилијарна инвалиднина на членовите 

на фамилија од оние осигуреници што биле во ра-
ботен однос по 15 мај 1945 година, а умреле пред да 
влезе во сила Законот за социјално осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии, во 
случаи каде што би постоело по прописите од тој закон 
право на фамилијарна пензија а по поранешните про-
писи не е признаено тоа право поради неисполнува-
њето на некои одделни услови што не ги бара споме-
натиот закон. На пример: 

— кога умрел уживател на рента чијата способност 
за работа била намалена преку 50%, и смртта не била 
последица на претрпена несреќа во работа (а постојат 
условите од чл. 65 ст. 2 точ.З од Законот за социјално 
осигурување на работниците и стужбениците и нивните 
фамилии); 

— кога брачниот другар на осигуреникот не здо-
бил право на пензија затоа што бил во брак помалу 
од една година со умрениот осигуреник (а не постојат 
околностите од чл. 68 на Законот за социјално оси-
гурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии); 

— кога брачниот другар не здобил право на пензија 
затоа што склучил брак со уживател на лична пензија 
(а не постојат околностите од чл. 68 на Законот за 
социјално осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии); 

— на родителите кои но поранешните прописи за 
социјално осигурување примиле отпратнина место 
пензија, и на родителите на кои по други поранешни 
прописи за пензиите не им е признаено правото на 
фамилијарна пензија затоа што не ги исполнувале 
одделните услови за пензија на родителите (а ги 
исполнуваат условите од чл. 70 на Законот за соци-
|ално осигурување, на работниците и службениците и 
нивните фамилии)/ 

Со чл. 44 
33) По членот 44 ст. 1 од уредбата ќе им сеопре-^ 

дели инвалидска пензија на лицата што не здобиле' 
право на пензија по поранешните прописи, а не ги 
исполнуваат ни условите од чл. 43 од уредбата, ако 
го наполниле пропишаниот стаж за инвалидска пензија 
(5 односио 10 години според староста во времето кога 
настапила неспособноста) како работници и н а м е р -
ници или службеници* без обзир на тоа кога биле во 
работен однос и без обзир на траењето на прекинот 
помеѓу поодделни запослувања. 

Пензискиот процент им се определува на овие 
лица според вкупното време што се смета во пензиски 
стаж по чл. 60—63 од Законот за социјално осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии и одредбите од Уредбата за определување и 
прев одење на пензиите и инвалиднините. 

За да се 'определи пензијата таквото лице ќе се 
разврста во пензиски разред аналогно на чл. 9, 10 и 14 
од Уредбата за определување и прев одење на пензи-
ите и инвалиднииите. 

Со чл. 45 
34) Лицата што биле уживатели на пензии и ренти 

на кои им се признава правото на пензија односно 
инвалиднина по чл. 45 од уредбата, ќе се разврстати 
поради определување пензија односно инвалиднина во 
пензиски разред според статусот што го имале во мо-
ментот на пензионирањето, и тоа: 

а) работниците — според стручната спрема и ра-
ботниот стаж во смисла на чл. 9 од уредбата; 

б) наместениците — според платната група по чл. 
8 од Уредбата за регулирање надниците и платите на 
работниците и наместениците од 20 април 1945 година, 
по која би им бил определен пензиски основ ако би 
биле преведени по Уредбата за преводење на пензи-
ите, рентите и помоштите определени по поранешните 
прописи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50); 
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в) државните службеници — според пензискиот 
основ по чл. 8 од Законот за установување правото 

* ка пензија и за пензионисање на државните службе-
ници, кој одговара на нивната службеничка група 
во моментот на пензионисањето и на одредбата од 
чл. 50 ст. 1 од уредбата. 

Лицата што биле во работен однос по 15 мај 1945 
година, ќе се разврнат во пензиски разреди во смисла 
ла одредбите од Уредбата според нивниот статус во 
моментот кога .престанал работниот однос. Ваквите лица 
што имале на 6 април 1941 година својство на државен 
службеник, ќе се разврстат по нивно барање во пен-
зиски разред според статусот на ден 6 април 1941 
1однна во смисла на претходниот став под в). 

Во смисла на чл. 45 ст. 4 од уредбата, вдовица 
има право на фамилијама пензија со обзир на закон-
скиот услов од чл. 67 ст. 1 од Законот за социјално 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии* ако на денот кога умреле лицата од 
чл. 45 ст. 1 од уредбата имале наполнети 45 години 
Старс-; 

Со чл. 46 
35) Срокот од пет голини за наголемување инва-

лидска пензија односно инвалиднина поради несреќа 
во работа во смисла па чл. 4 ст. 3 од уредбата, за 
пензиите и инвалиднините што се преводат по Уред-
бата, почнува да тече од 1 Јули 1952 година. 

Со чл. 47 
36) Старосна пензија ќе им се определи на оние 

•уживатели на пензија кои во моментот на пензнони-
сањето ги исполнувале условите за старосна пензија 
но Законот за социјално осигурување на работниците 
и службениците и нивните фамилии. 

Инвалидска пензија ќе им се определи на оние 
уживатели на кои што им била определена пензија 
перади неспособноста за работа. 

На уживателите на кои што им била определена 
пензија поради неспособноста за работа, а кои во 
моментот на пензионирањето ги исполнувале условите 
ЗЈ полна старосна пензија по Законот за социјално 
осигурување на работниците и службениците и нивните 
фамилии, ќе им се определи старосна пензија, а ако 
ги исполнувале условите за непотполна старосна пен-
зија, ќе им се определи инвалидска пензија, доколку 
самиот уживател не бара да му се определи старосна 
пензија. 

Ма уживателите на пензии што не ги исполнуваат 
условите :-:п за старосна ни за инвалидска пензија по 
одредете од Законот за социјално осигурување на ра-
ботниците и службениците и нивните фамилии, ќе им 
се определи, пензија по табелата од чл. 58 на тој закон 
со процентот што му одговара на нивниот вкупен ра-
ботен стаж .Ако немаат наполнети 15 години работен 
стаж, пензијата ќе се определи во висина од 50% од 
пензискиот основ. Овие лица, кога ќе наполнат 65 го-
дини старост (мажи), односно 55 години (жени), ќе 
се сметаат како уживатели на старосна пензија во 
смисла на одредбите од Законот за социјално осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии. 

На лицата на кои што им е определена пензија 
по Законот за установување правото на пензија, при 
преводењето по оваа уредба ќе им се признае во ра-
ботен стаж времето признаено со решението за пензија 
по Законот за установување правото на пензија, осем 
времето што не би можело да биде признаено во 
работен стаж по чл. 23 и чл. 24 ст. 2 под б) од уред-
бата. Исто така, ќе се признае и времето што не било 
признаено по тој закон, а кое се признава по Законот 
за социјално осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии и по Уредбата за опреде-
лување и преводење на пензиите и инвалиднините. 

