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

»река со членот 4 точка 9 од Законот за Президиу-
мог на Народ;''ага скупштина на ФНРЈ, Президиумот 
на Народната ' скупштина на ФНРЈ го прогласува 
Законот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии кои ги донесе Соју-
зното нек је и В скј ето на народите на Народната скуп-
штина иа ФНРЈ на своите седници од 21 јануари 1950 
година, а кој што гласи: 

З А К О Н 

ЗА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НИВНИТЕ ФАМИЛИИ 

Г Л А В А I 

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Со социјалното осигурување државата им обезбе-

дува на работниците и службениците и на нивните 
фамилии определени права за случај на болест, губи-
ток способноста за работа, старост, смрт и дру! и 
права што се ут ср дани со овој закон. 

Член 2 
Социјалното осигурување е единствено на целата 

територија на Федеративна Народна Република Југо-
славија. 

Ч,;ен 3 
Државата ги обезбедува финансиските средства 

за социјалното осигурување. 
Платите на работниците & службениците не мо-

жат да се оптеретат со допринос за социјалното оси-
гурување ни во каков вид. 

Член 4 
Правата што се обезбедуваат со опој закон се: 
право на здравствена заштита; 
право на материјално обезбедување додека трае 

времената неспособност за работа поради болест; 
право на материјално обезбедување за време па 

отсуството поради тоуднота и рагјање; 
право на материјална поткрепа за децата; 
право на материјално обезбедување за случај да 

се намали способноста за работа (инвалиднина); 
право на друга работа и право на оспособу-

вање за работа од друга струка (преквалификација) 
ра случај да се намалат способностите за работа; 

право на инвалидска, старосна и фамилијарна пен-
е в а ; 

право на зак сткина. 
Стгчувањето и обемот на .поодделните права за-

виси, по правило, од траењето на работниот однос 
и висината ка платата. 

Член 5 
Работниците и службениците што се запослени на 

територијата на Федеративна Народна Република Ју-
гославија осигурани се од денот на замивањето на 
спојот работен однос. 

Осигурани се и уживаат исти права како и ли-
цата во работниот однос: 

1) членовите на претставничките и на ним одго-
ворните органи, што примаат плата за својата работа; 
избраните лица на постојани должности со постојана 
награда во определени општествени организации; 

2) членовите на занаетчиите производители!! за-
други; членовите па рибарските задруга на кои што 
им е рибарењето единствено или главно занимање. 

Осигурани се за случај на болест и неорекја на 
работа: 

1) студентите и учениците од стручните школи и 
курсеви за време вршењето на задолжителната пракса 
и задолжителното практично работење; 

2) лицата кои што организирано времено учеству-
ваат на јавни работи, со плата или без плата, врѕ 
основа на договор или на друг начин; 

3) лицата што се на издршка на казната погѕрѕ 
вителна работа, лишени е од .слобода или лишение од 
слобода со присилна работа. 

Осигурани се за случај па болест учениците и 
студентите што биле во работен однос и времено го 
раскинале поради школување, како и членовите на 
нивните фамилии. 

Владата на ФНРЈ може социјалното осигурување 
наполно или делимично да го прошири и на лицата 
со слободни професии и на културните работници 
(книжевници, журналисти, уметници, адвокати и ел.) 
како и на други лица што не се во работен однос, 
а чин што занимања односно дејности се општествено 
корисни и да определи за тие лица услови за стечу-
вање поа вага врз основа на социјалното осигурувања. 

Поблиски прописи за спроведувањето на социјал-
ното осигурување за осигурениците што се споме-
нати во ставовите 2, 3. 4 и 5 од овој член донесува 
Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ. 

Член 6 
Државјаните на Федеративна Народна Република 

Југославија што со запослени во странство во слу-
жба на нашите државни органи, установи и претпри-
јатија или по овластувањето на-нашите државни ор-
гани, установи и. претпријатија, осигурани се по про-
писите од овој закон. 

Член 7 
Тугји државјани што се запослени во Федеративна 

Народна Република Југославија како работници или 
службеници во државните, задружните и општестве-
ните претпријатија и установи осигурани се и имаат 
исти права како и државјаните на ФНРЈ врз основа 
на социјалното осигурување. 

Член 8 
Ако осигуреникот се навогја едновремено во по-

в е д е работни односи, »правото на социјалното осигу-
рување постои само врз основа на главниот работеа 
однос. 
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Хонорар!"?™ службеници, на кои што им е таа 
служба единствено и главно занимање, имаат ис!и 
нравл врз основа к ј социјалното осигурување како 
и другите »ица во работниот е дно е. 

Член 9 
Правата врз осмоза на социјалното осигурување 

пг застаруваат. 

Член 10 
Правата врз основа на социјалното осигурување 

не можат да се менуваат и о т у ѓ у в а а т с о договор, 
к и ш осигуреникот може од овие права да се откаже 
во и лаа на друго лице. 

Примањата врз осиона на социјалното осигуру-
вање, со исклучок на пензијата, не можат да бидат 
предмет 1ѕа .извршуван,»е или обезбедување, освен за 
барањето па алиментација што е утврдена со судска 
одлука. 

Член 11 
Ро спроведувањето и контролата на социјалното 

ссит. руе: Јие учествуваат и синдикалните организации. 

Г Л А В А II 

ПРАВАТА БРЗ ОСНОВА НА СОЦИЈАЛНОТО 1 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1) Здравствена заштита 

Член 12 
На осигуреникот му се обезбедува правото на 

.здравствена заштита за случај на болест, односно за 
случај на отсуство поради лекување или поправање 
на здравјето (болување) . 

Зл. в.;, »стеснат а заштита опфаќаа медицинска по-
менут и лекување во здравствени установи или во 
х и л и штето на болниот; лекови и други лековити сред-
с иа: справи за лекување и санитетски материјал: ле-
г V е во болница и во природни лекувалиште (бањи 
и климатски моста); поправање на здравјето во по-
г:г.. г.-!н: ; /г га после болеста; родиле*--* надгледување; 
"нпголсдувањ? на забите и забио-техничка помошт; 
проз-'' .-и: готоподгнч и д т т и помошни справи. 

Се овластува Комитетот за заштита на народното 
здпал је па Владата на ФНРЈ, во согласност со Ко-
митетот за социјалните грижи на Рла лата на ФН°Ј , 
да го пропише начинот на давање здравствена за-
штита на осигурениците, како па оние што се на ра-
бота во земјата така и на оние што работат во стран-
ство. 

Член 13 
С итгуг-кикот степува право на з н а н с т в е н а за-

ими га без оглед колку време се навогја во работен 
однос Ј п а н т е н стаж) и ја ужива за сето време до-
дека таа му е потребна. 

По а во !'а здравствена заип ита има и осигуреникот 
»ито ке се па.? Ло ли во срок од месен дена после пре-
с т и ж о т на законсг-Ч разрешениот работен СТОКУ*. 

3 Р.ано па зтпапстпсна заштита имаат и уживате-
ли ге на пензиите и на инвалиднина. 

Члн1 14 
Право на здравствена заштина имаат и членовите 

на фамилијата на работниците, службениците, ужива-
телите на личната пензија и инвалиднина и тоа: 

а) брачниот другар, децата и внучињата — ако 
ги и -и жут а осигуреникот; 

б) родителите, бракјата и сестрите, дедо и баба 
•— ако се неспособни за работа и немаат сопствен 
имот. а ги издржува осигуреникот. 

Под деца во о в б ј закон, воколку во поодделни 
одредби не е инаку речено, се 'подразбираат децата 
родени во боак или ван од бракот, усвоени деца, па-
сивон1; и •'-.им без родители тито ги издржува осигу-
реникот, без оглед па нивното взаемно родшшство. 

Децата, внучињата, брѕк јата и сестрите имаат 
право на здравствена заштита до извршените ЈХпго-
; иви на животот, а ако се на школување, до кра јот 
на пр описан ото редовно школување, а најио-в ек је до 
в: :вршенава 24_годииа на животот. 

Членовите* на фамилпјата на ""о сигуреникот што се 
споменати во претходниот став кон што станале на-
полно неспособни за работа и после извршените го-
дини на животот што се прописани во то ј став, имаат 
краво на здравствена заштита за сето време додека 
трае неспособноста. 

Член 15 
Осигуреникот кој што со цел на лекување или 

лекарски преглед е испратен вон од местото дека е 
на работа, односно вен од местото на постојаното 
живеење, има право на накнада на патните трошкови. 

2) Материјално обезбедување за време времената 
неспособност за работа пензии болест и болување 

Член 16 
Осигуреникот кој и п о е времено неспособен за 

работа поради болест, односно болување, има право 
за време додека е болен, односно додека е на ^ д у -
вање на парична накнада наместо редовната илат,:. 

Осигуреникот има право па оваа накнада и за 
случај да е изолиран поради заразна болест или ако 
е определено неговото надгледување и памошт, на 
илоног од неговата блиска фамилија поради акутно 
сболение. 

Член 17 
На осигуреникот нато непосредно пред почето-

кот на неспособноста за работа бил во работен однос 
непрекинато најмалку шест месени или со прекини 
вкупно 18 месеци за последните дзе години, му прн-
пагја за време на лекувањето, односно болувањето 
накнада шао е еднаква на неговата редовна плата. 
Комитетот за сопнјалнптс Г Р И Ж И на Владата на ФНРЈ, 
во согласност со Стопанскиот созет на Владата на 
ФНРЈ, може за осигурениците него се на работа во 
поодделни струки може да им одреди за степување 
права на материјално обезбедување пократок стаж од 
стажот што е прописан напред. 

На осигуреникот ипо нема работен стаж опреде-
лен во претходниот став му пришија за време леку-
вањето, односно болувањето намалена накнада во ви-
сина од 50% од редовната ала,:а ако му изнесу а 
работниот стаж до три м гече . а во висина од 73% 
»ко му изнесува работниот сг . 'к пове-:; ј с од три, а 
помалку од и ест месец;;. 

Па осигуреникот кој што за последните три ме-
сеци пред почетокот на леку* .'нето, односно болува-
њето го задржал п р е с н о т о а-: оние на ударник мак-
падата тито е определена го претходните ставови му 
се наголемува за 10%, а г.-ку го задржал почесното 
здание на ударник за време од шест или повекје ме-
сеци накнада™ се наголемува за 20%. 

Член 1?. 
Правото на мал ер;; ја лио обезбедување, (ил. 16) 

нм припоија без оглед иа должината од работниот 
стаж: 

1) на осигуреникот ино ст .и г л времено пе спо со-
бен за работа поради последиците од несреќна во 
работата; 

2) на осигуреникот-учеа;- ' во е го па и сте ото. 
Член 19 

Во'-непрекиден работен е гак се засметува, покра ј 
времето што е проведено во кепрекидинот работен 
однос, и времето што е преведено со цел да се оси-
гуреникот усоврши на к; роеви на кон што е тој ис-
пратен после влегувањето во работниот однос. Ова 
време не може да биде подолго од две години. 

Владата на ФНРЈ може да пропише за поодделни 
категории работнион ипо работат времено опреде-
лени работи во работниот е не да се засметува само 
р-по мето што го провеле де јегзителлз при вршењето 
ка тие работи. 

с трав« 190 — БроЈ 10 Сред?. 8 Ф е р а р и 1У50 



Среда, 8 февруари 1950 СЛУЖБЕН ЛИСТ Еро? 10. - Страна 191 

Член 20 
Како редовна плата се смета пропеаната плата 

по време за групата работи што гп вршел осигуре-
никот редовно и за редовното работно време, одно-
сно за зданието што го имал осигуреникот во послед-
ниот месец пред да започне неспособноста за работа, 
и тоа: 

а) за осигуреникот што прима плата но работен 
час или месечно — плата по час за редовното работно 
време, •односно месечна плата; 

б) за осигуреникот што прима плата по работ-
ниот учинок (ефект) — платата што е определена за 
секој час на редовното работно време кое што е 
рамно на соодветниот пресметковен став на платата 
по работниот ефечт; 

в) за осигуреникот кој што прима плата опреде-
лена делимично во постојаниот месечен износ а де-
лимично по работниот учинок — ефект — постојаниот 
дел на платата наголемен за износот што одговара 
на провеаниот работен ефект за редовното работно 
време, односно исполнувањето на планот. 

Ако осигуреникот во текот на последниот месец 
пред да настапи неспособноста за работа бил распо-
реден на друга работа за која што прима инаква пла-
та, како редовна плата се зема просечната плата пре-
сметана опрема соодветниот пропис од претходниот 
став. 

Редовната плата ги опфакја и постојаните дода-
тоци: 

а) за работници — додатокот на предработнпк 
(бригадир), додатокот за непрекината работа, дода-
токот за вонредни услови за работа и додатокот за 
одделен живот; 

б) за службениците — функционалниот и личниот 
додаток, премнскиот додаток и додатокот за одделен 
живот. 

Комитетот зл социјални грижи на Владата га 
ФНРЈ, во согласност со Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
донесува поблиски прописи за пресметувањето на ре-
довната плата определена во претходниге ставсз« од 
овој член. 

Член 21 
Правото па материјално обезбедување за случај 

на болест, односно болување му (пришија на осигу-
реникот за времето додека постои времената неспо-
собност за работа, и т а , по правило, ло година дена. 

Временското траење на ова право може да се 
продолжи V поену година дена ако га бина те:а ; > 
кувањето, односно поправањето I ВЈ оа вј ето и до-
колку се предвидува- возможност за освоеното 
за работа во натамошниот еро« од шуи-чек;?. голиот 
дека. Траењето иа ова -траво се ире толкува ир од-
годила лепа со одобрение од министерот за сопира-
ните грижи на на родната. република ера оси'---; • I 
калазот и мнение го на постојаната лекарска комисија. 
По исклучевте, Претседателот иа К о м и т е т ка соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ уживањево тп сид 
право може да го продолжи и преку две годи::''. 

Ако осигуреникот поради болног пти несреќа на 
/ппбртата стане трајно нг-с.иоесбеи за работа иди не-

• . абноста за работа трае и преку срокот на про-
бното болување, па осигуреникот му се опреде-

ла : натамошни ге права по прописите за пив лид-
ева:.га, односно пензиите. 
3) Материјално обезбедување за време отсуството 

поради труднота и рагјање 
Чаен 22 

Осигуреникот — и: па -има право на материјално 
обезбедување за се -о време па отсуството поради 
труднотата и раѓањето . Траењето мц е-:;а о т е ство 
изнесува трн месеца (л^вече-сет лена). 

Член 2-> 
Оспгуревнкот — жена има право на матери јани ! 

обезбедување поради трудиота и рагу. ње (мт. 1.7 ст. 
1, 3), ако непосредно пред р а ѓ а њ е т о се наведнала во 

работен однос непрекинато најмалку шест месеци или 
со прекини вкупно осумиаест месеци во последните 
две години. Материјалното обезбедување еднакво е 
со редовната плата на осигуреникот — жена. . 

Што се -однесува до утврдувањето на редовната 
плата се применува прописот на чл. 20 од овој закон. 
Ако осигуреникот — жена врз основа на лекарско 
мнение била поради труднога преместена на друга ра-
бота со пониска плата, како редовна плата се зема 
поранешната поголема плата. 

Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ, може за осигурениците што се на ра-
бота во поодделни струки да го намали траењето на 
преодниот -работен за последните две години од 
осумнаесет до четиринаесет месеци. 

Член 24 
Ако се разболи осигуреникот — жена за време 

додека трае отсуството поради трудното и рагјање 
не може да го ужива за тоа време и материјалното 
обезбедување што е прописано во чл. 16 од овој 
закон. 

4) Материјална поткрепа за децата 
Член 25 

На осигурениците за нивните деца им се обезбе-
дуваат следните права: поткрепа за спрема на ново-
роденото дете, поткрепа за појака прехрана на мај-
ката и на новороденото дете, поткрепа на фамплнпте 
со навек је дена и постојанен паричен додаток за де-
цата. 

Член 26 
На осигуреникот му- припаѓа парична еднократна 

поткрепа за спрема за секое родено дете во бракот, 
а на осигуреникот жена и припаѓа ова право и 
за дете што е родено вон од бракот. 9 

Член 27 
На осигуреникот — жена и припагја додека е на 

отсуство поради труднота и рагјање и за трн месеци 
после истекот на сви време право на парична пот-
крепа за зајакни кап.е на нејзината прехрана и за но-
вороденото де ге. 

Правото на оваа поткрепа му припаѓаа и на оси-
гуреникот — машко лина за- секое новородено дете 
во бракот, ако мајка.а на детето нема поаво на пот-
крепа. Оца право . 'а,е за в р е м е _ < Ц Ј 1 ] ^ 
р ат ј а и>ето_ЈК1_д е а е тау 

Пол воените се опре че-\каат во месечни изнеси 
Член 28 

На осигуреникот пгт а има две ни: повекје аси 
роде; ' ! во брак ме п опшиј а за третото новородено 

•дега,. ал еекоц ! • > дсге одтелпа парнана 

Оваа погни: 'па се определува во е'.пократки нанос 
и се наголемува сразмерно па бројот на децата. 

Член 29 
Правото на поткрепи ипо се споменати во мл. 

му припаѓаа на -осигуреникот кој што пред да 
паги-ггаа уса нан,не за ла се стече ова право -бил в > 
работен однос Непрекинато наима тку шест месеци пан 
со прекипи вкупно осумнаесет месеци за последните 
две голини. 

Комитетот за социјалните грижи на Владата га 
ФНРЈ, ва согласност со Стопанскиот совет на Г о -
да га па ФНРЈ, може да препише за поодделни струни 
да се намали работниот стаж со прекини за послед-
ни ге до,е години од осумнаесет до четиринаесет ме-, 
г к - и . и . 

Член 30 
На ос!! тур е* пгп ог мг пришија право на постојанен 

.павин:ен "атанак за секое дете и внуче под услов да 
тој ги и за имс ув а. 

Ова право му прана! 1а га осигуреникот ако де-
тето, односио внучето не•гп навршило определени ге 
години на животот што се прописани во чл. 14 од 
овој закон. 
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Додатокот по леца му припиеја иа осип р:пѕкот 
лодека трае работниот однос, односно за времето до-
дека ја ужива иквглиднината или личната пензија. 
Додатокот припаѓаа и на децата од осигуреникот до-
дека ја уживаат фамилијарната пензија. 

Додатокот за деца се дава во постоја« месечен 
износ и се наголемува сразмерно спрема бројот на 
децата што иг?ат право па додаток. 

Ако се сбд. а родитела во работен оди«:е, долг-
и о т за заедничките деца го прима таткото. За е сп , ј 
тп од к л е и живот на родителите, додатокот го прама 
родителот што г • издржува детето. 

41си 31 
Се овластува Владата на ФКР.Т да донесе простен 

за на.иглите на поткрепим е и да-/. гнчппе за ден: и 
•а: нађимог 'а1 остварувањето на овие тирада. 

5) .Материјално обезбедување да случај да се нам-' >ч 
способноста за работ« (инвалиднина) 

"аен 32 
Осигуреникот, на кого што поради нс срс ум во 

работа, несретна вон од работата или болест посто-
јано и.ти за подолго од година дена му јс и ама-лен а 
способноста за работата има право па -инвалиднина. 

Под намалена способност за работа се р: Сне 1 
•како намалувањето на способноста за нагота воин. • е, 
така и намалувањето способноста да. се вршат рабо-
тите од определена струка (професионална неспособ-
ност). 

Осигуреникот, на кого што му е продолжено болу-
вањето преку година дена степува право на инвалид-
нина после истекот на тој срок (чл. 21 ст. 2). 

* Член 33 
Спрема степенот на намалувањето на способноста 

за работа о с т учениците се сврстуваат но три групи, 
и тоа: 

I трупа — ако е способноста за работа намалена 
преку 20% до една тие типа; 

И трупа — ако е способноста за работа намалена 
преку една третина до половина; 

III трупа — ако е способноста за работа нама-
лена преку полована до тр!! четвртини. 

Ако е способноста за избега намалена преку три 
четвртини, осигуреникот се смета наполно неспособен 
а 1 ј>; "У та и пег гопе права се определува:' е ->о нро-
'мк.лтс за инвалидската пензија,. 

а) 11 и в а л и д и и и а з а с т у ч а ј н е с р е и ! а 
в о р а б о т I. 

Мт ен 34 
Ако е способноста за работа намалена пора ѓа не-

гација во работата, ЈП осигурана. ои му натпеа ја па -
>-.. на нив пипина без оглед на Јадењето иа рашча-
ни а о 'онос. 

Чаен За 
На осигуреникот сд т трупа му пр нп ат ја о о -

кпа? шшалпднпна која што му е- рамна најмалку 
на ѕ - с т од шестомесенната, а в дневен јс на нано-
са- <1 елшшодшнната ре локна плата (чл. 20) која 
ш'го ја примал осигуреникот во моментот на несре-
ќната. 

На е сн гу ре нпк од ]] и Ш група му се определува 
м е с е н а т а инвалиднина од гег синот пензиски основ 
г > процент што одговара на неговата намалена спо-
собност за работа. 

Член 35 
Како несреќна во р бота се смета се^ој случај на 

нан /Лио или делимично губење иди намалување спо-
собно е га за работа што ке му се случи на осигуре-
никот па редовна работа или на работа што ја вран! 
по налог на поетлрнјатнето, односно установата или 
приватниот раб ото да за ч. 

Покрај тоа за несреќна во работи се смета: 
1) не е ре кј си случај што ке му се случи на оси-

гуреникот на нато; од >јамиштето до местото на ра-
ботењето и назад- иди на патот што е превземен с ј 
нел да се стани на работа врз основа на решението 
за назначување, односно склопениот договор за ра-
бота, како и на нато'! нио е превземен со цел да се 
врати до?!а непосредно по;.ле извршената работа; 

2) несреден случај кој што му се случи на оси-
гуреникот па патот што е превземен со цел да се 
Тара ле ка рс ка помолат па ко-ја шао има право врз 
основа на сс.ннјадново осигурување; 

3) несређен случај кој цио ке му се случи иа 
осигуреникот пра в р ш е н а о пи граѓанската дсл; : -
еш н рп помагањето за сл гп; ј на пожар, поила а а и 
др\ ги тапани ".г: онаа: п а е -чаањето на н а - ас а 
, • а оа ор 'ана ноја он; вршеше должности опре де-
ленн со закон; 

4) кесрекјен случај што ке му се случи на оси-
гуреникот при вршењето должности во масовните или 
политичките организации, или на доброволни р.-ј а 
што се орт анимирани ол тие организации; 

5) професионално оооленпе, ако имало за после* 
дина трајна општа неспособност за на бота ита трајна 
неспособност за работа во определена струка; 

6) тра.по намалување способноста за работа во 
определена струка поради подолго вр ше ње раб е,та • а 
па која што во значителна мерка се губи професио-
налната способност за работа или потешко се загро-
зува здравјето на осигуреникот. 

Комитетот за заштита на п а р о д и с т здравје па 
Владата па ФНРЈ, во согласност со Комитетот за со-
ни ја дните грижи на Вл алата иа ФНРЈ. про пис ув а кс и 
професионални обол ш и ј а и под ко!! нелови ке се 
сметаат за несрекја во работата и во кои струки и 
под кон услови трајното намалување на способноста 
за работа ке се смета за несреќна во работата, 
б) И и в а л и д и и и а н о р а д и б о л е с т па и 

и о р а д и н е с р е ќ н а в о и о д р а б о т а а а 
Член 37 

На осигуреникот на кого што поради болест нат 
поради иесрекја вон од работата му е насадена со -
е об ноела за работа пов ек је од една третина (Ч и 41 
група) му припаѓа право на месечна инвалидине , 
под услов да има-работен стаж што е нролнсап на 
инвалидска пензија. 

Доколку таков осигуреник нема прописан рао тен 
стаж, добива отпратннпа во износ од најмалку н;с-
<п смесе лкг.та. а наЈповскје едногодишната рач" 
плата што ја примал во моментот кога се онеспособат. 

Инвалиднина се определува од ни в ал маската. и«"« 
зија ипа) е утврдена спрема работниот стаж на '-
гурешжот л еп:.-ема процентот на намалената способ-
ност за работа (чл. 47). 

Член ?-Ѕ 
Правото на инвалиднина!* трае додека пос: и 

она.- дн^и-анат ира; ант на намалувањето спасо Тачна 
за р а бо! а. 

• .Ако дојде до нагол ом а њл пат -а ; ....ду иа. ње сно. 
собносга за работа, спред е.тена! а на нднпњ- та4 .е 
под и еп сразмерно, односно ке се синан спрема утш те* 
ннот про-цент па неспособноста. 

Ако кај ужинателот на иаззлнзппчгга и ? ' - - а 
намалената способност за рабата дојде до полна ; •-
способност за "работа, ке му се определи пипала 1 ' а 
пензија наместо пипалиднана. 

За да се определи фактичната состојба што е?, 
однесува до работната способност и определувањето 
на соодветната инвалиднина односно инвалидската 
пензија, осигурениците поддржуваат кон задолжи-
телен лекарски преглед од. време на време. Условите 
и постапката за вршење на овие прегледи ги пропи-
сува Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ во согласност со Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата на ФНРЈ. 
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6) Право на друга работа и оспособување за работи 
во друга струка (преквалификација) 

Член 39 
Уживателот на инвалиднина има право да бара 

запослење на друга работа која што одговара на со-
стојбата на неговата работна способност. 

Раководителот на претпријатието или установата 
должен е на уживателот на инвалид,кината од 1( гру-
па да му предложи запослење на работа која што 
одговара на неговата поранешна струка и на способ-
носта за работа. Доколку. осигуреникот во определе-
ниот срок не го прими овој предлог или не најде 
сам работа ке биде испратен на соодветна работа., 

Не може да сс исп рак ја на друга работа машко 
лице ако е старо преку 55 ГОДИНИ И жена ако е стара 
преку 45 Г О Д И Ш , односно без оглед на годините ако 
има дете помладо од 12 години. Комитетот за соци-
јалните грижи на Владата на ФНРЈ може да пропи-
ше забрана да се испракјааг на друга работа и за 
други категории уживателите на инвалиднина™-. 

Ако осигуреник без оправдани причини не влезе 
•на друга соодветна работа на која што е испратен, 
може да му се обустави исплатувањето на инвалид-
ни!! ата додека не постапи по издадениот налог. 

Член 40 
На уживателот на инвалиднина од тт група што 

влегол на друга работа му припала плата за соод-
ветната работа и 50% од неговата инвалиднина. Ако 
е вкупниот нанос на платата и на половината од ин-
валиднина™ помал од редовната плата што ја имал 
осигуреникот порано (чл. 20), се наголемува инва-
лиднина™ за износот што е* потребен да се постигне 
неговата поранешна плата, односно најмногу за из-
носот од другата половина на инвалиднина™ што му 
принет ја. 

На ужнвателот на инвалиднина од II! група кој 
што ке влезе на работа му припала покрај платата и 
•ненамалена'™ инвалиднина. 

Ако осигуреникот кој што е испратен на др« га 
работа не биде веднаш запослен поради причини кен 
што се противни на неговата волја, му припаѓа покрај 
инеалиднината времена накнада со износ на разли-
ката пометњу инвалиднината и редовната плата што ја 
примал на поранешната работа (чл. 20). 

Члан 41 
Уживателите на инвалиднина™ ито ја изгубиле 

професионалната способност за работа должни ср ла 
се оспособат за друга работа (преквалификација). 
Другите уживатели на нива ли диии ат а, односно на нн-_ 
.валидната пензија имаат право да бараат преквали-
фикација. 

Раководителот на претпријатието, односно уста-
новата должен е да им овозможи во нс'сто пре!при-
јатне односно установа оспособување за друга ра-
бота. односно обучување на овие уживатели па инва-
лиднина™. 

Ако нема услови за преквалификација на осигу-
реникот во истото претпријатие или установа, ке обе-
збеди поверенствота за социјални ге грижи на обла-
сниот народен одбор, односно на народниот одбор 
на градот што е вон од составот на областа преква-
лификација на осигуреникот во друго претпријатие 
или установа, односно на курс или но школа. 

Комитетот за социјалните грижи на Владата на 
ФНРЈ и министерствата за социјалните грижи на на-
родните републики се грижат за тоа во претприја-
тијата и вон од претпријатијата да се организира оспо-
собување за работи од 'друга струка на осигурени-
ците што примаат инвалиднина или инвалидска пен-
зија. 

Член 42 
За време на преквалификацијата на осигуреникот 

му припала истрај •иивалил-нииата, односне инвалид-
ската пензија, и плата спрема работата која што ја 
врши. 

За време на преквалификацијата на курсеви и во 
шкоди на осигуреникот му припаѓа покрај инвалид« 

нината, односно ппвглидскатз пензија, и одделна ма-
теријална помошт за трошног:.те'на школувањето по-
ради преквалификација™. 

Член 43 
Осигуреникот што се преквалификувал за доуга 

струка ИЛИ работа ја прима платата за работата што ја 
врши и половината на инвалиднина™, односно на ин-
валидската пензија што му е определена. Ако е вкуп-
ниот износ на плата!.', и половината на инвалиднина™, 
односно па инвалидската пензија помал от платата 
што ја примал порано осигуреникот, се наголемува 
неговата инвалиднина, односно инвалидската пензија 
за износот '.иго е потребен да се постигне неговата 
поранешна плата, односно најповеќе за износот од 
другата половина на инвалиднина™, односно на инва-
лидската пензија која што му припаѓа. 

На осигуреникот што бил должен да се преква-
лификува (чл. 41) и кој што се преквалификувал му 
пришија само платата за работата што ја врши. 

Ако осигуреникот без оправдани причини •не се 
одзиве на преквалификацијата, може да му се обуста-
ви исплатата на »неазидинката додека не се одзове 
на повикот. 

Член 44 
Ако постои непосредна опасност на оболение или 

губиток, односно намалување способноста за работа 
за случај да се продолжи работењето на работи ипо 
ги вршел осигуреникот, осигуреникот има право да 
бара да биде преместен на друга соодветна работа, а 
може'да биде и испратен на таква работа. Ако поетон 
опасност па траен губиток, односно намалување спо-
собноста за работа раководителот на претпријатието, 
односно на установата должен е да му обезбеди на 
стручниот работник и преквалификација, доколку е 
таа потребна. 

На осигуреникот — стручен работник му припала 
за времето додека крши друга работа, како и зл вре-
мето на преквалификацијата, плата што е определена 
за таа работа и одделна накнада во висина гит разли-
ката помегју редовната плата (чл. 20) на новата и 
поранешната работа. Ако се врши преквалификацијата 
во школа или на курс, осигуреникот му припала 
половина од неговата поранешна редовна плата и 
одделна материјална псмошт за т р а г о в и т е ил шко-
лувањето. 

7) Инвалидска пензија 
Член 45 

Инвалидска пензија му припала на осигуреникот 
кој пио поради не ерак ја во работата или нон од ра-
ботата или посади болест станал трн'но иди за подолго 
од готипа дена наполно неспособен за работа. 

Член 40 
На осигуреникот кој што поради несреќи но ра-

бота стане неспособен за работа МУ -прштала инва-
лидска пензија без оглед на должината на неговиот 
работен стаж. 

Оваа пензије: изнесува 100% од пензискиот основ 
(полна инвалидска пензија). 

Член 47 
На осигуреникот кој што подади несрекја вон од 

работата или поради болест станал неспособен за ра-
бота му при паг ја инвалидска пензија ако во моменту е 
кога настапила неспособноста за рабата има определен 
работен стаж. 

За осигуреникот стар до 50 голини стажот изне-
сува најмалку пет години, а за осигуреникот стао 
преку 50 години стажот изнесува најмалку десет го-
дини (минимален работен стаж). 

На -осигуреникот што е помлад од 50 голини, а 
го исполнил стажот од пет години, му припија инва-
лидска пензија во износ од 50% на пензискиот основ, 
а на осигуреникот кој што има преку 50 години, а го 
исполнил стажот од десет години, му припала инва-
лидска пензија во износ од 55% иа пензискиот основ. 
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На осигуреникот што н а в р т и л пет, односно десет 
години стаж, му пришија за секоја натамошна навр-
шена година па работниот стаж, по 1% од пензискиот 
сенов до извршените петнаесет години на работниот 
сион, по 2% на пензискиот основ за стажот преку 
петнаест до дваесет и пет години, а по 3% на пензи-
скиот основ за стажот преку дваесет и пет години. 
Вака определена пензија не може да биде поголема 
од 190% на пензискиот основ. 

Износите на инвалидската пензија се определу-
ваат во проценти од пензискиот основ по следната 
т а б е л а : 

2. 
На осигуреникот што е За осигуреникот што о 

помлад од 50 голини постар од 50 години 
Ра^от. Нани:в< ка инвалидската Работ. Нанос на инвалидската 
стаж пензија пресметани во стаж •чонѕија пресметани но 

проценти од пензискиот г*/ нгити од пензискиот 
ОГ : ' ОСНЛВ 

5 години 50% 
5! %; 

10 
11 

години 55% 
56% 

у 52 %\ 12 57% 
8 »» 53%! 13 58%' 
9 54%: 14 59%; 

10 55 %• 4 5 60% 
И 53%. 13 62 % 
12 >> 57 % 17 64 %; 
13 58%: 18 66% 
14 ;> 59%! 19 68% 
15 60%' 20 70%; 
16 т> <>:%! 21 :> 12% 
17 64 %\\ 22 !> 74 %: 

13 66%!; 23 76%: 
19 . 6 Ш 24 78% 
20 [70%|< 25 „ 80%; 
21 „ ,72%!' ' 26 83% 
22 .74%!: 27 1» 86% 
23 „ 76%!' 28 39 89% 
24 78%! 29 ,, 92% 
25 „ 80%! 30 95% 
26 >1 ;,83%| 31 98% 
27 !» 

;,83%| 
32 » 100% 

23 89%! 
29 )» : 92%] 
30 и 95 %! 

31 )> 98%: 
32 100% 

Член 48 
Правото на инвалидска пензија му п р и п а ѓ а и на 

осигуреникот што не изврши пет години на работ-
ниот стаж, ако станал наполно неспособен за работа 
пред да наполни дваесет и пет години на животот, а 
бил во работен однос непрекинато најмалку шест ме-
сени непосредно пред да започне неспособноста за 
работа. Оваа пензија изнесува 50% од пензискиот 
осион. 

Владата на ФНРЈ може да пропише на осигурени-
ците што се постојано запослени на особено тешки и 
по здравјето опасни работи да може да им се опре-
дели и н в а л и д с к а пензија во поголем износ од онаа 
што бп нм припаѓала спрема чл. 47 од овој закон. 

Член 49 
Во работниот стаж за степување и определуваше 

па инвалидска пензија се засметува покрај времето 
ипо го провел осигуреникот во раобтинот однос и 
времето кое што по овој закон или врз основа на 
него донесените пропиен се признава во работен стаж 
за старосна пензија (чл. 60 и 61). 

На осигурениците државјани на ФНРЈ, коп што 
како иселеници — повратници се вклучиле во стопан-
ството на Федеративна Народна Република Југославија, 
а станале наполно и трајно неспособни за работа пред 
да го навршиле прописанпот стаж за степување пра-
вото на инвалидска пензија во Федеративна Народ-
на Република Југославија, ке им се признае минимал-
ниот работен стаж (чл. 47 сг. 2). 

Член 50 
Пензискиот основ за определуваше на инвалид-

ска пензија е ист како и пензискиот основ за утврду-
ваше старосната пензија (чл. 59). 

Како пензиски основ за определуваше на инвалид-
ската пензија на осигуреникот што станал наполно 
неспособен за работа поради несрекја во работата, а 
к о ј што има вкупен работен стаж помал од година 
дена! се зема просечната редовна плата (чл. 20) за 
последните три месени на работењето. Ако осигуре-
никот пред н е с р е ќ н и о т случај бил во работен однос 
помалку од трн месеци, за пензиски основ се зема 
редовната плата по последниот месец, односио про-
сечната редовна плата во то ј месец. 

Како пензиски основ за определуваше на инва-
лидската пензија на осигуреникот што не н а в р т и л пет 
години на вкупниот работен стаж, а станал наполно 
неспособен за работа пред да наврши 25 години на 
животот, се зема просечната редовна плата за по-
следните шест месеци па неговото работење. 

При утврдувањето на инвалидската пензија за оси-
гуреникот — ученик во стопанството како пензиски 
основ се зема наместо платата што ја примал- осигу-
реникот платата по време што е прописана за почет-
ната група на стручните работи за коп што се оспо-
собува.! осигуреникот со учеше. 

Член 51 
На уживатедот на инвалидската пензија, кој што 

при определувањето на правото за инвалидска пен-
зија е така неспособен за работа да му се неопходни 
постојана тугја помошт и надгледување, или станал 
тоа подоцна под влијание на причините што ја пре-
дизвикале неспособноста, му припаѓаа покрај .пензи-
јата и одделен додаток во висина од 25% на пензи-
скиот основ. Правото на оваа помошт трае за сето 
време додека му се потребни на осигуреникот туѓ ја 
помотпт и надгледување. 

Член 52 
Правото на инвалидска пензија трае додека ужи« 

вателот е наполно неспособен за работење (чл. 33). 
Ако кај ужнвателот на инвалидската пензија настанат 
промени во состојбата на работната способност така 
да не е векје наполно неспособен за работа, ке му се 
определи наместо пензијата инвалиднина и на него 
тогаш ке се применуваат сите соодветни прописи за 
инралпднината, преквалификацијата и и с п р а в а њ е ша-
ра бота. 

За да се определи дејствитеднапа стстојба што 
се однесува па работната способност и- определување-
то на соодветните права, осигурениците иодлежуваат 
кон задолжителен лекарски преглед од време на вре-
ме се додека не ке ги извршат годините на животот 
од мл. 55 тон. 2 од о в о ј закон. Условите и постапката 
за вршење на овие прегледи ги пропису?,а Комитетот 
за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ во соглас-
ност со Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 53 
На осигуреникот што уни п и "штека пензија, 

а кој што повтори« в 'еве во рв боте и однос му нон-
шија , по правило, покрај и па алид ска гл нсп.-.ија и соо-
дветна плата. 

Член 51 
Се овластува Владата на ФНРЈ со свои пропиен да 

определи и други права и повластици во полна на 
уживателите па инвалидската пензија и инвалиднина. 

Ѕ) С т а н о е в пензија 
Член 55 

Старосна пензија им пришија : 
1) на осигуреникот — машко лине кога ке навр-

ши триесет и пет години на работниот стаж и педесет 
и пет години па животот, а па осигуреникот — жена 
кога ке наврши триесет ЈО. ти ни на работниот стаж 
и педесет години па. жив--, а ; 
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. , 2) Ћ? осигуреникот — машко лице кога ке навр-
ши шеесет и пет години на животот, а на осигурени-
кот — жена кога ке наврши педесет и пет години на 
животот, ако го навршиле работниот стаж од најмалку 
Петнаесет години (минимален работен стаж). 
! Член 56 

На осигуреникот кој што е постојано запослен на 
'определени видови работ! (дејности и сиецијалноети) 
може да му се признае правото на старосна пензија 
и пред да го наврши работниот стаж, односно годи-
н и т е ' н а животот што се прописани во предходниот 
член. 

Владата на ФНРЈ протнува на кои работи и со 
кој работен стаж, односно години на животот и во 
кој иродбит се степува правото на старосна пензија 
што е предвидена во предходниот став. 

Член 57 
Износот на старосната пензија зависи од трае-

н>ето на работниот стаж и висината на пензискиот 
оенов. 

Во работен стаж се смета, по правило, заложува-
њето со полно редовно работно време. 

Член 58 
Старосната пензија на осигуреникот што го на-

вртил полниот работен стаж и определените години 
на животот што се опоменати во чл. 55 лоч. 1 од овој 
закон, изнесува 100% на пензискиот основ (полна 
старосна пензија). 

На осигуреникот кој што ги навртил определе-
ните години на животот што се предвидени во чл. 
55 точ. 2 од овој закон, а кој што има работен стаж 
од најмалку петнаесет години, му пришија пензија во 
износ 50% на пензискиот основ. 

Осигуреникот — машко лице што има преку пет-
наесет години работен стаж прима за секоја ната-
мошна навршена година на работен стаж по 2% на 
•пензискиот основ до навртените дваесет и пет го-
дини на работниот стаж, а преку дваесет и пет го-
дини на работниот стаж на секоја година по ?,% „ка 
пензискиот основ. Осигуреникот — жена која што 
има преку петнаесет години работен стаж прима за 
секоја натамошна навршена година на работниот стаж 
по 2% на пензискиот основ до навртените дваесет 
години на работниот стаж, а преку дваесет години на 
работниот стаж за секоја година по 4% на пензискиот 
основ. Кога осигуреникот ке го наполни работниот 
стаж што е предвиден во чт. 55 тон. 1 од овој закон 
добива полна старосна пензија. Вкупната пензија не 
може да биде поголема од 100% на пензискиот основ. 

Износите на старосната пензија се определуваат 
во проценти од пензискиот основ по следната табела: 

1 
За осигуреник лашко кој Ва о с и г у р е н и к ж е н а г о ј а 

ш т о е с т а р 65 години и п о е с т а р « 55 ГОДИНИ 
Работ. Износ на п е н з и ј а т а п р е - Р а б о т . Износ на п е н з и ј а т а п р е -
с т а « сметан ео п р о ц е н т и од с т а ж . с м е т е н со п р о ц е н т и о д 

пензискиот основ пензискиот основ 

15 години 50% 15 години 50% 
16 52% -16 52% 
17 54%: 17 54% 
18 56% 18 56%, 
19 58% 19 е о у/ чЈО /Ч 

20 -60%: 20 >џ 60%, 
21 62% 21 1» 64%: 
22 64% 22 1» 68%' 
23 66% •23 72% 
24 68%: 24 76% 
25 70% 25 80%; 
26 73% 26 »» 84% 
27 76%. 27 >> 88%, 
28 79% 28 92%; 
29 82% 29 96%: 
30 «5%; 30 »> 100% 
31 », 88%, 
32 и 61%' 

и 
34 » /97%!' 
ЗЅ ' 100%' 

Член 59 
Пензискиот основ го прави просечната плата по 

време за редовното работно време што ја примал 
осигуреникот во последната г.одина, односно во по-
следните нет години на работа, ако е тоа за него по-
корисно. Во пензискиот основ влегуваат и постојаните 
додатоци што ке ги определи Владата на ФНРЈ и кои 
што не можат да бидат пониски од просечниот износ 
на сите постојани месечни додатоци што ги примал 
осигуреникот за последните десет години. 