Со чл. 49 
37) Работниците — уживатели на пензии и инва-

лиднини се разврнуваат во пензиски разреди според 
стручната спрема утврдена при преводењето по Уред-
бата за преводење на пензиите, рентите и помоштите 
определени по поранешните прописи и за признавање 
правото за пензија на лицата што не здобиле право 
на пензија по поранешните прописи („Службен ЈЈИСТ 
на ФНРЈ", бр. 69/50) и според работниот стаж, по чл. 
9 ст. 1 од Уредбата без применување на ст. 2, 3 и 4 
од тој член. 

Работниците — уживатели на пензии и И Н В А Л И Д Н И -
НИ на кои што им е определена пензија односно инва-
лиднина по прописите од Законот за социјално осигу-
рување на работниците и службениците и нивните 
фамилии, и оние на кои што им е определена пензија 
односно рента по поранешните прописи, а не биле 
преведени по Уредбата за преводење на пензиите, 
рентите и помоштите определени по поранешните про-
писи и за признавање правото на пензија на лицата 
што не здобиле поаво на пензија по поранешните про-
писи се разврстуваат во пензиски разреди по чл. 9 ст. 
1, 2 и 3 од уредбата. 

Поради разврнуваме во пензиски разреди по про-
писите од чл. 9 ст. 1, 2 и 3 од уредбата, на уживате-
лите на' пензии и инвалиднини што добиле звања по 
Уредбата за стручното' оспособување и звањата на 
работниците („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/50) и 
Општото напатствие за преводење на работниците на 
звања и за составот и работењето на комисиите за 
поеводење на работниците („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 60/50)» како признаена стручна спрема се зема 
онаа која му одговара на звањето на кое биле преве-
дени по тие прописи, т. е.: работниците со звањето 
„виши специјалист", ..мајстор" и „повеќеструк мајстор" 
се сметаат како впсококвалифккувани работници; 
работниците со звањето „изучен работник", ,,самосто-
ен работник" н ,,специјалист" се сметаат како квали-
фикувани рчботн^ци; работниците со звањето „полу-
приучен работник" и „приучен работник" се сметаат 
како полуквалификлвани работници; работниците со 
звањето „обичен работник" и помошен работник" се 
сметаат како неквалификувани работници. 

Со чл. 50 
83) При преводењето на личните пензии опреде-

лени по Законот за установување правото на пензија 
и за пензиописање на државните службеници, разврсту-
вањето во смисла на чл. 50 од уредбата се врши на 
следен начин: 

— во VI пензиски разред се разврстуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од V до I пензиски основ, ако по ст. 2 чл. 50 од уред-
бата не би биле разврстани во виши пензиски разред; 

— во VII пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од VI пензиски основ; 

— во VIII пензиски разред се разврнуваат ужи-
вателите на пензии на кои што им е определена пензија 
од VII пензиски основ; 

— во IX пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од VIII пензиски основ ; 

— во X пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од ТХ пензиски основ; 

— во XI пензиски разред: се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од X пензиски основ; 

— во XII пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XI пензиски основ; 

— во XIII пензиски разред се разврнуваат ужива-
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велите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XII пензиски основ; , ^ , • \ v 

— во XIV пензиски^разред се разврнуваат ужива- . 
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XIII пензиски основ; 

— во XV пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XIV пензиски основ; 

— во XVI пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XV пензиски основ; 

— во XVII пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XVI пензиски основ; 

— во XVIII пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XVII пензиски основ; 

— во XIX пензиски разред се разврнуваат ужива-
телите на пензии на кои што им е определена пензија 
од XVIII пензиски основ; 

Со чл. 51 
39) Во смисла на чл. 51 ст. 1 од уредбата, во 

пензиски разред се разврнуваат и уживателите на 
пензии што се пензионисани како државни службени-
ци по преводењето на звањата и платите по Основната 
уредба за принадлежностите на државните службеници 
од 1947 година, а кои не биле непосредно пред тоа 
преводење во статус на службеник со службеничка 
група, но имале таков статус по 15 мај 1945 година. 

40) Сообразно на чл. 51 ст. 2 и 3 од уредбата, на 
уживателите на пензии што се пензионисани како др-
жавни службеници пред 1 април 1952 година, а .кои до 
Иреводењето на звањата и платите по Основната уред-
ба за принадлежностите на државните службеници од 
1947 година не биле разврнеш! во службенички групи 
но Уредбата за принадлежностИте на државните служ-
беници од граѓански ред и на други јавни службеници 
од 20 април 1945 година, туку биле разврстени во 
Платни групи по чл. 8 од Уредбата за регулирање над-
ниците и платите на работниците и намеиениците во 
државните стопански и трговски претпријатија, во при-
ватните установи и организации од 20 април 1945 го-
дина, може. по нивно барање, место пензијата опреде-
лена според пензискиот разред по чл. 51 ст. 3 од 
уредбата, да се определи пензија така, што ќе се раз-
врнат во пензиски разред според платната група што 
ја имале како наместеници до 1 октомври 1947 година, 
во смисла на чл. 49 ст. 2 од уредбата. 

Со чл. 52 
41) Аналогно на чл. 52 од уредбата, при преводе-

Н>ето ќе се разврнат во пензиски разреди според стручна-
та спрема и работниот стаж во смисла на чл. .9 од 
уредбата и оние уживатели на пензии што биле како 
мајстори во државни работилници и установи развр-
стени во службенички групи, па пензијата им е опре-
делена по Законот за установување правото на пензија 
и за пензионисање на државните службеници. 

Со чл. 53 
42) При преводењето ќе се определи во смисла 

на чл. 53 од уредбата пензија или со пензиски процент 
по Законот за социјално осигурување на работниците 
н службениците и нивните фамилии (чл. 47 и 58) или 
со процент со кој е определена порано пензијата како 
на осигуреници на тешки и најтешки работи (чл. 39 
од Законот за социјално осигурување на работниците, 
наместениците и службениците од 1946 година), од-
носно на егзекутивниот персонал на државните сообра-
ќајни установи — по чл. 7 од Правилникот за извр-
тувањето на Законот за установување правото на 
пензија и за пеизионисање на државните службеници, 
спрема тоа кои прописи се подобри за нив 

~ - ta - • • Со чл. 54 
43) На уживателите на полна старосна пензија на 

кои што при преводењето поради применувањето на 
чл. 23 и чл. 24 ст. 2 под б) од уредбата засмеглнвиот 
работен стаж би им бил намален под пропишаниот 
стаж за полка старосна пензија, ќе им се опре лели 
непотполна * старосна пензија според работниот СТЈ.:К 
што се признава, иако немаат наполнети 65 години ста-
рост (мажи) односно 55 години (жени). 

Со чл. 55 
44) На уживателите на пензии — државни службе-

ници кои до 1 јули 1952 година провеле најмалку 5 
години во работен однос по пензионисањето во смисла 
на чл. 16 ст. 2 од Уредбата за преводење на пензиите, 
рентите и помоштите определени по поранешните про-
писи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50) ќе им се 
признае во работен стаж за определување пензија при 
преводењето и тоа време на запослувањето по пензиони-
сањето, под истите услови под кои што по таа уредба 
им е признаено на уживателите на пензии на работни-
ците и наместеницше. 