Владата на ФНРЈ може да определи за пензиски 
основ исклучително да може да се земе просечната 
плата за •определени видови работи што ги вршел оси-
гуреникот постојано за време од десет години во те-
кот на својот работен период, 

Како плата по време се зема платата по работ-
ниот час, односно месечната плата. 

На осигуреникот, кој што покрај платата прима 
цела и дел од инвалиднината или инвалидска пензија, 
во пензискиот основ му влегува и таа инвалиднина, 
односно инвалидска пензија. 

Член 60 
За определување работниот стаж за старосна пен-

зија се смета во работниот стаж сето време што е 
проведена во работниот однос. 

На осигуреникот му се засметува во работниот 
стаж и времето што го провел: 

1) на постојани должности и со постојана плата 
во претставничките органи и определените општестве-
ни организации во Федеративна Народна Република 
Југославија, на кои што должности дошол со избор; 

2) Во состав на Народно ослободителната војска 
и на активно и организирано работење во Народно 
ослободителната борба; времето што го провел после 
6 април 1941 година како жртва на фншизмот во зат-
вори, пнтерпации, коифинации, депортации, на при-
силно иселување, присилни работи, односно во плен-
ет во ; 

3) на илегална работа во револуционерното дви-
жење њш на други должности од интерес на револу-
ционерното > движење, во затвори и лагери поради 
револуционерното работење — пред 6 април 1941 го-
дина ; 

4) на воена должност или "во племство за време 
војните од 1912 до 1920 година признато по досегаш-
ните прописи (чл. 4 точ. 7 и В од Законот за воста-
новување правото на пензија и за пензионирање на 
државните службеници). 

5) вон од службата ако е отпуштен од служба, 
од страна на окупационите органи поради своето ан-
тифашистичко и патриотско држање или поради сво-
јата национална, расна или верска припадност, ши* 
ако ја напуштил сам службата поради овие причини; 

6) како вложувач на доприносот за пензионог 
осигурување и за време кога бил вон од работниот 
однос; 

7) во работниот однос пред 1 декември 1918 го-
дина доколку после тој срок бил во работен однос но 
Југославија; 

8) -во работниот или службанкчкнот однос во Ита-
лија или на очу шараното подрачје, до денот на вле-
гувањето во сила на Договорот за мир со Италија (15 
септември 1947 година). 

. За осигуреници што имаат определени години тед 
животот (чл. 55 точ. 2), а немаат минимален работен 
стаж,, не се сметаат дека го исполниле овој стаж ико 
биле во состав на Народно ослободителната војска 
или на активно и организирано работен.е во Народно 
ослободителната борба најмалку две го тини и ако до 
крајот „на 19-15 година, односно во срок од три ме-
сеци после ^мобилизацијата влегле во работен од-
нос и останале во тој однос непрекинато до наврте-
ните години на животот што се одредени за етечу-
вањето на старосната пензија. 

На осигуреникот — државјанин на ФНРЈ, кој што 
град последното зафрлување во Федеративна Народна 
Република Југославија'бил во работен однос во стра«-
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етво, ке му се признае во работниот стаж, кога ке ги 
наврши спр ед е дните години на животот, времето н а 
заносну в аш ето во странство, под услов после врак-
ј ање то во земјата да провел во работен однос во Фе-
деративна Народна Република Југославија најмалку) 
сет години. 

Во работниот стаж се засметува и времето кое 
што со посебни законски пропиен им е признато на 
жицата од определени занимања. 

Владата на ФНРЈ може да пропише за поодделни 
категории (работници коп што работат работи опре-
делени од време на време во работниот стаж да им 
се засмета само времето што го провеле дејствител-
но при вршењето на тие работи. 

Член 61 
Кано време на работниот стаж за старосната пен-

зија се смета и времето кое што лицата што се опо-
менати во чл. 5 став 3 тон. 2 ке го проведат на јавни 
работи, ако непосредно или најдоцна во срок од шест 
месени влезат во работен однос. 

Владата па ФНРЈ може да го признае во целина 
или делимично како виеме на работниот стаж за ста-
росна пензија и времето што е порано проведено на 
општествено-корискп занимања, односно дејности на 
лицата што ке бидат осигурани со прописите што се 
донесени врз основа на чл. 5 став 5 од овој Закон. 

Член 62 . 
Владата на ФНРЈ може со своите прописи да оп-

редели на лицата во работниот однос за определување 
на старосната пензија да им се засмета, во целина или 

.делимичној, и времето што го провеле пред влегува-
њето во раб* -мог ол ноќ на работа во поодделни 
стр уки од ош г о т в е н о значење (лекари, инженери, 
уметници, журналисти, адвокати, аптекари, занаетчии 
и др.). 

Член 63 
На осигура ..пинте што биле од 9 ма ј 1945 година 

на воена вежба во Југословенската армија; на воени 
должности во војните од 1912 до 1918 година; на вое-
на вежба во време од 1914 до 19-11 година, се засме-
тува тоа време во саботниот стаж ако биле непосред-
но пред тоа во работен однос. Исто така не се смета 
како прекин на .работниот стаж времето што е прове-
дено во Југословенската армија за време мобилиза-
ција и војна. 

Ако прекинот на јработниот стаж после 1 јануари 
1947 година тѓраел подолго од година дена, се нама-
лува поранешниот работен стаж за Онолку време 
колку траел прекинот подолго од година дена, а за 
осигуреникот — жена со дете до трн години ако пре-
кинот траел" подолго од две години. Ова намалување 
па работниот стаж — нема да се виши ако бил оси-
гуреникот за време на прекинот на работниот стаж 
неспособен за работа и заради тоа примал пензија 
одн о е ѕ то нп в али дп ин а. 

Член 64 
На осигуреникот ко ј што ужива старосна пензија 

и остане во работниот однос или повторно влезе во 
работен однос му припаѓаа, но правило, покрај ста-
росната пензија и соодветна плата. 

На осигуреникот кој што после пензноннсањето 
продолжи да работи, или повторно влезе во работен 
однос и работи со полно редовно работно време нај-
малку година дена му се наголемува старосната пен-
зија во смисла на чл. 58 ст. 3 од ово ј закон, а ако 
ужива полна старосна пензија таа му се наголемува 
за секоја навршена година на работењето за 2% на 
пензискиот основ. Вака наголемена старосна пензија 
не може да го премине износот од 110% на пензи-
скиот основ. 

На уживателот на пензија што се навогја во ра-
ботен однос, па стекне право по одредбите од ово ј 
закон на инвалиднина, односно инвалидска пензија 
му нрнпагја инвалиднина, односно инвалидска пензија 

ако се нивните износи поголеми о д старосната пен-
зија. 

На уживателот на инвалиднина, односно инвалид-? 
ска пензија, што се навогја во работен однос, па стек-
не право по одредбите о д о в о ј закон на старосна 
пензија, му п р и ш и ј а наместо инвалнднината, односно 
инвалидската пензија старосна пензија, доколку е не ј -
зиниот износ поголем од нивалиднината, односно ин-
валидската л е ш и ј а . 

9) Фам.. .аларма пензија 
Член 65 

За случај на смрт на осигуреникот неговата фа-
милија има право на ф а м и л и ј а м а пензија под усло-
вите што се утврдени со овој закон. 

Фамилијата степува право на пензија во секој од 
овие случаи: 

1) ако осигуреникот имал работен стаж од на ј -
малку пет години; 

2) ако осигуреникот го изгубил животот поради 
несрекја во работа; 

3) ако осигуреникот бил уживател на лична пен-
зија, односно уживател на инвалиднина од Ш група; 

Член бб 
Право на фамилијарни пензија имаат овие чланови 

на фамилијата од осигуреникот: 
1) брачниот другар и децата; 
2) родителите; внучињата и децата без родители 

што 'ги издржувал осигуреникот. 
Членовите на фамилијата што се споменати во 

тон. 2 од .претходниот став стекнуваат право на фа-
милијарни пензија ако нема членови на фамилијата 
споменати во тон. 1 'или ако па свате пленови не им 
е доделен полн износ гш фамилијарната пензија или 
ако на еден од тие членови на фамилијата дополни-
телно му престанало правото на пензија. 

Член 67 
На жената од осигуреникот и припаѓаа право на 

фамилијарни пензија ако на денот на неговата смрт 
е постара од 45 години или ако е наполно или тра јно 
или за подолго од година дена неспособна за работа. 

Ова право и прип ат ја на жени на осигуреникот 
и тогаш ако има таа дете помладо од 7 години. 

Ако жената, на осигуреникот врши родителски 
должности спрема нејзиното и неговото дете родено 
вон од бракот, пасинокот или усвоено дете. и при-
п а д а овоа право само во случај ако осигуреникот 
ги издржавал тие деца. 

Право на ф а м и л и ј а м а пензија има жената на оси-
гуреникот и за случај ако е детето на осигуреникот 
родено после неговата смрт. 

На брачниот другар од осигуреникот — жена му 
прппагја право на фамилијарни пензија ако на денот 
на .нејзината смрт е постар од 60 години или е на-
полно и трајно, односно подолго од година дена пе-
сно сабе и за работа, и ако таа го издржувала. 

Ова право му претставува на брачниот другар 
доколку.стане способен за работа, а на брачниот дру-
гар на осигуреникот — жена и за случај ако добие 
средства за издршка. 

Жената на ос иг. "-шкот која што за време на 
уживањето на фамилијарната пензија наврши 45 го-
дини на животот го задржува правото на фамили-
јарно пензија. 

Член 68 
Брачниот другар нема право на фамилијарна пен-

зија : 
1) ако неговиот брак со осигуреникот е разведе« 

со правно силна судска пресуда, а не му е досудена 
издршка, или склопил осигуреникот нов брак или са-
миот брачен другар склопил нов брак. 

2) ако најмалку шест месеци непосредно ирец 
смртта па осигуреникот неоправдано го напуштил за-
едничкиот брачен живот ; 
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| 3) ако се утврди дека бракот, што траел помалку 
од година дена, бил склучен исклучително со наме-
рен«« да се добие правото на фамилијарна пензија. 

Член 69 
На деце !а и внучињата на осигуреникот нм ' при-

пала право на фамилијарна пензија до свршените 17 
години на животот, а а чо се на школување, до кра-
јот на прописано™ редовно школување, а најдалеку 
до навршената 24 година на животот. 

Ако децата или внучињата станале наполно не-
способни за работа пред да ги навртат годините на 
животот што се прописани во претходниот став, имаат 
право на фамилијариа пензија за сето време додека 
1 ;>ае таа неспособност. Право на фамилијарни пензија 
им припала на овие лица и кога станале наполно 
неспособни за работа после извршените години на 
животот што се споменати во предниот став, а пред 
смртта на осигуреникот, под услов осигуреникот да 
1 и издржавал до својата смрт. 

Пзсинокот има право на фамилијарца пензија ако 
го издржувал осигуреникот во своето домаќинство 
најмалку година дена пред смртта, доколку бракот не 
траел помалку, а усвоеното дете ако усвојувањето е 
склучено најмалку година дена пред смртта на оси-
гуреникот. Детето без родители има право на фами-
ли јарма пензија ако го издржувал осигуреникот во 
своето домаќинство најмалку година дена пред сво-
јата смрт. 

Внучето има право на фамилијарни пензија ако 
нема родители или му се родителите трајно неспо-
собни за работа, г живело во домакинството на оси-
гуреникот. 

Член 70 
Родителот на осигуреникот има право на фами ли-

ја риа пензија ако гс издржувал осигуреникот, и тоа 
мајката ако е постара од 45, а таткото ако е постар 
од 60 години, или ако е родителот наполно или трај-
но или за подолго ед година дена неспособен за ра-
бота-

Ова право на родителот му престанува доколку 
стане способен за работа или добие средства за из-
дршка. 

Член 71 
Основот за определувањето на фами лп ја,риа пен-

зија е личната (старосна или инвалидска) пензија или 
инвалиднина која што осигуреникот во моментот па 
смрта ја примал 

Ако осигуреникот во моментот на смртта не бил 
уживател на личната пензија, односно инвалиднина, а 
умрел заради несреќна вон од работата или заради 
болест, како основ за определување на фамилијар-
ната пензија се зелч. личната инвалидска пензија на 
која што осигуреникот спрема својот работен стаж 
би имал право (чл. 47 табела I). 

Ако осигуреникот во моментот на смртта не бил 
уживател на дичг.а пензија, односно инвалиднина, а 
умрел поради несреќна во работата, како основ за 
определувањето на фамилијарната пензија се зема 
личната инвалидска пензија на која што осигуреникот 
би имал право да станал наполно неспособен за ра-
бота (чл. 46) 

Член 72 
Износот на фамилијарната пензија зависи од бро-

јот на членовите што имаат право на пензија и се 
определува во проценти од пензискиот основ. 

Фамилијарната пензија не може да нанесе ето век је 
од 100% па пензискиот основ (полна фамилијарни 
пензија). 

Член 73 
Фамилијарната пензија се определува во следни 

проценти од пензискиот основ, и тоа: 
фамилијарната 

Ако ја сочинуваат фамилијата пепизја 
изнесува 

I. Еден член, и тоа 
а) брачен другар; или 
б) дете на осигуреникот без родители; или 

фамилијарната 
Ако ја сочинуваат фамилијата пенизја 

изнесува 
в) внуче на осигуреникот; или 
г) дете без родители кое што осигуре-

никот го зел на издршка 55% 
II. Два члена, и тоа: 

покрај еден од членовите што се споме-
нати под I а) до г) уште едно дете, 
или внуче, или дете без родители зе-
мено на издршка — — — — 65% 

III. три члена и тоа. 
покрај еден од членовите што се споме-

нати под I а) до г) уште две деца, 
или внучиња или деца без родители 
земени на издршка — — 80 % 

IV. четири члена, и тоа: 
покрај еден од членовите што се споме-

нати под 1 а)до г) уште три дена, или 
внучиња или деца без родители зе-
мени на издршка — — — 95% 

V. пет или пов ек је членови, и тоа: 
покрај еден од членови ге што се споме-

нати под I а) до Т) уште четири или 
повекје деиа, ИЛИ внучиња или деца 
без родители земени на издршка — 100% 

Ако брачниот*другар нема право на пензија, фа-
милијарната пензија на која што имаат право децата 
или внучињата или децата без родители што ги зел 
осигуреникот на издршка, се определува спрема бро-
јот на членовите од фамилијата што имаат право на 
пензија така, да припала: 

за еден член — — — 25% 
за два члена — — — 40% 
за три члена — — — — 55% 
за четири члена —• — — — 70% 
за пет члена — — — — 85% 
за шест и поведе членови — — — 100% 

Член 74 
Ако фамилијата ја сочинуваат само родителите на 

осигуреникот, пензијата за обата родитела заедно из-
несува 65% од пензискиот сиов. 

Ако покрај родителите останале уште и брачниот 
другар или деца на осигуреникот, или брачен другар 
со доца, на родителите им припала фамилијарни пен-
зија до колку полниот износ на пензискиот основ не 
е исцрпен со пензиите на брачниот другар -и децата 
на осигуреникот, и а оа во висина на разликата поме-
ѓ у вкупниот нанос на тие пензии (чл. 73, ст. 1 и 2) и 
износот на пензискиот основ, а на јповеќе до 55% 
на пензискиот основ за еден родител односно 65% 
на пензискиот основ за обата родитела. 

Ако покрај родителите останале уште вну-
чиња или деца без родители што ги зел осигуреникот 
на издршка, фамилијарната пензија се определува т 

, скалата од чл. 73, ст. 1 од овој закон така, на еден 
родител да му се дава 55%, за обата родитела 65%, 
а за секој натамошен член на фамилијата уште по 
15% од пензискиот основ до вкупно најнов гк је 100% 
од пензискиот основ. 

Член 75 
Ако фамилијарната пензија ја уживаат заедно 

брачниот другар и децата или само децата, а овие 
или поодделни од нив живеат одделено, вкупната 
фамилијарни пензија што ја уживаат тие се дели на 
рамни делови. 

Ако фамилијарната пензија јт уживаат заедно ро-
дителите на осигуреникот, внучињата и децата без 
родители што ги издржувал осигуреникот, а сите тие 
илњ поодделни од нив живеат одделно, вкупната фа-
милијарни пензија што ја уживаат тие се дели на 
рамни делови. 

Ако фамилијарната пензија ја уживаат брачниот 
другар или брачниот другар и децата, или децата за-
едно со осигурениковите родители и внучињата, а 
сите тие или поодделни од нив живеат одделено, вку-
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пн ана фамилнјарна пензија се дели спрема прописите 
па чл. 74 од овој закон и ставот 1 и 2 од овој член. 

Член 76 
На фамилијата од умрен осигуреник која што 

мема право на фамилијарни пемзи ја поради тоа дека 
осигуреникот во моментот на смртта не бил уживател 
на лична пензија, односно инвалиднина, а не го на-
в р т и л нити работниот стаж од најмалку пет години, 
и п о н т и ј а еднократна парична помошт, ако осигуре-
никот непосредно пред смртта бил во работен однос 
најмалку шест месеци' непрекинато или со прекини 
вкупно осумнаесет месеца во последните две години. 
Онаа помошт е рамна на Дрочесечннот износ од ре-

• лов н а т а плата (чл. 2 0 ) која што ја примал осигуре-
никот во последниот месец лп ед смртта. За случај на 
делба на ов;;а помогне важат прописите од претход-
ниот член. 

Член 77 
Ужнвателот на фам или јари а пенал ја може да вле-

зе во работен однос и да прима ненамалена пензија 
покриј плата та. 

Дно ужпнателот на фамилијарната пензија има 
право и на лична пензија, или ако уживателот па 
лична пензија стекне право на фамилијарни пензија, 
може да избира помегју фамилијарната и личната 
пензија. 

На членот на фамилија што к е стекне плано на 
две фамилијарни пензии му припагја поголемена пен-
зија. 

Член 78 
Фамилијата на осигуреникот — туѓ) државјанин 

која што постојано жипеа во странство може да сте-
кне и да ужива главо на фамилијарни пензија, до-
колку државата во која што фамилијата постојано 
живее постапува исто со д р ж а в н и т е па ФНРЈ. 

10) З а к о н и к а 
Член 79 

На осигуреникот за случај иа смрт на член од 
фамилијата (чл. 14) му првпат ја закончиња. 

Згаодандата е рамна на износот од едномесечната 
редовна плата, односно п е н з и ј а ' и л и инвалиднина. 

Ако осигуреникот покрај платата прима и инва-
лиднина му припаѓаа закопчана во вкупен износ од 
платата и инвглилннната, а ако прима со пензијата 
и плата му пр ина тја закопанана во висина на платата, 
односно пензијата, спрема тоа која што е -поголема 
од нив. 

Член 80 
На фамилијата за случај да умре осигуреникот и 

при паг ја заколнија во износ на неговата двомесечна 
редовна плата (чл. 20), односно личната пензија или 
инвалиднина. 

Ако осигуреникот покрај платата примал и инва-
лиднина, на неговата фамилија и пришија заколни ја 
во вкупен износ од двомесечна -^- плата и ипв ли димна, 
а ако примал со личната пензија и плата, на фамили-
јата и припагја закопчана во висина на двомесечната 
плата, односно пензија, према тоа која што е пого-
лем и од ниш. 

За случај да умре член на фамилијата што ужи-
вал фамилија риа пензија, на преостанатите членови 
на фамилијата им припаѓаа зрно даши а во едномесечен 
износ од вкупната фамилијарна пензија. 

Член 81 
Ако законот на умрениот член па фамилијата не 

го изврши осигуреникот, односно ако законот на 
умрениот осигуреник не но извршила фамилијата, за-
кеви-пита прппагја на лицето што го извршило за-
конот. 

Ако го изврши законот установата, дејзи и гни-
л а н а накнада во висина на стварните трошкови на 
законот, а ' на јловек ј е до износот на за кони ни а та. 
Остатокот му припаѓа на лицето што има право на 
зак опи и на, 

Г Л А В А Ш 

ПРЕСТАНОК, ГУБИТОК И ЗАПИРАЊЕ ПРАВАТА НА 
СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 82 
Правото врз основа на социјалното осигурување 

престанува само ако ги нема векје условите што се 
прописали со законот за да се стече ова право. 

Еднаш стечено право врз основа на социјалното 
осигуруваше може да се изгуби само в о случаите 
што се предвидени со' овој закон. Поодделно право 
врз основа на социјалното осигурување може да се 
загуби за определено време или за секогаш. 

Член 83 
Сите права врз основа на социјалното осигуру-

ваше осигуреникот пт губи за секогаш ако е осуден 
со правосилна пресуда па смртна казна или ако го 
изгуби државјанството. 

Осигуреникот го губи за определено време пра-
вото на пензија, односно инвалиднина ако е со прав-
иосилна пресуда осуден за стореното кривично дело 
на времене« губиток на ова право. Губило кот на ова 
право трле за времето што е определено во пресу-
дата. • 

Се овластува Владата на ФНРЈ да може да до-
несе прописи за даваше по-мошт т фамилиите од 
»'сигу р а ш к о г ипо ке го нагу баг правото на инвалид-
нина односно на лична пензија по ст. 1 и 2 од овој 
член. 

Член 84 
Осигуреникот не степува, односно го губи опре-

деленото право на инвалидска пензија, односно инва-
лиднина : 

1) ако се утврди де ка ног овада неспособност за 
работа настапила како последица на кривично дело 
за кое што е осуден со пра ви остина пресуда; 

2) ако се утврди дека неспособноста за работа 
ја предизвикал намерно. 

Член 85 
Брачниот другар на умрениот осигурени«, за слу-

ча ј да влезе повторно во брак. го губи правото на 
фамилијарни пе нзија и не к о ж е по то ј основ да го 
добие повек је -

Членот на фамилија не може да с~слете, односно 
го губи правото на фамилијарни тп. нзија ако е утвр-
дена со прав«осилка пренула неговата кривична од-
говорност за смртта на лицето од кое што го изве-
дува правото на фамилијарната пензија. 

Фамилијата нема право—иа пензија после смртта 
на осигуреникот КОЈ ИПО го изгубил правото на пен-
зија по одредбите на чл. 83 и 81 од овој 'закон. Исклу-
чително фамилијата има право на пензија ако поради 
причината тито е спомената по лоч. 2 на чл. 84 на-
стапила смрт та или за случај да се осигуреникот са-
моубие. 

Член 86 
Осигуреникот не степува, односно го губи пра-

вото на материјално обезбедуваше за време на бо-
лест, односно болување и за време на оспособување 
за друга работа (преквалификација) : 

1) ако станал неспособен за- работа поради по-
следици на кривично дело на, кое што е осуден со 
правпосилна судска пресуда: 

2) ако ја предизвикал намерно неспособноста за 
работа; 

3) ако намерно спречувал да оздрави односно да 
се оспособи за работа. 

Член 87 
На осигуреник кој што бс- ч оправдана причина не 

сс подвргне на определено лекување- или на постапка 
за оспособување за работа иди преквалификација и 
на осигуреник што не ке се подвргне на повторен 
преглед за да се утврди неговата работна способност, 
се запира уживањето на правото на материјалното 
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обезбедување за време па болува?!.ето, оспособува-
њето за работа или преквалификација, како и инва-
л и д н и т е и инвалидската пензија за време додека не 
постапи по издадените налози. 

На осигуреник што се лавогја на издршка па ка-
зната поправителна работа подолго од година дена, 
лшиенне од слобода подолго од шест месеци или ли-
шенине од слобода со присилна работа му се запира 
за тоа време уживањето на правото врз основа на 
социјалното осигурување. По исклучевте ири изрек-
ну вањето на пресудата може судот да определи во 
нарочно оправдани случаи на фамилијата од осуде-
ното лице да може делимично или во целина да и 
се остави уживањето на правото врз основа на со-
цијалното. осигурување. 

Осигуреник што ке се разболи додека се навогја 
на неплатено отсуство не може за време на тоа от-
суство да го ужива правото на материјалното обезбе-
дување за случај на болест, односно болување. Вла-
дата на ФНРЈ мо лс е да пропише ограничувања на 
уживањето на тоа право и после истекот на непла-
тен ото отсуство. 

Член 88 
Правото на материјално обезбедување стечено во 

Федеративна Народна Република Југославија, по пра-
вило? не може осигуреникот да го ужива . додека 
живее во странство. Исплатата на материјалното обе-
збедување се запира до неговото вракјање во Феде-
ративна Нар,дна Република Југославија. Запреното 
материјално обезбедување му се исплатува на ужи-
вател«« дополнително ако се врати во срок од го-
дина дена да живее постојано во Федеративна На-
родна Република Југославија. 

Ако е осигуреникот тугј државјанин па како ужи-
вател на материјално обезбедување замине на посто-
јано живеење во државата чиј што е државјанин или 
во државата на поранешното постојано живеење, ис-
платата на материјалното обезбедување не се запира 
доколку односната држава постапува исто со држав-
јаните на ФНРЈ. 

Правото на материјално обезбедување може да го 
ужива осигуреникот и додека живее во странство, 
ако отишол во странство по налог или по одобрение 
на надлежен државен орган со цел на стручно уса-
в.ршување најмногу до две години. Претседателот на 
Комитетот за социјалните грижи на Влагата на ФНРЈ, 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
може да му одобри на осигуреникот да ужива право 
на материјално обезбедување во странство иако за-
минал во странство поради одобрено специјално ле-
кување или во други оправдани случаи. 

Отстапувањата од одредбите на претходните ста-
вови можат да се у тв одат со меѓународни спогодби. 

Г Л А В А IV 
ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 
1) Основни одредби 

Член 89 
Сите работи со кои што се остварува социјал-

ното осигурување имаат општодржавно значење. 
Работите на социјалното осигурување се под оп-

што раководство на Комитетот за социјалните грижи 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 90 
Работите га социјалното осигурување ги вршат 

во рамките на своите надлежности Комитетот за со-
цијалните грижи на Владата на ФНРЈ, министерствата 
За социјалните грижи на народните републики, пове-
ренствата за социјалните грижи на Главниот извршен 
.одбор на Народната скупштина на Автономната По-
крајина Војводина и Извршниот одбор на Обласниот 
народен одбор на Автономната Косовско-метохнската 
област, пов ер ен ств ата за социјалните грижи на обла-
сните, околиските, градските и реонските народни од-
бори. 
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Владата на ФНРЈ спред?тупа кои што органи што 
се во состав на Комитетот односиј на министерствата 
за социјалните грижи и по верене шата за социјалните 
грижи и со какви овластувања непосредно ке иг вр-
шат работите на социјалното осигурување. 

Член 91 
Здравствената заштита се врши под раководство 

на министерството па народното здравје па народ-
ната република и Комитетот за заштита на народното ' 
здравје на Владата иа ФНРЈ преку државните бол-
ници, клиники, амбуланти, здравствени станици и дру-
ги здравствени установи што се во состав на општата 
здравствена служба или здравствената служба при 
претпријатијата и установите, како и преку евла сте-
ни ге лекари. 

Член 92 
Со цел на брзо и поефикасно остварување на 

правата врз сенева на социјалното осигурување, опре-
делените права се остваруваат преку државните, за-
дружните и општествените претпријатија, односно у-
с танови ири коп што е на работа осигуреникот. 

2) Надлежност 
Член 93 

Државните болници, поликлиники. амбуланти, 
здравствени станици и други здравствени установи 
должни се: 

1) да го обезбедат нишањето и лекувањето на 
осигурениците односно да им обезбедат определен 
број места за осигурениците; 

2) да ги прошируваат возможности^ за давање 
медицинска псмошт. лекување и-надгледување на оси-
гурениците. 

Комитетот за заштита на народното здравје на 
Владата на ФНРЈ. во согласност со надлежното Со-
јузно министерство и со Комитетот за социјалните 
грижи на Владата на ФНРЈ, може да пропише да 
се организираат здравствените установи исклучително 
за потреби на осигурениците од поодделни стопански 
гранки или ресори. 

Министерот на наредното здравје на народната 
република, во согласност, со министерот на социјал-
ните грижи на народната република и надлежниот ре-
сорен министер, може да определи поодделни здрав-
ствени установи на подрачјето на народната репу-
блика да служат исклучително за потребите на оси-
гурениците од една стопанска гранка или ресор или 
на едно или повекје претпријатија односно установи. 

Член 94 
Определени лекари во состав на државните здрав-

ствени установи или други лекари одделно овластени 
за вршењето на работите од социјалното осигурување 
надлежни се: 

1) да даваат налаз и мнение за болеста, да про-
пису наат лекови и начин на лекувањето; 

2) да ја оценуваат способноста за работа на оси-
гуреникот за случај на болест и болување; 

3) да го оценуваат степенот на труднотата на 
осигуреник — жена поради* определувањето на от-' 
суството поради трудната и рагјање; 

4) да вршат и други работи што се определен.!! 
со овој закон и со прописите донесени врз основа 
на него. 

Комитетот за заштита на народното здравје на 
Владата на ФНРЈ може да пропише во поодделни слу-
чаи работи што се споменати во претходниот став да 
вршат одделни лекарски комисии составени од три 
лекара. 

Министерството на народното здравје на народ-
ната република пронисува кои што лекари во состав 
на државните здравствени установи се надлежни за 
работите што се определени во првиот став од овој 
член и кои што други лекари ке бидат овластени да 
ги вршат опоменатите работи, а ја пропишува и по-
стапката како се водат тие работи. 
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Комитетот за заштита на народното а д р и ј е па 
Владата на ФНРЈ, во согласност со Комитетот за со-
цијалните грижи иа . Владата ка ФНРЈ, донесува оп-
шти напатствија за работењето на надлежните лека,рл 
и вршењето на работите што се споменати во ставот 
1 од овој член. 

Член 95 
Постојаните лекарски компспп што се формираат 

при повереното™ на народното здравје па градскиот 
(реонскиот) и околискиот народен сабор надлежни се: 

1) да ја утврдуваат делимично намалената способ-
ност за работа на осигуреникот и да даваат мнение 
за тоа на која работа осигуреникот треба да се ис-
прати (чл. 33 И 39); 

2) да ја утврдува возможност за оспособување 
за друга работа (преквалификација) и да ја одреду-
ваат работата за која што може осигуреникот да се 
преквалификува (чл. 41); 

3) да ја утврдуваат потребата за преместување 
на друга работа (чл. 44); 

4) да ја утврдуваат потполната неспособност за 
работа со цел да се определи инвалидската пензија 
(мл. 45 и 47); 

5) да ја утврдуваат потребата за да се продолжи 
болувањето-преку година дена (чл. 21); 

6) да решаваат по жалбите против налозите и 
миени јата .на определените односно на овластените 
лекари и одделните лекарски комисии; 

7) да даваат стручни напатствија и помошт па 
определените односно овластените лекари, да. вршат 
надзор над'нивното стручно работење и да ги мену-
ваат или поништуваат нивните налази и миени ја; 

8) да вршат и други работи . што се определени 
со овој закон и со прописите што се донесени врз 
осмоза на него. 

Член 96 
Повисоките лекарски комисии што се формираат 

при повереново™ на народното здравје на обласниот 
народен одбор и народниот одбор на градот што е 
вон од составот на областа надлежни се: 

1) да решаваат по жалбите против решенијата на 
постојаните лекарски комисии што гп донеле тие во 
прв степен; 

2) да даваат напатствија и ла укажуваат помошт 
па постојаните лекарски комисии, да вршат нос гојан 
стручен надзор пад нивното работење и да ги мену-
ваат или да ги поништуваат пиенине неправилни ре-
шенија; 

3) да 'вршат и други работи што се определени 
со овој закон и со прописите што се донесени врз 
основа на него. 

Повисоките лекарски комисии можат да прева р а т 
на решавање поодделни случаи од надлежноста на 
постојаните лекарски комисии. 

Министерот на народното здравје на народната 
република, но сопствена иницијатива ил и по предлог 
на лшпнстерот за социјалните грижи на народната ре-
ну банка, ке определи повисока комисија на С И С И С О -

Л И С Т И со задана дп решава определени работи од над-
лежноста на повисоката лекарска комисија или пов-
торно да го полита и конечно да го реши с у чајот 
за кој што донела решение постојаната лекарска ко-
мисија или повисоката лекарска комисија. 

Член 97 
Комитетот за заштито на народното здравје на 

Владата на ФНРЈ, во согласност со Комитетот за со-
цијалните грижи па Владата на ФНРЈ, донесува про-
пиен за оснивање™, составот и работењето на посто-
јаните и повисоките лекарски комисии и повисоките 
комисии на специјалисти. 

Член 98 
Раководителите односно непосредните старешини 

на државните, задружните и општествените претпри-
јатија и установи или други овластени лица надле-
жни се: 

1) да донесуваат решенија за болувањето и за 
правата на материјално обезбедување за време бо-

леста, односно болувањето, а врз основа на извозот 
и мнение™ на надлежните органи; 

2) да донесуваат решенија за отсуството за слу-
чај трудно :а и радање и за правата на материјално 
обезбедување за време на ова отсуство, а врз основа 
на оценката на надлежниот орган; 

3) да донесуваат решенија за правата на мате-
ријалната поткрепа за децата; 

4) да донесуваат решенија за патни ге трошкови 
на осигурениците во врска со остварувањето па пра-
вата врз основа ни социјалното осигури вање; 

: 5) да донесуваат решенија за правата на залеп-
или а; 

6) да вршат исплати по сите решенија што ги 
донесуваат во врска со правата врз основа на соци-
јалното осигурување; 

7) да вршат и други работи што се. определени 
со овој земнан и со прописите што се донесени врз 
основа на него. 

Чаен 99 
Комисиите за работни спорови при претпријати-

јата и установите, односно при околиски, градски и 
реонски народен одбор надлежни се да донесуваат 
решенија за поплаките П Р О Т И В решенијата што ги до-
несува раководителот на претпријатието неш устано-
вата што се однесува до правата врз основа на соци-
јално го о е; *: • у р у в ат в е. 

Член 100 
Повереново™ за социјалните грижи на околи-

скиот, градскиот и реонскиот народен одбор надле-
жно е: 

1) да донесува .решеније за правата на осигуре-
ниците што со на работа кај приватни работодавачи 
кои што за сите други осигуреници ти донесуваат 
раководителите на државните, задружните и опште-
ствените претпријатија и установи; 

2) да ти превзема сите припремни дејствија што 
се однесува до определувањето на пензиите и инва-
лиднини те; 

3) да врши исплати врз основа на решенијата 
што ги донело за правата на осигурениците што се 
на работа кај приватни работодавачи; 

4) да донесува решенија по жалбите против ре-
шенијата на комисиите за работни спорови што се 
донесени по случаЈ на поплаките па осигурениците, 
ако со решени јено од комисијата не се признава пра-
вото на материјално обезбедување; 

5) да врши надзор пад спроведувањето на соци-
јалното осигурување и над остварувањето правата 
на осигурениците од страна на претпријатијата и на 
установите на подрачјето на околното, градот или 
реонот и во вршењето на тоа право на надзор да 
поништува неш менува незаконити решенија од коми-
сиите за работни спорови; 

6) да предложува повторно и с и п у в а њ е нон по-
ништување, односно менување на решенијата од над-
лежните лекари или постојаните лекарски комисии на 
подрачјето на оголи јата, градот или реонот; 

?) да врши и други работи што се определени 
со овој закон и со прописите што се донесени врз 
основа па него. 

Член 101 
Повереното™ за социјалните грижи на Обласниот 

народен одбор, односно на народниот одбор на гра-
дот што е вен од составот на областа надлежно е: 

1) да доне е уна решенија за- испран јањето на дру-
га работа и за преквалификација (чл. 39. 41); 

2) да донесува в еш еи иј а за правото на накши* 
на осигуреникот што е испратен на- друга ' работа и 
за привремената накнада што му пришија на асип/, 
редниот* во меѓувреме™ од исправањето до влегу-
вањето на новата работа (чл. 40 ст. 3 и чл. 44 ст. 2); 

3) да донесува решенија за правото на матери-
јално обезбедување и пом ош т за време на преквали-
фикацијата (чл. 43); 
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4) да врши исплати врз основа на решенијата 
што ги донело за правата ка осигурениците по точ. 1, 
2 и 3 од овој член; 

5) да решава по жалбите против решенијата на 
поверенствата за социјалните грижи на пониски на-
родни одбори, ако решаваат тие во прв степен; 

6) да врши надзор над спроведувањето на соци-
јалното осигурување од страна на поверенствата за 
социјалните грижи на околиските и градските народни 
одбори, претпријатија и установи, како и да врши 
општ надзор над спроведувањето на социјалното оси-
гурување на подрачјето на областа; 

7) по правото на надзор да поништува ли ме-
нува незаконити решенија од поверенсгвата за соци-
јалните грижи на пониските народни одбори; 

8) да предложува повторно испитување или по-
ништување. односно измена на решенијата од пови-
соките лекарски комисии; 

9) да врши и други работи определени со овој 
закон и со прописи ге што се донесени врз основа 
на него. 

Сите работи што се споменати во ово ј член ги 
врши на подрачјето од Автономната покрајина Вој-
водина односно ма Автономната Косовско-метохиската 
област новеренството за социјалните грижи на Глав-
ниот извршен одбор на Народната скупштина на Ав-
тономната покраина Војводина односно Обласниот 
народен одбор на Автономната Косовско-метохиската 
област. 

Член 102 
Министерството за социјалните грижи на народ-

ната република надлежно е: 
1) да донесува решенија за правото на лична и 

фамилијарна пензија; 
2) да донесува решенија за правото на постојан 

паричен додаток за децата на осигурениците што 
уживаат низија; 

3) да донесува решенија за правото на инвалид-
нина и за правото на постојан паричен додаток за 
децата од уживателите на инвалиднината; 

4) да донесува решенија за правото иа закопчана 
за случај да умре осигуреникот што ужива пензија, 
односно инвалиднина и за случај да умре член па 
неговата фамилија; 

5) да врши исплати врз основа на решенијата 
што ги донело за правата на осигурениците; 

6) да врши надзор над спроведуван.стоена соци-
јалното осигурување и над остварувањето правата на 
осигурениците од страна на поверенетвата за соци-
јалните грижи на Обласните народни одбори и На-
родните одбори на град што е вон од составот на 
областа, претпријатијата и установите како и да врши 
општ надзор над спроведувањето на социјалното оси-
гурување на подрачјето на републиката; 

7) да поништува или менува незаконити решенија 
на поверенствата за социјалните грижи на обласниот 
народен одбор, односно на народниот одбор на гра-
дот што е вон од составот на областа ?нто се одне-
сува до правата врз основа на социјалното осигуру-
вање, како по случај на жалбата така и но правото 
на надзор; 

8) да предложува повторно испитување или по-
ништување, односно измена на решенијата на пови-
соките лекарски комисии по своја иницијатива или 
по предлог ка поверенството за социјалните грижи 
на обласниот, односно градскиот народен одбор; 

9) да врши и други работи што се определени 
со озој закон и со прописите што се донесени врз 
основа на него. 

Член 103 
Комитетот за социјалните грижи на Владата па 

ФНРЈ надлежен е: 
1) да реи., ас а по жалбите против решенијата кои, 

што се однесува до правата врз основа на социјал-
ното осигурување, ги донесува министерството за "со-
цијалните грижи ца народна! а репу блика: 

2) по правото ил надзор да поништува и менува 
незаконита решенија што ги донесува министерството 
за социјалните грижи на народната република што се 
однесува до правата врз основа на социјалното оси-
гурување; 

3) да врши општ надзор над спроведувањето на 
социјалното осигурување и пад остварувањето пра-
вата на осигурениците од страна на сите органи на 
социјалното осигурување, претпријатија и установи на 
територијата на Федератн на Народна Република Ју-
гославија; 

4) да се грижи за еднообраз-ното применување 
на сите прописи за социјалното осигурување и да 
обезбедува еднообраано остварување на правата врт 
основа на социјалното осигурување на територијата 
на Федеративна Народна Република Југославија; 

5) да предложува иди во својата надлежност да 
донесува организациони и други прописи за да се 
унапреди работењето при остварувањето на социјал-
ното осигурување, како и да издава напатствија за 
остварувањето на правата врз основа иа социјалното 
осигурување; 

6) да дава согласност на прописите што ги до-
несува Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ во прашањето на организацио-
ните мерки и решавањето на другите задачи што се 
однесува до надлежноста на здравствената служба за 
остварувањето на правата врз основа на социјалното 
осигурување; 

7) да издава напатствија за организацијата на 
преквалификацијата на инвалидите н да врши надзор 
како се спроведува преквалификацијата'; 

8) да ги решава сите други работи што се одне-
сува до социјалното осигурување што му се ставени 
во надлежност со закон, уредби и други акти на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 104 
Со работите кои што се ставени со свој закон 

во надлежност на поверене тв ото за социјалните гри-
жи, односно на Комитетот или министерство за соци-
јалните грижи, раководи и за нив донесува решенија 
повереникот за социјалните грижи, Претседателот на 
Комитетот односно министерот за социјалните грижи, 
доколку тие работи со одделни прописи не се пре-
несени во надлежност на други органи од службата 
на социјалното осигурување. 

Член 105 
Министерот на финансиите на ФНРЈ, во согла-

сност со Комитетот за социјалните грижи на Владата 
на ФНРЈ, донесува прописи за финансиското рабо-
тење за остварување на правата врз основа на соци-
јалното осигурување како и за вршењето на финан-
сиската контрола над тоа работење. 

Министерството на финансиите на ФНРЈ органи-
зира исплата на материјалните обезбедувања по овој 
закон преку Народната банка на ФНРЈ и нејзините 
органи. 