Лицата што биле пемзиописани како државни слу-
жбеници па подоцна ре акт ив и рани, а во тоа меѓу-
време биле во работен однос и тоа време им е за-
смеано при последното пензионише а ње во работен 
стаж за полна старосна пензија ќе им се засмета тоа 
време и при. преводењето на. пензиите по Уредбата 
за определување и преводење на пензиите и инвалид-
штите. 

Во смисла на чл. 55 од уредбата ќе им се признае 
при преводењето во работен стаж времето проведено 
во работен однос по пензионирањето и на уживате-
лите на пензија што се административно пензиони-
сан-и по поранешните прописи, т. е. кои во моментот 
на пензионирањето не ги исполнувале условите ни за 
старосна, ни за инвалидска пензија по Законот за со-
цијално осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии. 

Со чл. 56 
45) Кога им се определуваат правата на лицата 

Опфатени во чл. 56 од уредбата, тие права ќе се опре-
делат според процентот на неспособноста по кој е 
определена порано инвалидшшата по односните про-
писи, и тоа: 

а) ако неспособноста изнесува преку 75%, ќе се 
определи место досегашната инвалиднина инвалидска 
пензија; 

б) ако неспособноста изнесува преку Уз до 75%, 
ќе се определи инвалиднина; 

в) ако неспособноста изнесува 20% до ќе се 
запре исплатата на месечната инвалиднина и ќе се 
изврши исплата на еднократна инвалиднина по чл. 6 
од уредбата. 

По извршеното преземање и црево дење, на ужи-
вателите на пензии и инвалиднини од претходниот 
став ќе се применат аналогно прописите од чл. 60 ст. 
2 и 3 од уредбата. 

На лицата кои по извршената исплата на едно-
кратна ипв ал.иднина ќе здобијат право на постојана 
месечна инвалиднина поради наголемување процентот 
На неспособноста по основот на иста повреда или 
озледа,, исплатената еднократна инвалиднина^ќе им се 
пресмета како да припаѓала од 1 јули 1952 година 
месечна инвалидни«а. 

Со чл. 58 
46) Решенија за правото на пензија и инвалид-

нина на воените лица и на припадниците на Народ-
ната, милиција по предметите по кои е поведена по-
стапка кај Заводот за социјално осигурување на НР 
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Србија до влегувањето во сила на уредбама »а сире* 
делување и нреводење на пензиите и иш ал иднините, 
ќе донесе Заводот за социјално осигурување на НР 
Србија. 

За иселениците-повратници што ќе докажат со 
соодветни исправи дека од странски носител на соци-
јалното осигурување здобиле право на пензија ил« 
инвалиднина, а не можат тоа право да го остваруваат 
затоа што не е регулиран платниот промет со одно-
сната држава, или што таа држава не врши такви 
плаќања во Федеративна Народна Република Југослав 
вија, решение за исплата на пензија во смисла на точ. 
24 од ова напатствие донесува заводот за% социјално 
осигурување на народната република надлежен до 
це ст ото на постојаниот боравок на тоа лице. 

Со чл. 59 
47) За потребите на статистичката служба, реше-

нијата за определување и за преведеле на пензиите 
односно инвалиднините треба да содржат следни по* 
Шат-.''"и-

1) категорија на осигуреникот (работник, сулжбе-
ник, ученик во стопанството; ако е проведено осигу-
рување со посебни прописи за одделни категории 
лица, треба да се наведе таа категорија. На ир.: све-
штеник на српската православна црква и др.; 

2) уранка на дејноста во која бил запослен ужи-
вател от на пензијата односно инвалиднината; 

3) вид на пензијата (инвалидска, старосна, фали-
ли јарна; кај ф амили јарца пензија треба да се означи 
дали основот за определување на таа пензија е ста-
росна или инвалидска пензија на умрениот осигуре-
ник и во каков роднински однос се уживателите на 
фамилијарна пензија со умрениот: жена., дете, роди-
тели, внуче, пасинок); 

4) вид на инвалиднината (П, Ш прупа); 
5) кај инвалидските пензии и идаалиднините да 

се наведе дали инвалидноста е последица на несреќа 
во работа, несреќа вон работа. На професионално обо-
леше, болест; 

6) датум на раѓањето на уживател от на пензи-
јата односно инзалиднината; 

7) стручна спрема (кај работниците: висококвали-
фикувани, квалификувани, п ол укв алифику в ани или не-
квалификувани; кај службениците: виша стручна спре-
ма, средна стручна спрема, нижа стручна спрема, слу-
жбениците на помошни работи); 

8) признаен работен стаж: 
9) пензиски разред, процент на пензијата односно 

инвалнднината, месечен износ на пензијата односно 
инвалиднината. 

Решенијата за пензија и инвалиднина се испра-
ќаат до ликвидатурата во два примерока од кои еден 
примерок ликвидатурата испраќа до статистичката 
служба, откога ќе ја стави во течај пензијата односно 
инвалиднината. 

По престанокот на правото на пензија односно 
инвалиднина ликвидатурата ја известува статистичката 
служба по запирањето на исплатава* 

Со чл. бб 
48) Аналогно на чл. 9 сг. 2 од Законот »а управ-

ните спорови, нема место на управен спор во случа-
ите кога ја донесува одлуката извршниот одбор на 
ваводот за социјално осигурување по слободна оцена 
според одредбите од уредбата (ил. 9 сг. 3, чл. 50 
ст. 2). 

По одредбите на чл. бб од уредбата ќе се постали* 
т. е. предметот ќе му се врати на надлежниот завод 
еа социјално осигурување на решавање и во случај 
кога по влегувањето во сила на уредбата во отвора-
ниот срок е поднесена тужба против решението од 
заводот за социјално осигурување на народната репу-
блика, односно жалба П Р О Т И Ћ пресудата од врховниот 
суд на народната република донесена <ФЗД ДД м е з е 
во сила уредбата. t 14 f >• * 

Со чл. 69 
49) На уживателите на пензии што поднеле ба-

рање за превод ење на пензијата пред 1 јули 1952 
година во смисла на Решението од Владата на ФНРЈ 
бр. 1141 од 7 јуни 1950 година („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 40/50), како и на уживателите на пензии 
што поднеле до тој срок барање за засметување на 
стажот во смисла на чл. 23 ст. 5 од Уредбата за пре-
водење на пензиите, рентите и помоштите определени 
по поранешните прописи и за признавање правото на 
пензија на лицата што не здобиле право на пензија 
по поранешните прописи, ќе се расправал тие барања 
ио тие прописи во поглед на правата за времето пред 
1 јули 1952 година. 

Бр. 11269 
11 август 1952 година 

Белирад 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ, 
Министер на Владата на ФНРЈ, 

Генерален секретар, 
Љубодраг ѓуриќ, е. р. 

519. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата га материјал-

ното обезебедување и другите права на работниците 
и службениците што се наоѓаат времено вон работеа 
однос („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52), а во 
согласност со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, пропишувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОПШТОТО 
НАПАТСТВИЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА 
МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ДРУГИТЕ 
ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ШТО 
СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО ВОН РАБОТЕН ОДНОС 

1. По точ. 5 во Општото напатствие за извршу-
вање на Уредбата за материјалното обезбедување и 
другите права на работниците и службениците што 
се наоѓаат времено вон работен однос („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 21/52) се додава точ. 5а која гласи: 

„При приемот на решението за отказ, работникот 
односно службеникот има право Да одлучи самиот 
на кое биро за посредување на трудот ќе му се 
пријави поради посредување за ново запослување и 
доделување на материјалното обезбедување. Ако се 
одлучи за биро вон седиштето на претпријатието е 
должен да му даде за тоа писмена изјава на прет-
пријатието, врз основа на што извештајот од точ. 5 
ќе го »опрати ова во истиот срок до бирото за кое 
се определил работникот односно службеникот. Ако 
не постои писмена изЈава во оваа смисла, претприја-
тието го испраќа односниот извештај до бирото за 
посредување на трудот надлежно по местото на прет-
пријатието. 

Во оправдани! случаи и бирото за посредување 
на трудот при кое работникот односно службеникот 
го прима материјалното обезбедување може да му 
дозволи на овој да отиде во друго место Да му по-
средува за зано сл ув ање бирото надлежно за тоа 
место. За ова бирото му дава писмена дозвола. Во 
тако® случај бирото е должно да- ги испрати до би-
рото на местото во кое оди работникот односно слу-
жбеникот сите документи врз основа на кои му е опре-
делено правото на материјалното обезбедување, како 
и податоци за износот ва материјалното обезбеду-
вање и за денот до кој му е исплатено материјалното 
обезбедување. Работникот односно службеникот е дол-
жен да му ОД јада« на новото биро во срок од пет дена 
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од денот кога се одјавил кај поранешното биро. Во 
спротивно го губи правото на материјалното обезбе-
дување". 

2. Во точ. 6 од Општото напатствие, место збо-
ровите „како е изложено во претходната точка" се 
ставаат зборови „како е изложено во точ. 5". 

3. Точ. 9 од Општото напатствие се менува и 
гласи: 

„Работникот односно службеникот е должен да 
му се пријави на надлежното биро за посредуваше 
на трудот најдоцна во срок од еден месец од кога 
истекол отказниот срок. Ако не му се пријави на би-
рото во овој срок го губи правото на материјално 
обезбедување за сето време на таа времена неза-
но ел еност. Ако му се пријави работникот односно 
службеникот на бирото за посредување на трудот во 
срок од три дена по истекот на отказниот срок, одно-
сно разрешувањето од должност, материјалното обез-
бедување му припаѓа од денот кога му престанал 
»работниот однос. Во спротивно материјалното обезбе-
дување му припаѓа од денот на пријавата во бирото. 

Службеникот на претпријатието што врачува 
отказ на работник или службеник, е должен да му 
обрне внимание на работникот односно службеникот 
за правата што му припаѓаат за времето додека ќе 
се наоѓа вон работен однос како и за сроковите за 
кои е должен да се држи поради остварување на овие 
права. 

Исплатата на материјалното обезбедување се вр-
ши до денот на упатувањето на работникот или слу-
жбеникот на ново запослување, односно до денот 
хоѓа работникот или службеникот ќ е најде запослу-
»а!ње сам. Кога се упатува работникот или службе-
никот поради запослузање во друго место, матери-
јалното обезбедување му припаѓа и за времето што 
е потребно за патување од местото откаде се упа-
тува до местото во кое е упатен/' 

4. Во точ. 10 од Општото напатствие ставот 2 
се менува и гласи: 

„Работникот односно службеникот е должен да 
му се пријавува уредно на бирото во дните опреде-
лени во смисла на претходниот став. Ако не го стори 
тоа без оправдани разлози го губи правото На ма-
теријално обезбедување за сето време1 на таа времена 
незаиосленост Оправданоста за непријавување во 
определените дни, се докажува односно се цени по 
истите критериуми по кои се докажува односно цени 
изостанувањето од работа. 

За ускратување правото на материјално обезбе-
дување поради неуредно пријавување бирото за по-
средување на трудот донесува образложено решение, 
•против кое може работникот односно службеникот 
да подаде жалба до управниот одбор на бирото во 
срок од 15 дена од денот на приемот на решението." 

5. По том. 10 од Општото напатствие се додава 
точ. 10а која гласи: 

„Ако народниот одбор, на чие подрачје нема по-
треба да постои одделно биро за посредување на 
трудот, го овластил соседното биро да ја врши 
службата за посредување на трудот и на неговото 
подрачје, или основал заедничко биро со соседниот 
народен одбор, работникот односно службеникот мо-
же да му се пријави на определениот службеник на 
советот за народно здравје и социјална политика на 
народниот одбор вон седиштето на бирото." 

6. По точ. 26 од Општото напатствие се додава 
нова точка 25а која гласи: 

„Во поглед на уредното пријавување како услов 
за признавање времето проведено вон работен однос 
— за работниот стаж во смисла на овој член, важат 
одредбите од точ. 3 и 4 од ова напатствие." 

7. Точ. 34 од Општото напатствие се менува и 
гласи: 

„Работниците и службениците на 'кои им преста-
нал времено работниот однос по 1 октомври 1951 го-
дина', ia< не се запослиле односно пријавиле во бирото 
до денот на влегувањето во сила на Уредбата за 
»Именување на Уредбата за материјалното обезбеду-

вање и држите права на работниците и службениците 
што се Hacraai времено ион работен однос („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52), имаат право на материјал-
но обезбедување од денот на влегувањето во сила 
на таа уредба под услов да му се пријавени тој ден 
на бирото за посредување на трудот. Ако на денот 
на влегувањето во сила на таа уредба не му биле 
пријавени на бирото за. посредување на трудот, ма-
теријалното обезбедување им припаѓа од денот на 
пријавата во бирото која се должни да ја поднесат 
најдоцна до 31 јули 1952 година. Во исклучително 
оправдани случаи бирото за посредување на трудот 
може да го продолжи срокот за пријава до бирото 
до 31 август 1952 година, со теа што и во тој случај 
материјалното обезбедување да припаѓа од денот 
кога е поднесена пријавата. Ако односни ге лица не 
му се пријават на бирото за посредување на трудот 
ни до овој срок, го губат правото на материјалното 
обезбедување. Како оправдан разлог за непријаву-
вање во бирото до 31 јули 1952 година може да се 
земе далечината Н£ местото каде живее работникот 
односно службеникот од местото каде се наоѓа бирото 
и нивната необазестеност, К 2 Ко и други објективни 
разлози, што го проценува надлежното биро во секој 
конкретен случај. 