Министерствата на финансиите на народната ре-
публики и повереиствата за финансии на народните 
одбори имаат право да ја контролираат правилноста 
»а финансиското работење во прска со остварува-
њето на правата врз основа на социјалното осигуру-
вање, 

Г Л А В А V 
УЧЕСТВО НА СИНДИКАЛНИ ГЕ ОРГАНИЗАЦИИ ВО 

ОСТВАРУВАЊЕТО НА СОЦИЈАЛНОТО 
ОСИГУРУВАЊЕ 

Член 106 
Синдикалните организации имаат право да уче-

ствуваат зо остварувањето на социјалното осигуру-
вање и да вршат контрола над правилното оствару-
вање на правата на осигурениците и над^работењето 
на органите што се надлежни за работите од социјал-
но:.) осигурување, * 

Член 107 
Централниот одбор на Сојузот на с и н д и к а т и уа 

Југ одбија таа драво а должност: ј 

Среда, 8 февруари 1950 
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1) да дава предлози и мие нија до Комитетот за 
социјалните грижи на Владата на ФНРЈ за прашањата 
на социјалното осигурување и да учествува во врше-
њето над општиот надзор што се однесува до пра-
вилното спроведување на социјалното осигурување; 

2) да дава предлози и мнеинја и да укажува по* 
мошт на државните органи по прашањата од органи-
зацијата на работите од социјалното осигурување; 

3) да учествува при .подготвувањето на пропи-
сите што ги донесува Комитетот за социјалните гри-
жи на Владата на ФНРЈ за определувањето на по-
краток работен стаж за поодделни струки; 

4) да учествува во подготвувањето на прописите 
што ги донесува Претседатлот на Комитетот за за-
штита на народното здравје на Владата на ФНРЈ за 
обивањето , составот и работењето на постојаните и 
повисоките лекарски комисии и повисоките комисии 
на специјалисти. 

Правата и должностите што се споменати во прет-
ходниот став ги вршат и главните одбори на Сојузот 
на синдикатите ма Југославија во соработка со мини-
стерството за социјалните грижи на народната репу-
блика. 

Член 108 
Покралиснкот синдикален одбор за Војводина, 

обласните синдикални! одбори, околиските и месните 
'синдикални совети, односно синдикалните организа-
ции во претпријатијата и установите имаат право и 
должност: 

1) непосредно да вршат контрола што се одне-
сува до (правилното спроведување на социјалното 

•осигурување и остварувањето на правата на осигу-
рениците, а особено над здравствената заштита на 
осигурениците; 

2) да даваат мирнија и да укажуваат помошт на 
раководителите односно на старешините на држав-
ните, задружните и општествените претпријатија и 
установи над вршењето На работите од социјалното 
осигурување при претпријатијата односно установите; 

3) да даваат мненија на постојаните лекарски ко-
мисии и на повисоките лекарски комисии при реша-
вањето за исправањето на осигурениците на друга 
работа и за преквалификацијата; 

4) да даваат мненија на раководителите односно 
на старешините од државните, задружните и опште-
ствените претпријатија и установи при решавањето 
за болување: 

5) да вршат и други работи што се определени 
со овој закон и со прописите што се донесени врз 
основа на н е т 

Член 109 
Покраинскиот синдикален одбор за Војводина, об-

ласните синдикални одбори, околиските и месните син-
дикални совети, односно синдикалните организации во 
претпријатијата и установите имаат право да испраќ-
а а т ' да раководителите, односно до старешините на 
државните, задружните и општествените претприја-
тија и установи, како и до околиските, градските и 
реонските поверенава за социјалните грижи свој на-
лаз за состојбата што ја утврдиле при вршењето на 
контролата и да предложуваат мерки што се однесува 
до усовршувањето на организацијата и работењето 
при- остварувањето на* социјалното осигурување на 
нивното подрачје. 

Раководителите односно старешините .на претпри-
јатијата и установите должни се да ги превземат 
предложените мерки, а доколку не ке ги превземат 
должни се односната синдикална организација да ја 
известат предложени ге мерки дека не можат да ги 
превземат и ке ги дадат 'причините за тоа. Во тој 
случај раководителите се должни едновремено за тла 
да го известат и своето непосредно повисоко рако-
водство. 

Член НО 
Се овластува Комитетот за социјалните грижи на 

Владата на ФНРЈ во согласност со Централниот одбор 
на Сојузот на синдикатите на Југославија да донесува 

прописи за вршењето на правата на синдикалните ор-
ганизации што се однесува до остварувањето на пра-
вата врз основа на социјалното осигурување. 

Г Л А В А VI 
АДМИНИСТРАТИВНА, СУДСКА И 'ОПШТЕСТВЕНА 

ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ 
Член 111 

Правата на осигурениците се остваруваат со оддел-
на административна постапка. 

Постапката за остварување на правата на осигу-
рениците мора да биде брза и едноставна. 

Осигуреникот и синдикалната подружница на која 
што и припаѓа тој имаат право да даваат приговори 
против одолговлечување™ во постапката. Пригово-
рите се поднесуваат до старешината на претпријати-
ето или до установата што ја спроведува постапката, 
односно до старешината од повисоката организациона 

•единица! ако го постапката раководи старешината на 
претпријатието или установата. , 
ј Член 112 

Постапката за остварување правата врз основа на 
социјалното осигурување се започнува на барање на 
осигурениците или по службена должност од надлеж-
ниот орган аа работите на социјалното осигурување. 
Осигуреникот има секогаш право да започне постапка. 

По службената должност постапката се спрове-
дува за случај: 

1) на утврдување правата ма осигуреникот поради 
несреќна на работа; 

2) на определување правата на материјално обез-
бедување за време болест односно болување; 

3) на определување правата на материјално обез-
бедување за случај на трудно та и рагјање; 

4) на упатување на осигуреникот на друга работа, 
оспособување за друга работа (преквалификација) и 
определување правата на материјално обезбедување 
и времена накнада за тоа време. 

На осигуреникот што п : исполнил пропеаните ус-
лови за лична пензија или инвалиднина му се опре-
делува на негово барање пензија, односно инвалид-
нина без оглед да ли е разрешен претходно работниот 
однос. 

# Член И З 
Осигуреникот започнува постапка за остварување-

то на своите права со писмено или усно барање. По-
стапката започната на барање од осигуреникот се 
спроведува натаму го службена должност додека не 
се донесе решение односно до извршувањето на до-
несеното решение. 

Правата на материјално обезбедување ги оствару-
ва осигуреникот врз основа на доказите за работниот 
однос и' врз основа на налазот и мнението на одреде-
ниот однос — овластениот лекар, посебната лекарска 
комисија или постојаната лекарска комисија. 

Член 114 
Решенија за болување и за правото на матери-

јално обезбедување за време на болувањето не се до-
несуваат во форма на одделен административен акт 
туку со примањето или отфрлувањето па барањето 
што го полнел осигуреникот врз основа на излазат и 
мнението- на надлежниот орган од здравствената слу-
жба. На ист начин му се определуваат на осигурени-
кот и сите еднократни примања. 

Ако раководителот односно старешината на прет-
пријатието или установата не го прими даденото ба-
рање за болување и материјално обезбедување го 
испраќаа предметот во срок од три дена ло одделната 
или постојаната лекарска комисија чие ипо мнение е 
задолжително за него. Раководителот односно старе-
шината може барањето што се однесува до траен,ето 
на болувањето да го прими и делимично само. По тој 
случај целиот предмет го пспракја во срок од три 
дена на оцена до одделната или постојаната лекарска 
комисија. 
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Член 115 
Осигуреникот има право на приговор и на жалби. 

. Приговорот се исправ ја до комисијата за работи;! 
спорови, ако е во прашање решение на директорот 
односно на старешината или на друг овластен рако-
водител на претпријатието или установата. Пратив ре-
шенијето на комисијата за работни спорови со кое 
што не се признава неговото утврдено право со зако-
нот осигуреникот може да подаде жалба до повере-
никот за социјалните грижи на околискиот, градскиот 
или реонскиот народен одбор. . 

Осигуреникот има право на жалба против првосте-
пените решенија на органот што е надлежен за ра-
ботите на социјалното осигурување кој што решава 
за утврдувањето на правото врз основа на социјал-
ното осигурување. 

Жалбата се подава до повисокиот орган. 
Срокот за подавање приговор, односно жалба из-

несува пет дена од денот на приемот на решението. 
Повисокиот орган нема да го отфрли приговорот 

односно жалбата поради ненавремено .поднесување, 
ако е со решението повредено законито право на оси-
гуреникот. / 

Член 116 
Синдикалната организација на која што и пришија 

осигуреникот ика право да испраќаа жалба против ре-
шението на овластениот лекар, против првостепените 
решенија на постојаната лекарска комисија., комиси-
јата за работни спорови и поверено^ ото за социјал-
ните грижи на градскиот, реонскиот или -околискиот 
народен одбор. Срокот за подавање жалба изнесува 
пет дена од денот па соопштението на решението на 
осигуреникот. 

Член 117 
Синдикалната организација, раководителот, одно-

сно старешината на претпријатието или установата во 
која што е на работа осигуреникот, иоверенството за 
социјалните грижи на надлежниот околиски, градски 
или реонски народен одбор имаат право да бараат 
осигуреникот, на кој што од страна на овластен лекар, 
односно одделна лекарска комисија му е определено 
или ускратено болувањето да се испрати на преглед 
до постојаната лекарска комисија, која што најдалеку 
во срок од три дена донесува конечно решение. 

Органите што се споменати - вс> претходниот став 
имаат исто право и што се однесува до решението на 
постојаната лекарска комисија. Повисоката лекарска 
комисија донесува и по случаите што и се испратени 
на работа конечно решение најдалеку во оро« од пет 
дена после приемот па предметот. 

Член 118 
Осигуреникот ги остварува правата врз основа на 

социјалното осигурување кај претпријатието, устано-
вата или надлежниот орган за работите на социјалното 
осигурување односно во болница, поликлиники амбу-
ланта, здравствена станица и друга здравствена уста-
нова или кај одреден односно овластен лекар, што се 
навогја на подрачјето на око ли јата, односно градот 
што е вон од составот на околија на која што е оси-
гуреникот запослен или на која што постојано живее. 

Осигуреникот може да го оствари правото на 
здравствена заштита и кај здравствените установи на 
чие што подрачје времено живее по службена дол-
жност, за време ползувањето на платениот годишен 
одмор или во други оправдани случаи. 

Член 119 
За случај кога остварувањето на поодделно право 

на осигуреникот зависи од поднесувањето на него«1 

вото барање, барањето може да биде иоддадено за 
сето време додека трае неговото право. Ако е бара-
њето подадено подоцна од година дена од доспеало-
ста на правото, осигуреникот може да го остварува 
тоа право само за г о д е а дада уназад од фдадвцрто 
барање. 

Поодделни износи на пензиите и на други права 
врз -основа на социјалното осигурување можат да се 
остваруваат »но не п р о т е г а л о само по ает-: је од годи-
на дена од денот на доепеалоста на про лд едни о-т из-
нос. 

Член 120 
Осигуреникот има право да бара обнова на по-

стапката за остварување на своето право ако се утвр-
ди дополнително дека решението било донесено врз 
основа на неточни податоци или налаз или ако после 
донесеното решение настапиле такви промени во лич-
носта на осигуреникот или во стварните околности да 
влијаат битно на правото од осигуреникот. 

Обнова на постапката може да започне и надлсж-
ниот орган на социјалното осигурување по службена 
должност. 

Ако се утврди во обновената постапка дека по-
стојат правата што не биле признати па осигуреникот 
поради употреба на неточни податоци во поранешната 
постапка, тие права ке се остварат« од денот кога 
биле стварно стечени. 

Член 121 
Жалби во постапката за остваруваше правата на 

осигуреникот не го одложуваат извршувањето, до-
колку со одделни прописи не е инаку определено. 

Член 122 
Против второстепено решеније тито е донесено по 

постапката за остварување правата врз основа на со-
цијалното осигурев ње осигуреникот може да подаде 
тужба ако со тоа решение е повредено неговото утвр-
дено право врз- основа на законот. 

Тужбата се подава до надлежниот околиски суд 
во срок од 30 дена од приемот на второстепеното ре-
шение. 

Против одлуката на околискиот суд може да се 
подаде жалба до надлежниот окружен суд во срок од 
осум дена од денот на приемот на одлуката од око-
лискиот суд. 

Член 123 
Против второстепеното решени је за инвалиднина-

та, личната или фамилијарната пензија со кое што е 
повредено врз законот основаното право на инвалид-
нина односно пензија, осигуреникот, односно, лицето 
кое што се повикува врз основа на законот на своето 
право може во срок од 30 дена од приемот на реше-
нието да по тале тужба до надлежниот окружен суд. 

Против одлуката на окружниот суд може да се по-
даде жалба до врховниот суд на народната република 
(Автономната покраина Војводина) во срок од 15 дена 
од приемот на одлуката на окружниот суд. 

' Член 124 
Барањата, поднесците и доказните средства., туж-

бите, .пресудите решенијата, одлуките, жалбите и дру-
гите акти во .постапката за остварување правата врз 
основа иа социјалното осигурување ослободен« се од* 
плаќањето па државните ѓакон. . 

Г Л А В А VII 
АДМИНИСТРАТИВНО-КАЗНЕНА И КРИВИЧНА 

ЗАШТИТА 
Член 125 

Со парична казна до 10.000.— динари или со казна 
поправителна работа до трн месеци или со казна ли-

-чпеиие од слобода до три месеци ке се казни за пре-
кршок раководителот односно старешината на прет-
пријатието или установата, лекар или друго одговор-
но лице, односно приватен работодавач, кој што: 

1) не исплати или одолговлечува да му исплати на 
осигуреникот материјалното обезбедување за случај на 
времена неспособност за работа; 
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1 2) го спречува осигуреникот да ти ползува пра-
вата врз основа на социјалното осигурување; 

3) не ке му даде брза медицинска помоите на оси-
гуреникот што претрпел неорекја .на работа или не-
иревземе мерки за да се даде таа помошт, или не 
даде во пропишаниот срок пријава за несреќниот слу-
чај на работата; 

4) не укажува на осигуреникот потребна меди-
цинска помошт макар да би могол и да бил должен 
да го стори тоа; 

5) намерно го намалува или проширува правото 
на осигуреникот или овозможува ползување на пра-
вата на лица на кои што не им припаѓаат права; 

6) склучи договор чии што одредби се во против-
ност со прописите за социјалното осигурување; 

7) не води или нередно води прописани евиден-
ции за осигурениците или неподнесе во определен 
срок или нередно поднесе прописани пријави и по-
датоци; 

8) противправно им ускрати на 'органите што се 
надлежни за работите на социјалното осигурување да 
даде потребни податоци или дава неточни податоци и 
обавестувања за осигурениците или спречи извиди на 
самото место или увид во работните книги и евиден-
ции доколку се однесуваат на работењето во врска со 
социјалното осигурување, или намерно прави други 
пречки или смекјавања за правилното функционисање 
работите од социјалното осигурување. 

Член 126 
Со парична казна до 10.000.— динари или со каз-

на поправителна работа до три месеци или со казна 
ли шени е од слобода до трн месеци ке се казни за пре-
кршок осигуреникот кој што: 

1) даде неточни податоци или не соопшти потреб-
ни податоци и со тоа оствари или се обиде да ти 
оствари правата врз основа на социјалното осигуру-
вање што не му припаѓаат или ги оствари или се 
обиде да ги оствари во поголем обем одошто му при-
паѓаат; 

2) симулира болест или неспособност за работа; 
3) предизвикува болест или неспособност за ра-

бота за да добие право на материјално обезбедување; 
4) намерно го отежнува или спречува своето оз-

дравување или оспособување за работа. 

Член 127 
Одговорното службено лице или приватниот ра-

ботодавач кој што намерно го спречува осигуреникот 
да ги оствари или да ги ползува правата што се утвр-
дени врз основа на социјалното осигурување или на-
мерно прави пречки во постапката при остварувањето 
на тие права, ке се казни како сторител на кривично 
дело со поправнтелна работа или Со лишенне од сло-
бода до две години. 

Ако поради ова дело настапат потешки последици 
за здравјето на осигуреникот, сторителот ке се казни 
со лншение од слобода најмалку шест месеци. 

Член 128 
А д м 1 ни и е т р ат и вп о - ка зи ен а постапка по прекршоци-

те што се определени со овој закон води и казна на-
речува Извршниот .одбор на околискиот, градскиот или 
регнекиот народен одбор. 

Министерот за социјалните грижи на народната 
република, односно претседателот на Комитетот за со-
цијалните грижи на Владата на ФНРЈ може да запо-
чне постапка, односно да превземе од Извршниот од-
бор на народниот одбор секој предмет по кој што е 
започната постапката, и во својата надлежност да 10 
спроведе до крај. 

Член 129 
Ако со делата што се споменати во чл. 125 до 127 

ед свој закон е нанесена штета на државата, праша-

њето за накнадата на штетата ке се расправи по посго-
екјите прописи, односно по началата од граѓанското 
право. 

Г Л А В А VIII 
ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 130 
Се овластува владата на ФНРЈ да донесе прописи: 
1) за преведуваше на пензии, односно инвалиднини 

што се. предвидени со овој закон пензиите на оние 
лица што ги уживаат врз основа на поранешните про-
писи за социјалното осигурување или прописите за 
востоновување правото на пензија и за лензионисање 
па државните или самоуправните службеници, придр-
жувајќи! се кон одредбите на членот 2 од Законот за 
востановување правово на пензија и за пензионисање 
на државните службеници; 

2) за преведување на пензии, односно инвалид-
нини што се предвидени со овој закон на личните и 
фамилијарните ренти од осигурувањето за случај ис-
срекја на работа; 

3) за преведување на пензии постојаните помо-
шти што се определени наместо пензија по поранеш-
ните прописи за социјалното осигурување, како и по-
стојаните помошти што се определени по поранешните 
прописи за востановување правото на пензија и за 
пензнонисање на државните или самоуправните слу-
жбеници или со други пропиен; 

4) за случаите и условите во1 кои што може да се 
призна правото на пензии, односно инвалиднина на 
лицата што не добиле право на пензија по прописите 
на Законот за социјалното осигурување на работни-
ците, наместениците и службениците од 26 јули 1946 
година и по прописите на Законот за востановување 
правата на пензиа и за пензионисање на државните 
службеници од 16 ноември 1946 година, односно по 
прописите на соодветните закони на народните репу-
блики, а кои што ги исполнуваат условите за пензија 
по овој закон; 

5) за регулирање правото на пенана на лицата 
што уплатувале влогови во поранешните посебни и 
автономии пензиони фондови или имаат право на пен-
зија врз основа на одделен договор со работодавачот; 

6) за најмалите износи што можат да им се ис-
платуваат на уживателите на личната и фамилијарната 
пенана, односно инвалиднината по прописите од овој 
закон: 

Член 131 
До преведувањето, односно додека не се доне-

сат прописите што се наведени во претходниот член 
лицата што уживале пензија, рента, помсшт или дру-
ги права ги задржуваат во висината на поранешните 
прописи. 

При преведувањето па нови пензии или. инвалид-
нини правава и износите што се утврдени по пора-
нешните пропиен не можат да се ускратат односно да 
се намалат. 

Член 132 
Уживателите на полна лична пензија без оглед на 

годините на животот, а други уживатели на лични 
пензии ако навршиле 60 години на животот (машки 
лица), односно 55 години (жени), а добиле право на 
пензија по поранешните прописи ако влезат во рабо-
тен однос примаат ненамалена пензија како и плата 
која што" ке се одреди по посебни прописи-на Владата 
на ФНРЈ. 

Уживатели на лична пензија што немаат полна 
'пензија односно што не навршиле 60 години на живо-
тот (машки лица) или 55 години (жени), а добиле пра-
во на пензија по поранешните прописи и способни се 
за работа можат да бидат повикани да влезат во рабо-
т и однос. Со влегувањето во работниот однос им 
престанува правото на пензија и им поилана соодвет-
на плата. Ако е платата помала од пензијата која што 
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ја примал таков осигуреник пор ану, му припаѓа раз-
ликата пом ег ју платата и 'пензијата. 

Пензијата, односно инвалидннната на која што 
службеникот и работникот добие право до крајот иа 
новиот работен однос не може да биде помала од по-
ранешната пенана. / 

Член 133 
Сите прописи од овој закон за правата на слу-

жбениците и работниците се применуваат н на наме« 
стениците. 

. Член 134 
Се овластува владата на ФНРЈ да донесе посебни 

прописи за правата врз основа на социјалното осигу-
руваше на офицерите, подофицерите и воените слу-
жбеници како и припадниците на Народната милиција 
согласно со граната што се утврдени со овој закон. 

Член 135 
Должностите што се утврдени со овој закон за 

пре нпр иј алиј ат а и установите се однесуваат и на при-
ватните работодавачи, доколку со овој закон не е од-
редено инаку. Поблиски прописи за вршењето на овие 
должности донесува Комитетот за социјалните грижи 
на Владата на ФНРЈ. 