Времето проведено вон работен однос по 1 октом-
ври 1951 година им се смета на таквите лица во 
работен стаж во смисла на чл. 12 од Уредбата и точ. 
25 од Општото напатствие односно точ. 6 од ова 
напатствие." 

Бр. 10560 
10 август 1952 година 

Белград 
Го застапува 

Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика 

на Владата на ФНРЈ, 
Министерот -на Владата иа ФНРЈ 

Генерален секретар, 
Љубодраг ѓуриќ, е. р. 

; Согласен, 
Го застапува 

Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

5 2 0 . 
Врз основа на точ. IV од Указот за реорганиза- * 

ција на Владата на ФНРЈ У. бр. 509 од 6 април 1951 
годана („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/51), во вр-
ска со точ. УШ од Решението за рангот на школите 
и курсевите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52), 
донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА РАНГОТ 

НА ШКОЛИТЕ И КУРСЕВИТЕ 

I. На опремата на непотполна средна школа за 
општо образование (гимназија), и' одговараат след-
ните школи, курсеви и испити: 

А. Во п р е д в о е н а Југославија 
1) Приватната женска занаетчиска школа (на че-

сните сестри) во Љубушко со правото на јавноста, 
во траење од 5 години, во која се запишувало со 
завршена основна школа; < 

2) Течај за образование на општинските службе^ 
ници (општински деловоѓи) во Скопје; 

3) Положен испит за општински деловоѓа со прет-
ходно завршена најмалу основна школа и со стаж од 
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најмалу пет години, односно ист »опит положен по 
завршениот подготвителен курс без стаж; 

4) Положен испит за општински касиер или беле-
жник со претходно завршена најмалу основна школа, 

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1. Виши административен курс на Советот за за-

конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ во траење од една година, на кој се 
примани посетители со претходна опрема помала од 
непотполна средна школа но со најмалку два класа 
гимназија или спрема рамна на оваа. 

И. На опремата од шест класа средна школа за 
општо образование (гимназија) и' одговараат след-
ните школи, курсеви и испити: 

А. Во предвоената Југославија 
1) Текстилната школа во Крањ со претходна 

спрема од завршени најмалу четири класа средна 
школа со положен поламатурски испит, односно со 
Стручна школа од ист ранг; -

2) Воен о - зан ает ч нек а школа во Крагујевац со по-
ложен поламатуроки испит а потоа со завршен ме-
ханичароки, машин-браварски или друг стручен кур« 
со положен мајсторски испит; 

3) Обртната (занаетчиска!) школа при леарницата 
ва железо и фабриката за машини во Осијек; 

4) Вртларската школа s o Божјаловина со прет-
ходна опрема од завршена непотполна средна школа 
to положен пол ам а турски испит односно на оваа 
|>амна шкоЈта; 

5) По л ожен и спит за општински дел ов оѓа со 
претходно завршена најмању непотполна средна шко-
да и со положен поламатурски испит, односно со со-
одветна стручна школа; 

6) Положен испит за општински бележник со 
претходио завршена непотполна средна школа и со 
положен поламатуреки испит односно со соодветна 
стручна спрема. 

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Текстилната школа во Крањ со претходна 

спрема од најмалу непотполна средна школа со по-
ложен поламатурски испит односно со стручна школа 
од ист ранг; 

2) Виши финансиски течај на Министерството на 
финансиите на ФНРЈ се претходна спрема -на завр-
шена непотполна средна школа со положен полама 
турски испит односно со завршена стручна школа од 
овој ранг со положен завршен испит; 

3) Виши административен курс на Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ во траење од една година со претходна 
спрема од најмалу непотполна средна школа и поло-
жен поламатурски испит односно со соодветна струч-
на школа; 

4) Рударски економски течај на Министерството 
на рударството на ФНРЈ во траење од една година 
со претходна спрема на завршена непотполна средна 
школа со положен поламатурски испит односно со 
завршена стручна школа од ист ранг. 

Ш. На опремата на средна школа за општо обра-
зование (гимназија) и* одговараат следните школи, 
курсеви и испити: 

А. Во предвоената Југославија 
1) Воено - административна школа со претходно 

завршени најмалу шест класа средна или нејзи рамна 
стручна школа; 

2) Нижа школа на интендантска академија во 
траење од три години со претходна спрема од завр-
шени најмал^ шест класа гимназија или нејзи рамна 

3) Воено-ветеринарна школа во траење од две 
или три години и со положен испит за во ен ©-вете-
ринар ен помошник со претходна спрема од завршени 
иајмалу четири класа средна школа со положен по-
луматурски испит или со завршена стручна школа од 
ист ранг со положен завршен испит; 

4) Нижа школа на воена академија 56, 57, 58 и 
59 класа во траење од три години со претходна спре-
ма од завршени најмалу шест класа гимназија или 
нејзи рамна стручна школа; 

5) Економски течај на Коларчев народен укивер* 
зитет во Белград од 1935 година со претходна спрема 
од најмалу завршени четири класа средна школа со 
положен поламатурски испит или со завршена стручна 
школа од ист ранг со положен завршен испит; 

6) Гази И са бегов а медреса во Скопје со положе« 
завршен испит; 

7) Положен испит за општински бележник со 
претходно завршени најмању шест класа гинмазија 
или нејзи рамна стручна школа; 

8) Едногодишен општински-управен течај во Сом-
бор со претходна спрема од најмалу завршени седум 
класа средна школа. 

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Музичка школа „Станковић" и „хМокрањац" в<* 

Белград до завршетокот на школската 1947/48 година, 
со претходно завршена, непотполна средна школа и 
со положен поламатурски испит или стручна школа 
од овој ранг со положен завршен испит; 

2) Абит ури ентски курс на економска средна тко* 
ла со претходно завршена средна или- кејзи рамна 
стручна школа. Овој курс има ранг на полна економ-
ска средна школа; 

3) Виши административен курс на Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ во траење од една година со претход-
на спрема од најмалу шест класа гимназија, односно 
со соодветна стручна школа; 

4) Рударски-економски течај на Министерството 
на рударството на ФНРЈ во траење од една година 
со претходна спрема од иајмалу шест класа гимназија 
или со соодветна стручна школа; 

5) Положен офицерски испит од страна на подо-
фицерите на предвоената Југославија пред комисија 
за офицерски испити на ФНР Југославија, со тоа да 
се преведени во чин на офицер на Југословенската 
армија; 

6) Едногодишен виши течај за - наставници по фи-
скултура при школата за телесно воспитание во Бел-
прад со претходна спрема од шест класа гимназија. 

IV. На опремата на виша школа и' одговараат 
следните школи* 

А. Во предвоената Југославија 
1) Двегодишниот геодетски отсек односно течај 

на Шумарската академија во Загреб и на Техничкиот 
факултет во Љубљана од 1922 до 1925 година; 

2) Економскиот течај на Коларчевиот народен 
универзитет од 1935 година со претходна спрема на 
завршена полна гимназија со положен матурски ис-
Лит или со стручна школа од овој ранг. 