. Задружните и општествените организации, како 
и приватните работодавачи, ке го уплатуваат во о;п-
штодржавниот буџет вкупниот износ на доприносом 
за социјалното осигурување што го плакјале по пора-
нешните прописи работодавачите и осигурениците, по 
одбитокот на оној дел за кој што ке се »зголемат 
платите на работниците и службениците (чл. 138). 

<Член 136 
Презвдиумот на Народната скупштина на ФНРЈ 

може да даде право на пензија и други права што се 
утврдени со овој закон и во случаите ако не се ис-
полнети сите услови што се прописани со овој закон, 
како и во знак на признание за учеството вђ Народ-
ноослободителната борба и изградбата на социјали-
змот. 

Член 137 
Владата на ФНРЈ ке донесе прописи за спроведу-

вањето на овој закон. 
Поблиски напатствија за .правилното применување 

на овој закон и врз основа на него донесените уред-
би и други прописи на Владата иа ФНРЈ донесува 
Комитетот за социјалните грижи на Владата на ФНРЈ, 
а доколку се работи за здравствената служба ги до-
несува Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ во согласност со Комитетот за 

•социјалните грижи на Владата на ФНРЈ. 

Член 138 
Нето платите на работниците и службениците ке 

се наголемат за еден дел од оној допринос за соци-
јалното осигурување што го плакјале до сега самите. 

Владата на ФНРЈ ке го определи процентот на 
наголемување™ на платите во врска со укинувањето 
на доприносот за социјалното осигурување, како и во 
врска со укинувањето на данокот на доход од пла-
тите на работниците и службениците што се запо-
слени во државните претпријатија и установи. 

Овие мерки ке ги спроведе Владата на ФНРЈ нај-
доцна до 1 март 1960 година. 

Член 139 
Владата на ФНРЈ може да го одложи почетокот 

еа применувањето на поодделните прописи од овој 
закон, доколку тоа го бараат припремите за спрове-
дувањето на овие прописи, но најдалеку; до 1 јули 
1950 година. 

Член 140 
Овој закон влегува во сила осмиот ден после 

објавувањето во „Службениот1 лист на Федеративна 
На ролна Република Југославија". 

У. бр. 52 
21 јануари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, Претседател 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

73 . 

Врз основа на членот 74 став 1 точ. б од Уста-
вот на ФНРЈ, а со цел на правилното применување 
на Законот, Президнумот на Народната скупштина 
на ФНРЈ, донесува 

ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТОЛКУВАЊЕ 
НА ЧЛЕНОТ 26 ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЊЕ НА-
РОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУПШТИНА 
НА ФНРЈ (СОЈУЗНО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО НА НАРО-

ДИТЕ) 
По чл. 26 од Законот за избирање народни пра-

теници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното 
векје и Векјето на народите) предлогот на кандида-
тура за народен пратеник на Сојузното векје мора да 
биде потписан од 100 избирачи од најмалку половина 
места односно градови на подрачјето од изборната 
околија за које што се истакнува кандидатот. 

Оваа одредба па законот треба да се разбере така 
бројот на избирачите што го потписуваат предлогот 
на кандидатурата за избирање народен пратеник на 
Сојузното векје треба да биде рамномерно расол де-
лен по поодделни места односно градови со потпи-
сите добивени. 

С. бр. 112 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Го застапува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

7 4 . 
Врз основа на точката 6 и точката 15 од членот 74 

и ставот 2 од членот 89 од Уставот на ФНРЈ а на пред-
лог од Претседателот на Владата на ФНРЈ, Презнди-
•умот на Народната скупштина на Федеративна Народ-
на Република Југославија, донесува 

У К А З 
ЗА УКИНУВАЊЕ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВОТО И МИНИСТЕРСТВОТО НА РУДАР-
СТВОТО И ЗА ОСНИВАЊЕ КОМИТЕТ ЗА ЕЛЕКТРО-
СТОПАНСТВОТО, КОМИТЕТ ЗА ЈАГЛЕН, КОМИТЕТ 
ЗА НЕМЕТАЛИ НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ И ГЕНЕРАЛ-
НА ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕТАЛУРГИЈА И ГЕНЕРАЛНА 

ДИРЕКЦИЈА ЗА НАФТА 

I 
Се укинува Министерството на електростопанство-

то на Владата на ФНРЈ. 
Управањето со претпријатијата за производство на 

електроенергија се пренесува на органите на владите 
на народните републики. 

Се оснива Комитет за електростопанство на Вла-
дата на ФНРЈ како нејзин орган за раководење со 
работите од општодржавното значење во областа на 
електростопанството и за координирањето на работата 
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на републичките органи надлежни за работите на елек-
тростопанството. 

Комитетот за електростопанството на Владата на 
**НРЈ' го сочинуваат Претседател на Комитетот, кој 
него е Министер на Владата на ФНРЈ, министрите на 
владите на народните републики што се надлежни за 
работите на електростопанството и лица коп што на 
предлог од Претседателот на Владата на ФНРЈ ке ги 
назначи Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

И 
Се укинува Министерството на рударството на Вла-

дата на ФНРЈ. 
У правењето со претпријатијата за производство и 

преработка на јаглен и претпријатијата за производ-
ство и преработка на неметали од надлежноста на до-
сегашното Министерство на рударството на Владата 
на ФНРЈ како и од надлежноста на постоењето Мини-
стерство на тешката индустрија на Владата на ФНРЈ 
и Министерството на лесната индустрија на Владата 
иа ФНРЈ. се пренесува на органите на владите на на-
родните републики што се надлежни за овие работи. 

I" 
Се оснива Комитет за јаглен на Владата на ФНРЈ 

како нејзин орган за раководење со работите од оп-
штодржавно значење во областа на производството и 
преработката на јагленот и за коорденирање на рабо-
тите на републичките органи што се надлежни за ра-
ботите на производство и преработка на јагленот. 

Комитетот за јаглен на Владата на ФНРЈ го со-
чинуваат Претседател на Комитетот, кој што е Мини-
стер на Владата, на ФНРЈ, министрите на владите на 
народните- републики што се надлежни за работите на 
производство и преработка на јагленот и лица кои што 
по предлог па Претседателот на Владата на ФНРЈ ке 
ги назначи Президисмот на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

IV 
Ге оснива Комитет за неметали на Владата на 

ФНРЈ како нејзин орган за раководење со работите 
од општодржавчо значење во областа на производ-
ството и преработката на неметалите и за координи-
рање на работата на републичките органи што се над-
лежни за работите на производството и преработка 
на неметали. 

Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ го со-
чинуваат Претседател на Комитетот, кој што е Мини-
стер на Владата на ФНРЈ, министрите на владите на 
народните републики што се надлежни за работите на 
производството и преработка на неметалите и лица кои 
што по предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ 
ке ги назначи Президиумот на Народната скупштина на 
ФНРЈ. 

V 
За раководењето со работите на металургијата, 

како и за раководењето со работите на производството 
и преработката- на нафта, од надлежноста на досегаш-
ното Министерство на рударството на Владата на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ ке формира генерални дирекции како 
свои непосредни органи. 

На чело на генералната дирекција е министер на 
Владата на ФНРЈ — генерален директор. 

VI 
Владата на ФНРЈ ке го изврши овој указ. 

VII 
Овој указ влегува во сила со денот на објаву-

вањето по ,.Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 145 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина на 

Федеративна. Народна Република Југославија 
Го ааеташува Секретарот 

Потпретседател, Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

7 5 . 
Врз основа на точката 6 и точката 15 о д членот 

74 и ставот 2 на членот 89 од Уставот на ФНРЈ, а^по 
предлог на Претседателот на Владата на ФНРЈ/ Прези-
диумот на Народната скупштина на Федеративна На-
родна Република Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА ОСНИВАЊЕ СОВЕТ ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ЕКС-
ТРАКТИВНА ИНДУСТРИЈА НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

I 
Со нел да се координира работата на комитетите 

на Генералните дирекции и другите органи на-Владата^ 
на ФНРЈ, кои што раководат со работите- на енерге-
тиката и екстрактивната индустрија од сојузна над-
лежност, се. оснива Совет за енергетика и екстрактив-
на индустрија на Владата на ФНРЈ. 

На чело на Советот за енергетика и екстрактивна 
индустрија е Претседател на Советот, кој што е Ми-
нистер на Владата на ФНРЈ. 

Советот за енергетика и екстративна индустрија 
на Владата на ФНРЈ го сочинуваат, покрај Претседа-
телот на Советот, Министерот на Владата на ФНРЈ — 
Претседателот на Комитетот за електростопанство, Ми-
нистерот на Владата на ФНРЈ — Претседателот на Ко-
митетот за јаглен, Министерот на Владата на ФНРЈ- — 
Претседателот на Комитетот за неметали, Министерот 
на Владата на ФНРЈ — Генералниот директор на ме-
талургијата, и Министерот на Владата на ФНРЈ — Ге-
нералниот директор за производство и преработка на 
•нафта. 

ТТ 
Владата на ФНРЈ ке го изврши овој указ. 

III 
Овој уутаз влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 146 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина на 

Федеративна Народна Република Југославија 
Го застанува Секретарот 

1 ^претседател , Претседател, 
Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р, 

76 . 

Врз основа на чл. 74 точ. 13 од Уставот на ФНРЈ 
во врска со Указот на Президиумот на Народната скуп-
штина на ФНРЈ У. бр. 145 и 146 од 7 февруари 1950 
година, а по предлог на Претседателот на Владата на 
ФНРЈ Президиумот на Народната скупштина на Феде-
ративна Народна Република Југославија, донесува 

У К А З 

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ МИНИСТЕРОТ КА РУДАРСТВО-
ТО И МИНИСТЕРОТ НА ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВОТО 

И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НОВИ МИНИСТРИ НА 
ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

Се разрешуваат од должноста: 
Министерот на рударството на Владата на ФНРЈ 

Ву Јованович Светозар. 
Министерот на електростопанството на Владата на 

ФНРЈ инж Никола Петрович. 
Се назначуваат: 
за Министер на Владата на ФНРЈ — Претседателот 

на Советот за енергетика и екстрактнвна индустрија 
на Владата на ФНРЈ, Вукманович Светозар, досегашен 
Министер на рударството на Владата на ФНРЈ* 
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за Министер ка Владата иа ФНРЈ — Претседател 
на Комитетот за електростопанство на Владата на 
ФНРЈ, инж Петрович Никола, досегашен Министер на 
електростопанството на Владата на ФНРЈ; 

за Министер на Владата па ФНРЈ — Претседател 
на Комитетот за јаглен на Владата на ФНРЈ, Бибер 
Антун, народен пратеник на Сабор на Народна Репу-
блика Хрватска; ! 

за Министер на Владата на ФНРЈ — Претседател 
на Комитетот за неметали на Владата на ФНРЈ, Гигов 
Страхил, досегашен Претседател на Планската комисија 
на Народна Република Македонија; 

за Министер на Владата на ФНРЈ, — Генерален 
директор на металургијата Мнкјунозич Вељко, досе-
гашен помошник на Министерот на внатрешните работи 
на Владата на ФНРЈ; 

за Министер на Владата на ФНРЈ — Генерален ди-
ректор за производство и преработка на нафта, Минин 
Милка досегашен Претседател на Комитетот за научни 
установи, високи школи и универзитети. 

У. бр. 147 
7 февруари 1950 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Го застапува Секретарот 
•Потпретседател, Претседател, 

Моша Пијаде, е. р. др Иван Рибар, е. р. 

77. 

Врз основа на чл. 138 од Законот за социјалното 
, осигуруваше на работниците и службениците и нив-
ните фамилии а по предлог на Министерот на трудот 

Г.на ФНРЈ и Министерот на финансиите на ФНРЈ, Вла-
дата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА НАГОЛЕМУВАЊЕ ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ, 
СЛУЖБЕНИЦИТЕ И НАМЕСТЕНИЦИТЕ ' 

1. — Износите на платите и додатоците, кон што 
работниците, службениците, наместекиците и учени-
ците во стопанството до сега ги примале но одбито-
кот на данокот на доход и доприносот за социјал-
ното осигуруваше, се наголемуваат но- чувајќи од 1 фе-
вруари 1950 година за 2 4 % од досеган:~чте плати и 
•додатоци. Вака добиените износи претста. ./каат нови 
плати односно додатоци, од кој не се вршат никакви 
одбитоци'. 

Износите ка новите плати и додатоци ке се зао-
кружат на полни 10 пари односно 10 динари. Ова за-

окружуваше ке се изврши по тој начин што во пре-
сметковните ставки и платите по работен час изно-

с и т е до 5 пари ке се заокружат на 10 пари надолу, а 
.износите преку 5 пари на 10 пари нагоре, додека во 
; месечните плати и додатоци износите до 5 динари ке 
[.се заокружат на 10 динари надолу, а итности преку 
5 динари на 10 динари нагоре. • 

2. — Се овластува Министерот на трудот на ФНРЈ 
да изработи табели на новите пресметковни ставки и 
плати на работниците, наместениците и учениците во 

. стопанството, а Секретарот на Владата на ФНРЈ за 
персонална служба да изработи табели на новите 
плати на службениците. Исто така се •овластува Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ да пропише стопи, 

. начин и време на пресметувањето, место и време на 
-уплату^ње разлики кој се појавуваат поради укину-

в а њ е т о на данокот на доход на работниците, наместе« 
липите и службениците и допрнносот за социјалното 
осигурување. 

3. — Ова решение влегува во сила со денот на 
објавувањето по „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бо. 784 
7 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Љубчо Арсов, е. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
Министер па надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 

73 . 

Врз основа на чл. 15 ст. 2, во врска чд. 7 ст. 2 
Законот за извршување на казните пропатувам 

'«; Р А Е И Л И И К 

ЗА КУКЛИ И ОТ РЕД ВО ПОПРАВИТЕЛНИТЕ ДО ОВИ 
ЗА ОСУДЕНИТЕ МАЛОЛЕТНИЦИ 

I. Општи одредби 
Член 1 

Малолетниците осудени за кривични дела на казна 
лишение од слобода и со присилна работа и казна 
лишение од слобода, издржуваат казна во подрави-
телен дом за осудени малолетници. 

Осудените малолетници (машки), ја издржуваат 
казната одделно од осудените малолетници (женска). 

Член 2 
Извршувањето на .казната во поправителниот дом 

за осудени малолетници ке се спроведува така да се 
постигне превоспитувањето на осуден малолетник не-
говото извикување на работна дисциплина, исправен 
однос спрема државата и општествените должности, 
неговото оспособување за условите на заедничкиот 
живот и зајакнување на оние црти на неговиот карак-
тер со помошт на кон ке се. развие во него тежнение 
кон општествено копненото работење, што ке го за-
држи се до повторното вршење на кривични дела. 

Член 3 
Во поправитедннот дом за осудени малолетници 

осудените се распоредуваат и сместуваат .во групи. 
Групите лее се формираат спрема возрастот на мало-
летникот видот на кривичните дела, видот и траењето 
на казната и личните особини на осудените. 

По правило, секоја група гл се смести во одделна 
просторија одделно од другите групи. Допир на пое-
дини групи не ке биде забранет но, доколку се по-
каже потребно поради остварување целта на казната, 
со животот и работата поедините групи од осудените 
можат да бидат изолирани од другите осудени. 

!1. Влегување во дом 

Член 4 
Утреден после приемот во домот осудениот мало-

летник се изведува на рапорт пред управникот на до-
мот, кој што го распоредува во групата со која што 
ке биде сместен и му одредува занает ке го изучава 
како и школата што ке ја посетува. 
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Тогаш иа осудениот малолетник ке му биде обр-
е л о внимание на законските прописи па коп нло е 
должен да се приложува, иа правилата на ку кј« нот 
ред, како и на последици ге што ке настапат ако се 
огреши кон овие прописи. 

Член 5 
При стапувањето на осудениот малолетник во дом 

ге земаат сите ногози лични податоци со личниот опис, 
коп што се уапсуваат во личниот картон на осуде-
н и о т . Во исто време на личниот картон од осудениот 
малолетник се земаат и дактилоскопскн отисци. 

Веднаш после тоа е« врши личен преглед на осу-
деа но т малолетник. 

Осудениот малолетник може да задржи потребно 
облекло и обувки, прибор за одржување чистотија и 
чистење заби, окалки, чешел и други слични ствари 
за лична употреба. Други те предмети му се одземаат 
и се даваат на чување во магацин. 

Облеклото на осудениот малолетник што се наво-
I ја на чување во магацинот мора од време па време 
ла се проветрува. Отварате што подложуваат 'на расп-
нување осудениот малолетник може да ги испрати до 
својата кукја. 

НК Хигиенски прописи 
Член 6 

Ири стапувањето во поправителниот дом секој од 
осудените малолетници ке биде искапен и изведен на 
лекарски преглед. 

Неговото облекло кс се дезннфикува. 

Член 7 

Осудените машки малолетници мораат .па бидат 
острнжени до тлава. 

Трн месеци прет ла се заврши казната управникот 
на домот може на осудениот малолетник да му до-
зволи да пушта коса, ако неговото поведение е бе-
спрекорно и ако не се противи тоа на хигиенските 
услови. 

Член В 

Осудените малолетници што болуваат од отворена 
туберкулоза или лу ес мораат веднаш да се сместат 
во одредена соба за заразни болести. 

Член 9 

За секој осуден малолетник лекарот на домот мора 
после детално лекарско прегледување да пополни 
здравствен лист врз основа на кој секој трн месени 
и за време на отпуштањето од домот ке се регистрира 
состојбата на неговото здравје и физичкиот развиток. 

Член 10 

Во заедничките соби одредени за сместување на 
осудените малолетници креветите ке бидат сместени 
така, да има размак метју нив најмалку 70 см. 

Член И 

Осудените малолетници ке се капат секоја недела 
еднаш, а ногјете ке гн мијат секоја вечер. 

Член 12 

Во домот да би се одржала чистотија и здравје, 
на осудените малолетници алиштата ке им се мену-
ваат секоја недела а постелината секој месец. 

Член 13 
Поправителниот дом за осудените малолетници 

мора да има: 
1) амбулантна соба, 
2) соба за болки, 
3) соба за туберкулоза!], 
4) соба за други заразни болести. 
Во амбулантата соба се врши секојдневен лекар-

ски преглед. 
Во собата за болни се упатуваат оние осудени ма-

лолетници што се болни и на коп што е потребно ле-
карско одгледување. 

Во собата за туберкулоза*! се упатуваат оние што 
болуваат од отворена туберкулоза. 

Во собата за заразни болести се упатуваат болни 
со заразни болеста. 

Во која соба ке се смести осудениот малолетник 
одредува управникот по предлог од лекарот. 

Член 14 

Малолетникот може, ако тоа го најде потребно 
лекарот на домот, да бите прегледан од лекар специ-
јалист. Прегледот на специјалниот се врши на • држа-
вен трошок. При лекарскиот преглед на специјалниот 
присуствува лекарот на домот. 

Член 15 

Лековите доставени на осудениот малолетник од 
приватно лице секогаш, пред да му се предадат мова 
да гп прегледа лекарот од домот под чие напатствие 
и контрола осудениот малолетник петите ги зема. 

Член 10 
Осудените малолетници секоед-невно во слободното 

време се изведуваат на чист воздух. 
Времето на чистиот воздух тие го проведат во за-

нимање со фискултура, предвоеннчка обука, пеење* и 
свирење во кругот на домот или во собирна ш е т а 
низ природа во околната на домот под надзор на 
службеникот од домот. 

Осудените малолетници дневно треба да бидат на 
чист воздух најмалку три часа. 

Член 17 

Болни осудени малолетници можат да бидат нел 
ден на чист воздух доколку им подводи лекарот на 
домот. 

Член 18 

На осудените малолетници им е позволено пиење 
тутун доколку навршиле 16 години старост. 

Тие можат да пијат до 6 цигари на ден. 
Пиењето на тутунот е позволено за време на од-

морот на чист воздух. 

[V. Прехрана 

Член 19 

За сите осудени малолетници раната се готви во 
кујната на домот, одделно за здрави а одделно за 
болни. 

Член 20 

Осудените малолетници се ранет по пропеаната 
таблица. 

На болните им п р о т н у в а храна лекар а ја одо-
брува управникот; 
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Член 21 
Управникот, неговиот заменик или лекарот па до-

мот ке го пробаат секој ден јадењето пред почетокот 
на делењето на оброкот и ке го установат неговиот 
квалитет во контролната книга, и тоа ке го потврдат 
•со свој потпис. 

Член 22 

Во цел на подобрување на исхраната осудените 
малолетници можат од своите парични средства да 
набавуваат разни предмети за исхрана како и други 
позволени предмети за лична употреба. 

Колку одеднаш и во кои временски раздели осу-
дениот може да потроши пари за овие набавки одре-
дува управата на домот спрема стварните потреби ме-
сните прилики и цените. 

V. Поведение 

Член 23 
Осудените малолетници се должни да се придржу-

ваат кон правилата на кукјниот и дневниот ред и да 
ги исполнуваат сите наредби од надлежните службе-
ни шк 

Член 24 
Осудените малолетници се должни да им укажу-

ваат почит на службениците од домот и спрема нив 
пристојно да се однесуваат. 