Б. Во Федеративна Народна Република Југославија 
1) Дипломатската школа на Министерството на 

надворешните работи на ФНРЈ; 
2) Институтот за општествени науки во Белград 

со претходна спрема на полна гимназија со положен 
матурски испит или нејзи рамна стручна школа со 
положен завршен испит; 

3) Новинарската школа во Загреб во траење од 
две години со претходна спрема на завршена полна 
гимназија и со положен матурски испит или со струч-
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4) Геодетско двоеното училиште-топографоко одде-
ление во траење од две години со претходна опрема 
на завршена полна гимназија со положен матурски 
испит или со завршена средна стручна школа со по-
ложен завршен испит. 

V. На факултетска спрема и* одговараат следните 
школи: 

А. Бо предвоената Југославија 
1) Високата школа за трговија и промет завршена 

во Загреб во анголската 1923/24 година. 
. VI. Ово дополнително решение влегува во сила 

со денот на објавувањето во „Службениот лист на 
Федеративна Народна Република Југославија". 

Бр. 5588 
26 јули 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука 
и култура, 

Родољуб Чолаковић с. р. 

521. 
Врз основа на чл. 22 од Уредбата за звањата и 

платите на службениците на Народната банка на 
ФНРЈ („Службен лист на ФНРЈ", бр. 20/52), а во 
согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ и 
со Претседателот на Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОДДЕЛНИТЕ ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 

НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

Член 1 
Одделните додатоци им се исплатуваат на службе-

ниците на Народната банка на ФНРЈ кои непосредно 
ракуваат со пари, со парични вредности или со па-
рични документи, т. е. кои ја вршат'својата работа 
на работните места наведени со чл. 12 од овој. правил-
ник, под условите: 

1) колективот во кој работи службеникот да го 
постигне нормираното оптеретување по еден службе-
ник, со тоа што ќе се смета дека е тоа постигнато ако 
биде остварено и со 10% помалу од нормираното; 

2) да е постигнат квалитетот на работата во сми-
сла на чл. И од овој правилник. 

Член 2 
Решение за доделување одделни додатоци доне-

сува старешината на организационата единица (Гувер-
нерот, генерален директор, директор на филијала), на 
крај на секој месец за минатиот месец, во согласност 
со синдикалната подружница. 

Член 3 
Висината на одделните додатоци мора да се дви-

жи во границите на чл. 12 од овој правилник, а нив-
ниот вкупен збир не може да прејде 8% од износот 
на основните плати на службениците на банчината 
единица (на филијала, централа, Главна централа). 

Член 4 
Ако износот од 8% од основните плати, наменет 

за одделните додатоци, не ќе биде во целост искори-
стен за одделни додатоци, филијалата ќе го пренесе 
сиот остаток на својата централа. 

Исто така, филијалата ќе ги пренесе на централата 
сите износи што се задржани од посебните додатоци 
На службениците според чл. 11 од овој правилник. 

Неискористените и задржавте износи на оддели*-
те додатоци по чл. И од овој правилник од службе-
ниците на централата, односно на Главната централа^ 
ќе останат во централата, односно во Главната .цен-
трала. 

Член 5 
Гувернерот на Народната банка во согласност со 

генералните директори на центрашите ќе изврши ,ра-
споделба на износите од претходниот член на филија-
лите кои поради малиот платен фонд немале доста-
точно средства за исплата на одделни додатоци во 
придвижените износи. 

> Член 6 
Нормираното оптеретување (месечна норма) па 

еден службеник го утврдува на почеток на секоја го-
дина за секоја единица одделно и тоа: за филијадите-
централата, а за централните — Главната централа. 

Врз основа на работните дневници секои три ме-
сеци се проверува стварното оптеретување по еден 
службеник за секоја бавчине единица одделно и тоа: 
за филијалите — централне, а за централне — Глав-
ната централа. 

Поради согласување нормираното оптеретување на 
филијалите односно централне, Гувернерот на Народ-
ната банка може да ги менува нивните нормирани 
оптеретувања. 

Член 7 
Утврденото намалување на обемот на работите за 

повеќе од 10% од нормираното оптеретување повле-
кува запирање на исплатата на одделните додатоци 
за идните три месеци. 

По исклучок службениците наведени во чл. 12 од 
А, В и В на овој правилник ќе примаат одделни додан 
тоци иако е утврдено намалување на обемот на рабон 
тењето за повеќе од 10% од нормираното оптерету-
вање (месечни норми). 

Член 8 
Ако поради недоволното оптеретување на едно 

работно место службеник работи на две, или повеќе 
работни места, од кои две, или повеќе можат да се 
наградат со одделен додаток, службеникот може да 
добие само еден одделен додаток и тоа оној што му, 
припаѓа според работното место на кое работи најпо-
веќе. 

Член 9 
Непосредниот старешина може да го намали 

одделниот додаток, 'Според чл. 11 од овој правилни^ 
било на службеник што работел неуредно, или на ра* 
ботиа група во чии сектор се работело неуредно ако 
не може да се утврди кој службеник е одговорен, ш и 
на сиот работен колектив ако не може да се утврди ни 
работната група во која се работело неуредно. 

Со намалувањето или одземањето на одделниот 
додаток службеникот не се разрешува од јфрцдомин-
ска, материјална и кривична одговорност. 

Член 10 
По прашањето за доделување одделни додатоци 

службениците на Народната банка имаат право на 
жалба до генералниот директор односно до Гувер-
нерот. 

Член 11 
Како неуредно работење кое ќе влијае да се на-

мали додатокот, ќе се сметаат особено овие неуредно-
с т во работењето: 

во благајничко 1о работење: 
мањочч и вишоци во домашна и странска ва-

лута, 
мањоци и вишоци по боневи; 
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во р а с и п е на ороење пари: 
мањоци и вишоци во пакети со пари или бо-

нови; 
• во работите во трезор: 

маљоци и вишоци во трезор; 
во работите со даночните н таксени вредносници: 

маљоци и вишоци во даночните и таксените 
вредносници; 

во ликвидаторот работи: 
погрешно кон I ирање налози, 
ликвидација на погрешни, непотполни или не-

исправна налози, 
погрешно разведување налози, 

пречекорување квота, 
исплата без покриле во средствата; 

во работите на платниот промет: 
неслагање и неточности во платниот промет, 
платена надокнада поради погрешно одобрени 

налози, 
оп оа в дави рекламации за грешки *во дневните 

изводи; 
во девизни работи: 

погрешно извршување дознаки и други налози 
во странство, 

потре и т о извршување дознаки и други налози 
од странство, 

неправилно ракување со платни инструменти во 
платниот промет со странство, 

погрешки во шифрирање и дешифрирање на-
лози со странство, 

погрешки при издавање налози за уплати и испла-
ти по работите на увозот и извозот; 

во работите со воени комитенти: 
погрешки во пресметките со воените комитенти. 

Член 12 
бисим а та на одделните додатоци се движи според 

•»дот на работата и изнесува: 

Т. ЗА НЕПОСРЕДНО РАКУВАЊЕ СО ПАРИ 

А. Касиери 

Мешовита благајна 
до 60 уплати и исплати до Дин. 1500.— 
До 100 1.800.— 
преку 100 2.200.— 

до 100 
до 200 
преку 200 

уплати 
Уплатна благајна 

до Дин. 1.200.— 
1.600.— 
2.000.— 

Исплатна благајна 
до 70 исплати до Дин. 1.500.— 
ДО 1 5 0 2.000.— 

250 2.500.-**» 
преку 250 З.ООО.— 

Благајна за странски валути 
благајнички работи д о Дин. 2.000-
раководител З.ООО!-

Еројот на уплатите и исплатите за касиерите се 
утврдува според просечниот дневен промет. 

Б. Кројачки 
Ако просечното дневно оптеретување по една бро-

ј а ч а : 
до 5 п о е т ч и њ а новчаници или 

бонови до Дин. 800,-
до 8 ^ 1.200,-
д о 12 1.500.-
до 17 1.700,-
лреку 17 2.000,-

За исплатата на одделни додатоци при контролна 
броење новчаници во Главната централа просечно io 
дневно оптеретување по една бројачка треба да биде. 
двапати поголемо од назначено го. Кај работите за пре-
работка новчаници назначениот број п о е т ч и њ а треба 
да биде двапати помал. 

В. Работи по стоковните бонови 

Исто како и за камерите . 

Г. Раковање со трезор 

На ракувачите на трезор со касена го-
товина во мали филијали (до 50 
службеници) до Дни. 1.0.?-

На ракувачите на трезор со касена го-
товина во големи филијали Опреку 50 
службеници) 1.500.-

На ракувачи на трезор со касана го-
товина во Главната централа и во 
ц е н т р а л н е 2.000,-

На ракувачите на трезор во кои се 
чува касена резерва ка ј централите 
и филијалите — депозитар!! 2.500,-

На ракувачите на трезори на главна 
каеена резерва во Главната цен-
трала 3.000,-

II. ЗА РАБОТА СО ПАРИЧНИ ВРЕДНОСТИ 
Работи со даночни и таксени п р е д н о с т а 

касиер до Дин. 1.20;.-
ракувач на трезор во централа Ј.50С,-
ракувач на трезор во Главната цен-

трала 1.800,-

III. ЗА РАБОТА СО ПАРИЧНИ ДОКУМЕНТИ 
А. Ликвидатори« работи 

Вршење на сите ликвидаторски-благајнички или 
вирмански работи: 
д о 60 промени до Дин. 1.000.-
до 100 1-500'-
прску 100 2.000,-

Б. Работи на составам^ и контрола на дневни изводи 
во платниот промет 

до 30 изводи до Дин. 1.000,-
до 50 1.400,-
•преку 50 1.800,-

В. Работи на издавање налози иа странски коресподеити 
ва плаќање и извршување на нивните налози во 

земјата и 

Г. Извршување налози за наплата и ликвидација на 
инкасо работи со странство 

Издавање налози за исплата .и извршу-
вање налози во земјата до Дни. 1.000,-

контрола и парафирање налози и 
дознаки 1.500,-

раководител 2.000,-

Д. Отворање и ликвидација на документарни акреди-
тиви со странство и 

Ѓ. Издавање и ликвидација на гаранциите по работите 
со странство 

отворање и ликвидација на акредитиви 
односно гаранции " до Дин. 1.200.-

(контрола и парафирање 1.700,-
раководител 2.200,-

Е. Работи на самостојно депонирање по а р б и т р а ж и в е 
работи 

Арбитер или диспонент до Дин. 2.500,• 
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Ж. Шифрирање налози со странство 
шифрант до Дин. 2.000,-

3. Испоставање налози за исплати и уплати ка 
разликата по извозот и увозот 

издавање налози за исплати и уплати до Дин. Ј.ООО,-
контролирање налози 1.500,-

И. Работи со воените комитенти 
до 10 комитенти до Дин. 1.000,-
пр&ку 10 1.500,-

Член 13 
Исплатата на додатоците по овој правилник ќе се 

врши од 1 јули 1952 година. 

30 јули 1952 година 
Белград 

Гувернер 
на Народната банка на ФНРЈ, 

Сергеј Крајгер, е. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за 

законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, 

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

522. 

Врз основа на' чл. 8, 3*9, 44 и S3 од Уредбата за 
»Бањата и платите на железничкиот персонал („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/52), а во согласност со 
Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ и со Централниот одбор на 
синдикатот на железничките работници и службеници 
на Југославија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ДОДА-

ТОЦИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ ПЕРСОНАЛ 

Член 1 
Членот 19 од Правилникот за додатоците на же-

лезничкиот персонал („Службен лист на ФНРЈ", број 
25/52) се менува и гласи: 

„Додатокот изнесува за секој час признаен по чл. 
17 и 18 од овој правилник, и тоа: 

1) до извршувањето на месечната работна норма: 
а) за кочничар, кондуктер, манипулант на воз 

и возовоѓа: 
за локалните возови по 6 динари; 
за сите други возови по 12 динари; 

б) за огнар на парен котел на сите возови по 
12 динари; 

в) за машиновођа на парна, електрична, елек-
тромотор^ и моторна вуча, огнар на парна локомо-
тива и помошен машиновођа на електрична, електро^ 
моторна и моторна локомотива и коли: 

за локалните возови по 7,50 динари; 
за сите други возови по 15 динари; 

2) Преку месечната работна норма износите од 
точ. 1 под а), б) и в) на овој став се сметаат двојно. 

Месечна работна норма е определениот број па-
тувања што треба возниот службеник да ги пропа-
тува на возовите за 208 часа во месецот." 

Член 2 
Додатокот за трошковите при патувањето на во-

зниот и локомотивскиот персонал по овој правилник 
ќе се исплатува од 1 јули 1952 година 

Член 3 
Овој правилник влегува во сила со денот на об}а-

вув)а!њето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 9375 
19 јули 1952 година 

- Белград 
Директор 

на Главната дирекција на 
ј у г ос л о в ен е кит е ж е л е з г11 ци, 

Благоје Богавац, с. р. 

Согласен, 
Потпретседател на Советот за законодавство 

и изградба на народната власт ј 
на Владата на ФНРЈ, 

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

523. 