Член 25 
Осудените малолетници сместени во заеднички соби 

бираат од својата средина старешина . на собата кој 
што одговара за редот, чистотијата и дисциплината во 
собата. Тие се должни да ги исполнуваат напатстви-
ј а од изабраник собни старешини, доколку тие не 
се противат на одредбите од законот, кукјниот и дне-
вниот ред. 

Избирањето на старешината на собата ги потвр-
дува управникот на домот. 

Член 26 
Старешината на собата одредува за секој ден ре-

дар на собата кој што мора да .се грижи собата да 
биде чиста и прописно уредена. 

Член 27 * 
На осудените малолетници им е забрането да пра-

ват безредие , да викаат, да свират, да се тепаат да 
се караау, да пцујат и многу гласно дискутираат. 

При меѓусебни навреди навредениот нема право 
сам да си прибави задоволување туку може да го 
пријави на воспитачот кој го изведува на рапорт пред 
(управникот поради поднесување- пријава. 

Исто така е забрането довикување и зборење од 
соба до соба и низ прозорци. 

Член 28 
Осудените малолетници мораат внимателно да го 

чуваат државниот имот (инвентарските предмети вра-
тите, прозорците залозите решетките и ти.) и секоја 
немарно починета штета на овие ствари да ја надо-
кнадат. 

Член 29 
На осудените малолетници им е забрането мегју-

:(Собно тргување или заменување на било какви пред-
мети облекло, алишта хлеб и ти. 

Член 30 
Во слободното време осудените малолетници мо-

»кат да читаат книги од библиотеката на домот како и 

други печатени работи кои се набавени за читање од 
управата на домот. 

Член 31 
, Против неправилна и незаконита постапка осуде-

в т е малолетници имаат право да поднесат жалба. 
Жалбата се поднесува на рапорт до управникот па 

домот кој што е должен да ја земе во постапка. 

Член 32 
•Осудените малолетници имаат право да поднесат 

писмено или усно на рапортом молби за помилување, 
условно отпуштање и други молби. 

Член 33 
Осудениот малолетник може да ги има кај сеое 

само оние предмети што се дозволени по правилата 
на купениот ред. Ако кај него се пронајдат Други 
предмети тие ке му се одземат и продадат, а добл-
есните пари од продадените предмети ке се книжат 
како вонреден приход на буџетот. 

Осудените малолетници не смеат кај себе да имаат 
готови пари. Ако се кај нив најдат готов!! пари тие 
ке им се одземат во полза на сметката на нивната 
парична полога и ке се чуваат како заштеда. 

V!. Мерки за превоспитување 
Член 34 

Основно средство за презоспитанието на осуде-
ните малолетници е го нивното привикнување и оспо-
собување на корисна опшгестевна работа. 

Во таа цел при поправителнпот дом за осудените 
малолетници ке се отпиваат индустриски, занаетски и 
земјоделски урегјаи во кон што осудените малолет-
ници ке бидат запослени. 

Член 35 
Управникот на домот во согласност со воспитачот, 

ке одлучи кои занает или техничка вештина поедин 
осуден малолетник во домот ке изучува раководејќи 
се при тоа со неговата наклоност, физичка способност, 
со евентуалното поранешно стручно оспособување и 
со општиот план за издигање на стручната работна 
сила. 

Член 36 
Работата на осудените малолетници треба да биде 

така организирана да истата кај нив побуди што по-
голем интерес и да им се овозможи да .низ работата 
в о што поголема мерка слободно да ја изразат сво-
јата склопот, способност II самонницијатнва. 

Член 37 
Практичната обука на осудените малолетници во 

занаетите и техничките вештини што тие ги стекну-
ваат со работата во работилниците и економиите на 
домот, ке бидат пропратен!! со посетување'на соодвет-
ни стручни школќ и курсеви кои што во таа цел ке се 
организираат во домот. 

Работата на стручните школи и курсеви има да 
са одвива по наставните планови и програми пропи-
сани со општите пропиен за таа цел на наставата. 

Член 38 
На осудените малолетници што со успех ке Ја 

забришат стручната школа ке им се овозможи! пола-
гање на соодветните испити пред надлежните испитни 
комисии. 

За така положените* испити осудените малолет-
ници ке добијаат од надлежниот државен орган пу-
новажна сведоџба. 
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Член 30 
Осудените малолетници работат во работилниците 

и па економијата на домот под надзор на воспитач-
— стручњак. 

Осудените малолетници се должни во работата да 
се придржуваат кон напатствијата што им ги даваат 
стручњаците. 

Член 40 
Осудените малолетници работната обврска ја из-

вршуваат по правило на собирна (групна.) работа. 
Осудениот малолетник што е изолиран од дру-

гите осудени, работната обврска ја извршува поеди-
нечно. 

Член 41 
Осудените малолетници можат да бидат запослени 

и на разни корисни работи од поправителниот дом по 
претходно одобрение од Министерството на внатре-
шните работи на ФНРЈ. 

Осудените малолетници не можат да се употре-
буваат за работа ка ј приватните лица. 

Член 42 
Осудените малолетници што в о работа намерно 

или од груба невнимателност причинат штета одго-
вараат и материјално^ 

Член 43 . . 
Должината на работното време за осудените мало. 

летници го одредува управникот на домот така да тие 
имаат бреме за одење на школо за општо образова-
ние или на стручни з а н а е т о т и технички школи. 

Тоа не може да биде подолго од осум часа ни 
пократко од пет часа на ден. 

Осудените малолетници имаат право на еден ден 
одмор во неделата. 

Член 44 
тЈЌг Зџ> време на издржувањето »на казната осудениот 

малолетник покра ј обучувањето и усовршувањето во 
'поодделни корисни и стручни знања, ке се воспитува 
в о правецот на оданоста спрема социјалистичката тат-
ковина, да добие правилен однос спрема должностите 
во општествената средина, да се развие ка / него јак 
карактер, работната дисциплина и политичката и гра-
ѓ а н с к а т а свест. Во таа цел во поправителниот дом 
се организува културно-лросветно и настазно-воспитна 
работа и фискултурна настава. 

Планот и програмата на културно-нросветното ра-
ботење и фискултурната настава ги состава управата 
на домот во рамките на директивите и општите пла-
нови што за таа работа ги добива од Министерството 
на внатрешните работи на ФНРЈ. 

Член 45 
- За неписмените осудени малолетници во домот 

ке се основаат аналфабете^- курсеви. Наставниот 
план и програмата за овие курсеви ги опфакја пла-
нот и програмата на наставата за основно школување. 

Член 46 
Во домот ке се оснива и настава за општо образо-

вание. Наставниот план и програмата за општото обра-
зование ке биде во склад со наставниот план и про-
грама за општо образование во средните школи. 

• Член 47* 
Во цел на превоснитавање на осудените малолет-

ници ке се организираат во домот предавања, обра-
ботка на теми со дискусија, читање па книги и дне-

вен печат, работа во дилетански, театарски, пеачки и 
музички групи и одржување на разни приредби. 

Осудените малолетници должни се да земаат уча*ч 
етне во работата на нивното превоспитанне и да 
заложуваат на унапредувањето на таа работа. 

Член 48 
Во поправптелннот дом можат да се прикажуваат 

и филмови од воспитен карактер што ке ги одобри 
Министерството на внатрешните работи на ФНРЈ 

Член 49 
Во домот ке се организираат читаоници во ко« 

што осудените малолетници во слободно време ке 
можат да читаат книги, печат, списанија да играат шах 
и да слу шат радио. 

Играње карти и комарниски игри е забрането. 

Член 50 
Времето за к у л т ури о -и роев е т но и наставно во* 

опитно работење во домот го одредува управникот во 
дневниот ред. 

Член 51 
Сето културно-просветно и наставно-воспнтно ра-

ботење се врши под надзор на управата од домот. 

VII. Дописување, пакети и посети 

Член 52 
Осудените малолетници можат два пати месечно 

да и с п р а в а а т писмени испратен и да примаат таки« 
испратен доколку нивната содржина не е во против-
ност со правилата на кукјниот ред. 

Малолетниците можат да пишуваат и да примаат 
писма од родителите, рожницата и старателите. 

Член 53 
Писмата што ги и с п р а в а а т осудените малолетни ни 

како и оние што им се упатени мора да ги прегледа 
управата на домот. Службеник к о ј што ке изврши! 
преглед на писмата Ј&лжен е на него да стави белег 
„видел" и покра ј него да се потпише. 

Писмата не смеат долго да се задржуваат поради 
преглед. 

На осудените малолетници писмата им ги пре-
даваат воспитаните. 

Член 54 
Писмата 'што содржат невистински факти се -шт-

ипат, и за тоа се известува осудениот малолетник кој 
што може да напише Друго писмо. Тогаш осудениот 
малолетник ке се поучи да не пишува во иднина пи-
сма со невистината содржина. 

Член 55 
На осудените малолетници им е дозволено та 

можат да примаат пакети со храна, али,:]та и дру! и по-
треби како што се: сапун, четка за заби, наста за заби 
цигари, кјибрнт и ел. 

Осудените малолетници можат да примаат пакети 
два пати месечно во тежина н а ј п о в е ќ е од 7 кг. При 
вршењето посетата на осудениот, посетителот може 
да му даде на осудениот малолетник о д л е п а т пакет од 
14 кг тежина. 

При предавањето пакетите грижливо се прегле-
дуваат. 

Член 56 
Осудените малолетници имаат право да примаат 

посети еднаш месечно. 
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Посета на осудените малолетници е дозволена на 
-членовите од поуската фамилија на осудениот и ста-
рателот. Во исклучителни случаеви по одобрение од 
управникот на домот осудениот малолетник можат 
да го посетат и други лица. 

Состанокот на посетителиот со осудениот се врши 
во одделна просторија во присуство на службено ли-
це, во сабота по пладне и во недела на утро. 

Посетата на осудениот малолетник -може да трае 
најповеќе еден час. 

Член 57 
На осудените малолетници што се истакнуваат во 

работењето со натфрлување на работните норми, рл-
ционализаторетво или новаторство управата на домот 
може да им позволи да можат да пишуваат до својата 
фамилија и повекје од два писма месечно. Исто така 
управата на домот може на овие осуденици да им 
позволи дат примаат повекје од една посета месечно. 

Колку лисма ке може месечно ад нопракја и како 
и колку -пакети и посети ке можат да примаат осуде-
ните малолетници од претходниот став, решава упра-
вата на ноправителииот дом за секој осуден мало-
летник одделно. 

УШ. Дисциплински прописи 
Член 58 

За -повреда на прописаните правила за поведе-
нието, работната дисциплина и правилниот однос спре-
ма службените лица и другите малолетници, осудени-
те малолетници, ке се казнат дисциплински. 

Дисциплинските казни за осудените малолетни-
ци се: 

1) укор; 
2) дв-очасно продолжување на работното време, 

во тонење од три до 15 дена; 
3) лишение на правото на допису вање до ме-

сец дена; 
4) лишенине на правото на прием посети до ме-

сец дена; 
5) лише ние на правото да примаат испратки до 

-месец дено, 
6) ограничување правото да располагаат со пари 

до месец дена; 
7) одвојување од другите осудена малолетници 

до 14 дена. 
Дисциплинските казни од точ. 2) на овој члеа 

не можат да се применуваат на осудена малолетна 
трудница. 

Писмата што ке пристигнат за осудениот мало-
летник казнет со дисциплинска казна од тон. 3) од 
овој член за време додека казната трае ке му се пре-
даде после издржаната дисциплинска казна. 

Иопратките (пакетите) што ке стигнат за осу-
дениот малолетник кој што е казнет со дисциплинска 
казна од точката б од овој член ке му се вратат на 
испраќачот. 

Дисциплински казни можат да се излечуваат по-
единечно Или повекје казни заедно. 

Член 59 
Дисциплинските казни ги израчува управникот на 

'рапорт. Дисциплинските казни се запишуваат во лич-
ниот картон на осудениот малолетник. 

Осудениот малолетник ШТО ке стори кривично 
дедо ке го пријави управата на домот до надлежниот 
јавен обвинител. 

IX. Отпуштање од поправилниот дом 
!Гу Член 60 

Неколку дена пред да се пушти осудениот мало-
летник од домот, управата на домот ке ги извести 
родителите односно старателите на малолетникот за 
денот кога ке биде пуштен. 

Член 61 
На два деда пред пуштањето на слобода на осу-

дениот малолетник се (подобрува од секоја работа, 
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а од магацинот му се издава облекло™ во цел да го 
о т е т и и искрши 

Член 62 
На ден пред пуштањето од домот осудонит ма-

лолетник ги предава во магацин сите предмети кои што 
ги примил за лична употреба во домот од државата, 
се капи, се облекува, иде на лекарски преглед и после 
извршениот личен претрес се сместува во собата за 
отпуштени осудени малолетници. 

Член 63 
При отпуштањето од домот осудениот малолетник 

се приведува во приемната канцеларија дека му се 
предаваат сите предмети што биле на чување кај упра-
вата на домот. Едновремено му се предава потврдата 
за издржаната* казна а по тоа се пушта на слобода. 

X. Завршни одредби 
Член 64 

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

III бр. 2970 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ, 

и Министер на внатрешната работа на ФНРЈ, 
Александар Ранкович, е. р. , 

79 . 

Воз основа на чл. 15 ст. 2 во врска со чл. 7 ст. 2 
од Законот за извршување казните, пропису вам 

П Р А В И Л Н И К 

ЗА КУЌНИОТ РЕД НА ЗАШТИТНИОТ ДОМ ЗА ОСУ-
ДЕНИТЕ РОДИЛНИ 

I. Стапување во дом 

" Член 1 
Во заштитниот дом за осудените родилни се ис-.ј 

пракјаат три месеца пред раѓањето сите трудни осу-] 
деница од територијата на Федеративна Народна Ре-] 
публика Југославија што се навогјааг некје на издр-ј 
жување казна во другите казнено поправ ите дни уста-
нови. 

Осудениците остануваат во заштитниот дом до 
навршувањето на една година старост на детето, до-
колку понапред не им истече времето на издржава-Ј 
њето на казната. 

Член 2 
При влегувањето на осудеипцата во дом и се зе-; 

маат, во приемната канцеларија, нејзините лични но-! 
датоци, податоците за детето, попис на предметите што! 
осудеиицата ги донела сосебе во дом, а потоа над неа; 
се врши личен претрес. Предметите кои што на осу- ' 
левицата не и се многу потребни се предаваат на чу-! 
вање' во магацинот на домот, додека предметите што; 
се подлежат! на расипување можат да ги испратат 
дома. 

Облекло™ на осуденицата што се лавот ја на чу-
вање во магацинот, мора од време на време да се 
проветрува. 

После р а ѓ а њ е т о на детето управата на домот ги 
зема личните податоци за детето. 

Член 3 ' ; 
Управникот на домот е должен, при влегувањето 

на осуденицата во дом, да и обрне внимание на пра- ј 
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вата и должностите што произлегуваат од Законот и 
[прописите на пуканиот ред и дневниот ред, кано и на 
[последиците за непридржувањето на нивните, одредби. 
[Едновремено ја, одредува ос уд ен и ца та на работа взе -
јмајкји ја во оглед нејзината желба, физичката спо-
собност и здравствената состојба. 

II. Хигиенски прописи 
Член 4 

Секоја осуденици но довогјањето во дом ке ја 
[ прегледа лека© да би ја установил нејзината -здрав-
I ств ен а состојба, 

Член 5 
Осудениците што болуваат од заразни болести мо-

раат да се сместат со одделна просторија. 

Член 6 
За сето време на боравокот на осудекипата и неј-

| зин ото дете мораат да бидат под постојан лекарски 
I надзор. 

Член 7 
Порази обезбедување правилното спроведување 

ра хигиенските и здравствените мерки во домот по-
стои амбуланти, соба за бодеш, соба за заразни боле-
сти, соба за порогјаи и хируршко одделение. 

Ео амбулантата се врши лекарски преглед, боле-
сни-,ката соба е наменета на оние осуденици на кон 
што им е потребно специјално лекарско надгледува-
њ е ; во собата за заразни болести се осудениците кои 
болуваат од зарази!' болести; во собата за порог јаи 
се упатуваат осудениците непосредно пред самиот но-

'рогјал,; а во хируршкото одделение но .потреба се 
вршат хируршки интервенции. 

Во која од овие просторни ке биде сместена пег-
лаш::/ та одлучува лекарот во согласност со управ-
никот. 

Член 8 
Во случај на потешки обележија или потешки по-

р о з а н (операција и така слично) лекарот на домот 
согласност со управникот може да. повика и лекар-

Iспецијалист и, ако е потребно, да ја испрати осуде-
1 ЈН и ца та во болница. 

Член 9 
На хигиената и на надгледувањето па детето ке 

со обрне особено внимание. На осудениците — мајки 
| треба да им се овозможи да со номошт на лекарот и 
детските надгледувач«! редно да ги надгледуваат сво-
ите деца. Децата треба да бидат редовно и на време 
пописни, капени и наранетн. 

Член 10 
Осудениците се бањаат по напатствнјата од лека-

I рот. Посте дината се менува по потреба, но најмалку 
секои 15 дена. 

Член 11 
Во слободното време осудениците можат да бидат 

в о дворот на домот. Покрај себеси можат да ги имаат 
и децата, можат да се шетаат, меѓусебно да збору-
в а ^ пејат, свират и ти. 

! Пиење тутун по 10 цигари дневно, им е 'дозволено 
јна осудениците, само во просторните каде нема деца 
ји на отворен простор. 

И. Прехрана 
Член 12 

За сите осуденици храната, се готови во кујната 
[иа домот, одделно за здрави, болни и за деца. *" * 

З а децата и болните раната ја пропиеува лекарот, 
а ја одобрува управникот. Управникот на домот, него-
виот заменик или лекарот ке го обидат секој ден ја-
дењето пред да отпочне поделбата на оброцнте и ке 
го констатираат квалитетот во контролната книга, што 
го потврдуваат со свој потпис. 

Член 13 
Осудениците можат од своите парични средства 

во кантината на домот да набавуваат разни предмети 
з а прехрана како и други предмети за лична употреба. 

З а тоа колкава парична сума 'осудениците можат 
да трошат за овие набавки, одредува управникот на 
домот спрема стварните потреби. 

IV. Поведение 

Член 14 
Осудениците се должни да се придржуваат кои 

законските прописи, одредбите на кукјниот и дневни-
от ред и да ги испаднуваат сите наредби на надлеж-
ните службеници. 

Тие се должни да ги поштуваат службениците на 
домот и спрема нив пристојно да се однесуваат 

... Член 15 
Осудениците избираат од својата средина собни 

старешина кој што ке одговара за редот и чистотата 
во собата. Тие сс должни да ги наполнуваат напатст-
вијата од изборниот собен старешина, доколку не се 
противни на одредбите од законот, на кукјциот и днев-
ниот ред и наредбите од надлежниот службеник. Из-
борот на собниот старешина го потврдува управни-
кот. 

Собниот старешина одредува за секој ден собен 
редар кој што мора Да се грижи собата да биде чиста 
и пристојно уредена. 

Член 16 
На осудениците им е забрането да прават (безре-

дица да зинат, да се тепаат, да пцујат и др) . При • меѓ-
у с е б н и т е навреди оеуденицата нема право сама да 
прибавува задоволување, туку тоа може да го при-
јави на службеннцата на домот ко ја што ке ја изведе 
на рапорт ка ј управникот поради поднесување пријава. 

Член 17 
Осудениците мораат грижливо да го чуваат држав-

ниот имот (инвентарските предмети, вратите, прозор-
ците, зндовите и др) и секоја намерно причинета ште-
та ја накнадат од сопствените пари. 

* Член 18 
На осудениците им е забрането метју се био про-

давање п замена на било какви предмети. 

Член 19 
Против неправилната и н е з а к о н и т а постапка од 

службените лица осудетшцата има право да поддаде 
жалба. 

Жалбата се подлава на рапорт пред управникот 
кој што е должен да ја земе во записник. 

" Член 20 
Осудениците имаат право да наддаваат писмено 

или усно на рапорт молби за помилување, условно от-
пуштање и други молби, 

Член 21 
Осудениците можат да имаат при себе потреби« 

облекло прибор за ч и с т о т а и одгледување на бабите, 
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околни, чешел и други слични ствари за лична упо-
треба. Другите предмети, особено парите, драгоцено-
ст ит е или личните документи се одземаат и се чуваат 
во управата на домот. 

Авдо се најдат к а ј осуденицата недозволени пред-
мети сите и'се одземат и ке се продадат а парите што 
се добивени со продавањето ке се книжат како вон-
реден приход на буџетот. 

Ако се најде кај осуденицата готови пари, тие ке 
и се земат во полза на сметката на нивниот паричен 
влог и ке се чуваат како заштеда. 

V. Мерки за превоспитување 

Член 22 

Основно средство за превоспитување на осудени-
ците е работење. 

Член 23 
Сите осуденици мораат Да работат ако утврди ле-

карот дека се способни за работа. 
Осудениците што се неспособни за физички рабо-

ти должни се да работат работи за кои што се спо-
собни. 