Во врска со чл. 6 од Уредбата за југословенските 
стандарди, сојузните прописи за квалитетот на про-
изводи и за производителните спецификации („Службе* 
лист на ФНРЈ", бр. 17/51), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКИ СТАНДАРДИ 

ЗА ВИЈЦИ 

1. Во издание на Сојузната комисија за стандард 
дизација се донесуваат југословенски стандарди: 
Вијци за точно налегнување со ше-

сто стр ана глава 
Долг навој — Изработка 2 и 3 
Метрички навој — М 10- до М 20 и 

М 18 X 1,5 до М 52 X 3 JUS M.B1.06I 
Вијци за точно налегнување со ше-

стозрака глава 
Краток навој — Изработка 2 и 3 
Метрички навој — М 10 до М 20 и 

М 18 X 1,5 до М 52 X 3 JUS М.В1.06? 
Вијци со цилиндрична глава со ше-

с тос трап а душка 
Изработка 3 — Метрички навој 

— М 4 до М 48 JUS М.В1.120 
Вијци со цилиндрична глава со дупки 
Изработка 3 
Метрички навој — M l 

до М 10 JUS xM.B1.121 
Вијци со впуштена глава 
Изработка 3 
Метрички навој — М 1 до М 36 JUS М.В1.130 
Вијци со впуштена мала глава 
Изработка 3 
Метрички навој — М 1 до М 10 JUS М.В1.131 
Вијци со в пуштена сочиваста глава 
Изработка 3 
Метрички навој — М 1 до М 36 JUS М.В1.140 
Вијш со впуштена сочиваста мала 

глава 
Изработка 3 
Метрички навој — М 1 до М 10 JUS М.В1.141 
Вијци со впуштена глава со нос 
Изработка 1 
Метрички навој — М 6 до М 24 JUS M.Bl.lSfr 
Вијци со в пуштена глава и за-

главка за впуштање во метали 
Изработка 1 
Метрички навој — М 10 и М 12 JUS М.В1.151 
В и д а со внуштена глава и за-

главка за впуштање в дрво 
Изработка 1 
Метрички навој! — М 5 до М 10 JUS М.В1.152 
Вијци за тркала 
Изработка 1 



Страна 792 - Број 42 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Среда, 13 август 1952 

JUS М.В1.153 Метрички напој — М б до М 10 
Вијан со полутркалеста глава 

И со нос 
Израбо1ка 1 
М е т р и ч к и ИЈво ј — М 5 д о М 24 
Вијии со полутркалеста глава и со 

четвртаста заглавка 
Изработка 1 
Метрички навој — М 5 до М 20 
Вијци со глава во форма „Т" 
Тип 1 и 2 — Изработка 1 
Метрички навој — М 20 до М 100 
Вијци со глава во форма „Т" 
Тшт 3 — Изработка 1 
Метрички навој — М 10 до М 80 
Вијци со глава во форма „Т" 
Тип 4 и 5 — Изоаботка 1 
Метрички навој — М 6 до М 48 JUS М.В1.182 

2. Овие југословенски стандарди влегуваат во сила 
со денот на донесувањето на ова решеше. 

Бр. 64 
7 август 1952 година ~ ' 

Белград 
За В х Претседател 

на Сојузната комисија за стандарди задина, 
инж.Бран. Станковић с. р. 

JUS М.В1.170 

JUS М.В1.171 

JUS М.В1.180 

JUS M.B1.181 

Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт па Владата на ФНРЈ, но извршеното ера«-

| нување со изворниот текст, установи дека во текстот 
.'ца Уредбата за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за заштита -на трудните жени и мајките-доилки 
во работниот (службенички) однос („Службен лист 
ва ФНРЈ", бр. 35/52) се поткрала долу наведената 
грешка и дава следна 

И С П Р А В К А 
ИА УРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУ-
ВАЊА НА УРЕДБАТА ЗА ЗАШТИТА НА ТРУДНИТЕ 

ЖЕНИ И МАЈКИТЕ-ДОИЛКИ ВО РАБОТНИОТ 
(СЛУЖБЕНИЧКИ) ОДНОС 

Во чл. 3 од Уредбата, место зборовите „Члено-
вите 6 и 7" треба да стои „Членовите 6а и 7". 

Од Советот за 'законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 31 јули 1952 го-
дина. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

НАРОДНЕ НОВИНЕ 
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 

ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службени лист Народне Ре-пу-
публике Хрватске во бројот 29 од 1 јули 1952 година 
објавуваат: 

Решение за изменување и дополнување на Реше-
нието за определување панеион-ските угостителски ду-
ќани во кои можат да се користат повластици за вре-
ме на користење годишен одмор; 

Решение за пренесување надлежноста за водење 
административно-казнена постапка и изрекување ка-
зни по финансиските прекршоци на советите за сто-
панство на народните одбори на околиите и градовите; 

Наредба за престанок на лов ост ој от за диви пајки, 
гулаби, грлици и пренел иц,и во 1952 година; 

Решение за изменување и дополнување списокот 
на вештаците во НР Хрватска за 1952 година. 

С О Д Р Ж А Ј : 

Страна 
512. Задолжително толкување на чл. 2 и чл. 10 

ст. 1 од Законот за . избирачките списоци 
во врска со чл. 1 ст. 2 сд Општиот закоп 
за народните одбори — — 773 

773 * 

773 

Врз основа на чл. 74 точ. 10 од Уставот на ФНРЈ, 
Ј по предлог од Владата на ФНРЈ, Президиум от на 
Народната скупштина на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија издава 

У К А З 
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И 

ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФЕДЕРАТИВНА 
НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

ВО КОСТАРИКА 
За вонреден пратеник и опол помош ен министер 

Иа Федеративна Народна Република Југославија во 
Костарика се назначува Карло Мразовић, вонреден и 
ополномоше« амбасадор m ФНРЈ во. Мексико. 

Министерот на надворешните работи ќе го изврши 
овој указ. 

У. бр. 1259 
25 јули 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић е. р. др Иван Рибар, е. р. 

513. Решение за оснивање Комисија за помош 
ВО' научните истражувања — — — 

514. Правилник за положените додатоци на слу-
жбениците на Народната банка на ФНРЈ — 

515. Наредба за доставување, утовар и истовар 
на вагоните во железничкиот сообраќај — 774 

516. Наредба за нарачување и поставана шле-
пови за утовар и истовар во речниот соо-

517. Наредба за одобрување кредити за купу-
вање огрев — — — 

518. Напатствие за применување на Уредбата за 
определување и пре водење на пензиите и 
инвалиднините — — — — 

778 

779 

779 

519. Општо напатствие .ј&ЈШ&НУвање и донол-
" ^ П ^ м њ е н а ^ О Ш т о т ^ Ј ^ п а теши е з а из£ршу-

материЈалнотб обезб"е-
'дување и другшЈо^права н а ^ р а ^ и 
СЛУЖ*> ен и ш т о с е ^ н а о ѓ а а т " в р е м е н о в о « 
р а о Ж н однос — ш Ј Г Ј ^ ' " 1 786 

520. Решение за дополнување на Решението за 
рангот на школите и курсевите — 787 

521. Правилник за одделните додатоци на слу-
жбениците на Народната банка на« ФНРЈ 789 

522. Правилник за изменувања на Правилникот 
за додатоците на железничкиот персонал — 

523. Решение за донесување југословенски стан-
дарди за в и јин — — — — 

791 

791 

Исправка на Уредбата за изменувања и допол-
нувања на Уредбата за заштита на труд-
ните жени и мајките-доилки во работниот 

(службенички) однос — — — . — 792 