Управата на домот ке се погрижи непрекидно да 
ги запосли сите осуденици што се способни за работа. 

Член 24 
Осудениците се ослободуваат од сите надворешни 

и тешки внатрешни работи во време од 6 недели пред 
и 6 недели после р а ѓ а њ е т о . 

Трудни осуденици и мајките што ги дојат својнте 
деца вклучително до В месеци на животот на детето 
не може да се одредуваат на прекувремено нити на 
нокјно работење. 

Член 25 
Работната обврска ја извршуваат осудениците, по 

правило, во работни групи. Со работната група рако-
води осуденицата што ке ја изберат членките на ра-
ботната група. Изборот на раководството на работната 
група го одредува управата на домот. Работната об-
врска осудениците ја извршуваат под контрола на слу-
жбеникот- работоводител. 

Распоредот на осудениците во работни групи го 
врши управата на домот. 

Осудениците што се изолирани работната обвр-
ска ја извршуваат поединечно. 

Член 25 
Осуденицата може да ја напусти работата в о вре-

ме кое што по лекарско напатствие, и е определено за 
доење на детето. Ако е детето болно, мајката по по-
треба — се ослободува од работата како би можела 
да се грижи за детето. 

Член 27 
Осудениците можат да бидат запослени на кукјни 

работи во домот, во работилниците на домот или на 
економијата од домот. 

Осудениците не можат да се употребуваат на ра-
бота кај приватни лица. 

Член 28 
М е ѓ у с е б н о зборување на осудениците за време ка 

работењето забрането е доколку зборувањето не се 
однесува на самата работа. 

Член 29 

Осудениците се должни при работењето да се при-
држуваат кон напатствчјата што нм ги дава службе-
ното лице од домот, под чиј што надзор ја извршу-
ваат работната обврска. 

Член 30 
Осуденнцата која што во работењето намерно или 

од груба невнимателност стори штета, одговара за 
накнадата на штетата по Општите прописи. 

Накнадама на штетата може да се наплати од за-
штедата на осуденицата. 

Член 31 
Работното време трае 8 часа на ден. Работата за-

почнува и се завршува во определеното време спрема 
планот на дневниот ред. 

Осуениците имаат право на еден ден одмор во 
недела. Денот на одморот го определува управата на 
домот. 

Член 32 
За неписмени осуденици во домот ке се формира 

анадфабегоки течај. 
Наставниот план и програмата за овие течан го 

опфакја планот и програмата на наставата за основ-
ното школување. 

Член 33 
Во цел на обучување на осудениците во пооддел-

ни стручни знаења ке се формираат во домот стручни 
течан, како и настава за општо образование. 

Стручната обука на заиаетскцте и земјоделските 
курсеви се врши по планот и програмата што е про-
писана со општите прописи за односниот вид на кур-
севи. Тие ке сг поврзат со практичната обука и усо-
вршувањето во работилниците, односно на земјодел-
ската економија. 

Наставниот план и програмата за општо образо-
вание ке биде во согласност со наставниот план и про-
грама за општото образование во средните школи. 

Член 34 
Во цел на превоспитување на осудениците во до-

мот ке се организираат предавања обработување ма-
терии со дискусии, читање книги и дневен печат, 
работење во дилетански, театарски, пеач »и и музички 
групи, и одржување разни приредби. 

Осудениците се должни да земаат учество во ра-
ботењето на нивното превоспитување и да се зало-
жуваат на унапредувањето на својето работење. 

Член 35 
Во домот можат да се прикажуваат и филмови 

што се одобрени од Министерството на внатрешните 
работи "на ФНРЈ. 

Член 36 
Игри што имаат воспитно значење (шах и слично), 

дозволени им ге на сите осуденици во слободните ча-
сови. 

Играње карти и други к о м а р џ и и « игри е забра-
нето, 
а 

Член 37 
Времето зз културно просветно работење во до-

мот го определува управникот во дневниот ред. 

Член 38 
Сето културно просветно и научно воспитно ра-

ботење со осудениците се врши под надзор на уп-
равата на домот. 

VI. Д о л е т у в а њ е , пакети и визити 
Член 39 

Осудениците имаат п т во двапати месечно да ис-
праваат писмени испратам како и да примаат такви 



Страна 214 - Б р о ј 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 8 февруари 1950 

»спратни в онолку нивната содржина не е во против-
ност со правилата на кукјниот ред. 

Осудениците можат да шинуваат писма па брач-
ниот другар на децата, родителите, брак јата и сестрите 
и на таткото на своето вонбрачно дете и да примаат 
писма од нив 

Член 40 
Писмата што ги и с п р а в а а т осудениците како и 

оние што им се испратени мора да ги прегледа упра-
вата од казнено-поппавнтелната установа. Службеникот 
што го извршил прегледот на писмата должен е да 
стави ознака „видел" и к р а ј тоа да се потпише. Пи-
смата не смеат долго да се запржуваат поради пре-
гледување. 

Член 41 
Писмата што содржуваат невистински факти се 

поништуваат а за тоа се известува осудеинцпта ко а 
што може да напише друго писмо. Тогаш ке и се обрне 
внимание на осуеницата да не пишува во иднина пис-
ма со невис типска содржина. 

Член 42 
На осудениците им е дозволено да можат да при-

маат п а к е т со рана, облекло и други потреби. 
Осудениците можат да примаат пакети трн пати 

месечно тешки го 5 кила н а ј п о в е ќ е . При визита на 
осуде »ината, иосетитслот може на осудениците да 
^ 'предаде о д л е п а т пакет од 15 кг. 

При предавањето пакетите се прегледуваат гри-
жливо. 

Член 43 
Осудениците можат да примаат визити еднаш ме-

сечно. 
Визијата се врши во сабота после пладне или во 

недела во часовите што ке ги одреди управникот на 
домот а може да трае н а ј п о в е ќ е половина час. 

Член 44 
Зборување со осудениците се води во за тоа опре. 

делени простоти!!! во присуство на службеник од 
домот. После р а ѓ а њ е т о додека е ©судницата уште 
в кревет, можат да се вршат разговори и во собата 
крај нејзиниот кревет. 

На посетителите им е дозволено да го видат и 
детето на осуденицата. 

Член 45 
Осудениците можат да ги посетуваат само чле-

новите на блиската фамилија и таткото на детето, ако 
е детето вонбрачно. Во исклучителни случаи можат 

, да ги посетат и други лица со дозвола од управникот. 

Член 46 

Осудениците не можат да ги посетуваат отпуште-
ните осуденици доколку не се членови на нивната 
блиска фамилија. 

Член 47 

На осудениците што се истакнуваат во работен,ето 
со надфрлувањето на работната норма или на неко.! 
друг начин, управата на домот може да им дозволи 
да им пишуваат на овојите фамилии и повекје од два. 
писма месечно. Исто така, управата на домот може 
на овие осуденици да им дозволи примање повекје 
од три пакети месечно како и примање пове«је од две 
визита месечно. 

Колку писма ке можат да се испратат месечно, 
како и -колку пакети и визити осуденкцата ке може да 
прими од претходниот став решава управата на домот 
за секоја осуде ни ца одделно. 

VII . Дисциплински пропиен 
Член 48 

З а повреда на проиисаните правила за поведе-
нието, работната дисциплина правилното однесување 
спрема службените лица и другите осуденици, осу де-
путата ке се казни дисциплински. 

Дисциплинските казни за осудениците во заштит-
ниот дом за осудените родилни се: 

1) укор; 
2) двочасовно продолжувањето на работното вре-

ме, но траење од три до 15 дена; 
3) лшнение правото на допи су ва ње, т.е. испрак-

ј ањс п примање писма до три месеца; 
4) лити ени е правото на визита до три месеца; 
5) ограничување правото за располагањето со 

пари до два месеца; и 
6) изолирање од другите осуденици до осум дена. 
Дисциплински казни можат на осуденицата да и 

се изречат поединечно или повекје казни заедно. 
Дисциплинската казна од точ. 2 од овој член не 

може да се изрече на трудна осудешша и. ма јка ко;:а 
што го дои своето дете заклучно до навршени осум 
месеци на животот на детето. 

Пплма што ке дојдат за осуде ница што е казнета 
со дисциплинска казна од лоч. 3 од о в о ј аден за време 
додека казната трае, ке и с е предадат од кога ке ј а 
издржи дисциплинската казна. 

Член 49 
Дисциплинските казни ги наречува управникот на 

домот. 
Дисциплинските казни се замесуваат во личини* 

картон на осудеиицата. 

Член 50 
Осу де ни ца та која што стори кривично дело ке ја 

пријави управата на домот на надлежниот јавен 
сб®:;« ит ел. 

в Л/511. Пуштање од домот 
Член 51 

По навршената една година на старост на детето 
осудсннцата се упатува на натамошно издржување на 
казната во онаа казнена установа од која што била 
упатена во дом. односно во онаа казнена установа, 
каде би требало да ја издржува казната во случај да 
не е родилка, а детето се предава во согласност со 
мајката па натамошно надгледување на роднината или 
во детски дом. 

Член 52 
Месец дена пред пуштањето или преместувањето 

од домот осуденицате е должна да го извести управ-
никот на домот да ли. детето не го предаде на ната-
мошно надглеудвање на рожницата или во детски дом. 

Член 53 
Во случај да го предаде детето во детски дом, 

на осуденицата-мајка ке и се овозможи да го пре-
даде таа тамо, потоа ке биде спроведена на натамо-
шно издржување на казната во друга казнено по-
прави! една установа. 

Член 54 
•На два дена пред пуштањето на слобода или пре-

местувањето во друга казнено-поправителна установа 
1с1суденпцата се ослободува од секоја работа, а од 
магацинот и'се издава облекло™ во цел на чистење Ј» 
колење 

Член 55 
На еден ден пред пуштањето на слобода или пре-

местувањето во друга казттецо-поправктелна установа , 
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осудениците ги предава сите предмети во магацин 
Што ги примила во домот за лична употреба, се капе, 
го облекува своето облекло, и се пракја на лекарски 
преглед и после извршениот личен претрес се сместу-
ва во одделна соба, 

Член об 
При од пуштањето од домот или преместувањето 

во друга к аз н е н о - попр ав ит ел н а установа, осуденицата 
се приведува во прнемиала канцаларија каде и се 
предаваат сите предмети и пари кои што биле на чу-
вање кај управата на домот. 

Оуденнцата која што се отпушта од издржана -
њего на казната едновремено и' се предава потврди 
за издржаната казна, а по тоа се пушта на слобода. 

IX. Завршни одредби 

Член 57 
Овој правилник влегува во сила со денот па об-

јавувањето во-„Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија", 

III. бр. 2970 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 

и Министер на внатрешниве работ:! на ФНРЈ, 
Александар Ранкович, е. р. 

80. 
Врз основа на чл. 15 од Законот за извршувањето 

на казните пропишувам 

ОПШТО НАПАТСТВИЕ 

ЗА КУКЈНИОТ РЕД ВО КАЗНЕНО-ПОПРАВИТЕЛ-
НИТЕ УСТАНОВИ 

1. Општи одредби 

Член 1 
Правилата за кукјниот ред во казнено-поправи-

телните установи мораат да се пропишат во склад со 
нан а лат а, казната да се навршува во цел на превоспи-
тување на осудениот, неговото навикнување на работна 
дисциплина, исправен однос спрема државата и опште-
ствените должности во цел на неговото оспособување 
за услвоите на заедничкиот живот и зацврстувањето 
на карактерот, што ке го задржи од повторното вр-
шење на кривични дела. 

Член 2 
Во поглед на сместувањето на осудените зо ка-

ѕнено-поправителните установи правилата за кукјинот 
ред мораат да бидат во склад со следните начела: 

1) Жените, по правило, мораат да бидат сместени 
во одделни казнено-иоправителнн установи. Ако се 
жените сместени во една казнено-поправителна уста-
нова со машки, одделенијата за жени" мораат да бидат 
наполно одделени, така секој допир на жените со 
машките да е исклучен. 

2) Лицата што се навогјаат во притвор или 'истра-
жен затвор, мораат во затворите да бидат сместени 
одделено од осудените; 

3) Лицата што се казнети во адмннистративно-
казнена постапка лишение од слобода, ке се одделе-
уваат во затворите од осудените; 

4) Секој допир на малолетните осуденици со дру-
гите осуденици ке биде оневозможен; 

Доколку осудените малолетници издржуваат казна 
во казнено-поправнтелиата установа во која што 
издржуваа казна и други осуденици, просторните за 
нив мораат да бидат наполно одделени; 

5) Осудените во казнепо-поправптелиата установа 
мораат да се поделат и сместат одделно по групи. Гру-
пите ке се образуваат спрема видот на кривичните 
дела, видот и траењето на казната и личните особини 
на осудените. Осудените па казна лишевте од сло-
бода со присилна работа ке се сместуваат во одделни 
групи одделно одг рушите на- осудените на казна 
лпшенне од слобода. Сообраќајот иомегју поедините 
групи на осудените ке 'биде оневозможен. 

Поодделно изолирање на осудените ке се врши 
само во случаите, кога со оглед на личните особини 
и поведението на осудениот во казнено-поправител-
ната установа на друг начин не може да се постигне 
целта на казната. 

6) Осудените што се истакнуваат во работењето 
со натфрлувањето на работната норма, рационализа-
торство или иоваторство или со пронајдок се одделу-
ваат во одделни простории. На ним им се даваат по-
добри услови на живот одошто на другите осуденици; 

7) Трудни жени од три месеци пред раѓањето до 
навртиетокот на една година на староста на детето, 
издржуваат (Казна лишени е од слобода со присилна 
работа и казна лншение од слобода во заштитниот 
дом на осудените родилни. 

Трудни жени во ОВОЈ ДОМ се ослободуваат од сите 
надворешни и тешки внатрешни работи за време од 
6 недели пред и 6 недели после пораѓањето. Исто 
така трудните жени и мајките што дојат свои деца 

' вклучително со осмиот месец на животот на детето 
не можат да се одредуваат на прекувремена нити на 
нокјна работа. 
И. Влегувањето во казнено попоавителната установа 

Член 3 
При влегувањето на осудениот во казнено-иопра-

вителната установа се земаат сите негови лични пода-
тоци со личниот опис и дактилосконски отисци што се 
внесува се во личниот картон на осудениот . 

Веднаш по тоа се врши личното прегледување на 
осудениот. 

О с у д е н и о т -може да задржи облекло, кондури, 
алишта, чорапи, четка за заби, окалки и чешел и други 
слични работи за лична употреба. 

Другите предмети му се одземаат и се даваат на 
чување во магацин. 

Облеклото на осудениците што се навогја на чу-
вање во магацинот мора од време на време да се 
проветри. Стварите што се расипуваат може осудениот 
да ги прати дома. 

Член 4 
Утреден после пристигањето во казнено-поправп-

телната установа осудениот се води на рапорт до 
управникот што му ја определува групата на осу-
дените во која што ке биде сместен и работа што ке 
ја врши со оглед на видот на казната, неговото струч-
но знаење и физичките способности. 

Тогаш на осудениот ке му биде обрнато внимание 
на неговите права и должности што ги има по зако-
нот и по правилата за купениот ред како и на после-
диците ако не се придржува кон правилата за кукј-
н"от ред. 

111 Хигијенски прописи 
Член 5 

При влегувањето во казнено-поправителната уста-
нова секој осуден ке се искапе и ке го прегледа ле-
кар. Неговото облекло во кое што дошол ке биде 
дезинфикувано. 

Член 6 
Осудените ке се капат на секои 14 дена во зимско 

време а на секои 7 дена во летно време. 
На осудениците ке им се овозможи да измијат 

новите по в е кј е дати неделно. 
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Член 7 
Осудените ке менуваат ЧИСТИ алишта секоја не-

дела, а чиста постелнина секој месен. 

Член 8 
Машките осудени мораат да бидат сосема п р и -

жени. 
На три месеци пред ла им се заврши казната 

управникот па каѕнекс-поправителната установа моис е 
да му дозволи на осудениот да пушта коса, ако е 

.•(неговсто поведение беспрекорно и ако тоа не се про-
тиви на хигиенските услови. 

Член 9 
Во казнено-поправителниот дом, во лоправител-

ннот дом за осудени малолетници и во заштитниот 
дом за осудени родилни ке се организира болница со 
следни' простории: 

1) амбулантна соба ; 
•2 ) една или повекје соби за болници; 
•8) соба за заразни болести; 
4) соба за т у б е р к у л о з е . 
Во а м б у л а н т а т а соба се врши катадневно ле-

каре со прегледување. 
Но болеоничката соба се и с п р а в а а т лица што се 

разболеле и на кои што им е потребно лекарско 
одгледување . 

Во собата за заразни болести се и с п р а в а а т бо-
лесници болни од заразни болести (шута. венерични 
болести и ти.). Во собата за туберкулозен се испра-
в а а т оние што болуваат од отворена туберкулоза . 

Ко ј болесник во која соба ке се смести, одр е-, ду ва 
управникот по .предлог на лекарот. 

Во хитни случаи, чо лекарскиот преглед, може 
командирот на стражата или неговиот смести« да го 
испрати болесникот во болесничка)а соба. 

Член 10 

По затворите ке се организира' амбулантна соба 
по која што ке се крши лекарско прегледување и 
а мб улан тк о лекување . 

Член 11 
Осудениот може на спој трошок да повика поради 

лек е. »мео прегледување лекар специјалист. 
Дозвола за вакво прегледување издава управни-

кот на казнено-поппзвПтелната установа« по предлог 
на •неговиот лекар. 

На лекарскиот преглед на сн иди ј а л н о ет мора се-
кстант да шгссг.-твува и лекарот од казнено-поправи-
телната установа. 

Член 12 
Осудениот може да добива лекови и од поедини 

лица вон од .кнгнеис-псправителтпе у п анови, но овие 
лекови секогаш мора да ти прегледа лекарот на к-азнс-
ио-иоправитетната установа пред да му се предадат 
па осудениот на употреба. 

Член 13 
Во случаите на потешки сболенија . а нарочно во 

случаите на потреба за хируршка интервенција , лека-
рот од казнено поправптелната установа може да го 
упати осудениот и во некоја друга болница на леку-
вање, со одобрение од управникот. 

Во која болница осудениот ке може да се испран ја 
па лекување одредува министерството на внатрешните 
работ.! на народната република, во согласност со ми-
гчгтсргтдото па народното здравје на народната ре-
публика. 

Член 14 
Осудениците ке се изведуваат секој ден по два 

часа на ш е т а ч а по дворот па казнено лошитнптслната 
у п ; • ; а, к е што се врчин под надзор н« стражар, 
и тоа: 

1} еден пас па сабајле пред да киннсаат на ра-
бота. За време на ова ш е т а њ е осудените не смеат 
мегј усе био да зборуваат . 

2) еден час после ручекот. За време на ова ше-
тање. осудените можат слободно да се движат по 
дворот да се соличат, да изведат фискултурни в е ж б и 
>! слично. 

Член 15 
Ш е т а њ е т о на осудените се врши на следен начин: 
ѕ) осудените од заедничката соба се шетаат по 

кругот, во ред два и два заедно, на далечина по еден, 
метар ред о д ред. Ако е бро јот на осудените голем, 
можат да се шетаат во дво јни редови на иста дале-
чина. 

2) Осудените што се издвоени, се шетаат во иру« 
кот во врста по еден на далечина од шест метра, по 
оној ред како се сместени по собите ; и 

3) Осудените коп што поради старост или болест 
не можат да шетаат, можат во вреемто што е одре -
сци о за шетање да си седат на чист воздух . 

Член 16 
За време шетањето осудените мораат да бидат 

прописно облечени. 

Член 17 
Осудените Аго се запослени на надворешни зем-

јоделски работи или на други работи на чист воздух 
нема дп ге изведат во шетање. 

Член 18 

Осудениот -ној што за време на ш е т а њ е не се др-
жи по одредбите на правилата и а кук јн нот ред, стра-
жарот го води иа рапорт к а ј командирот на стражата, 
ко ј што може да му го прекине шетањето за т о ј ден. 

Член 19 

Дозволено е пиење тутун за време одморот на 
чист воздух, а во собите доколку не би имало опа-
сност од пожар или ако не е противно на прописите 
од хигиената. Пиење на тутун во работилниците е 
.забрането. На осудениот му е дозволено да троши 
најмногу 10 цигари дневно. 

IV. Прехрана 

Член 20 
За прехрана на осудените храната ке се готви во 

ку јната на казнени-;: , аравителиата установа. Храната 
ке се готви одделно за здрави а одделно за болни. 

Член 21 

Храната за осудените се готви спрема таблиците 
на прехраната коп што се пропишуваат спрема чл. 37 
ед Законот за и з в р ш у в а њ е т о на казните. 

На болсониците им прописува храна во границите 
на пропишаните таблици, лекарот, а ја о д о б р е а управ-
никот. 

Член 22 

Непосредниот раководител на казнено-поправител-
ната установа, или неговиот заменик или лекарот на 
казиеио-поправителната установа секој ден ке го про-
ба ј адењето пред да отпочне поделбата на оброцнте 
1! ке го констатира неговиот квалитет во контролната 
книга, и ке ја потврди со свој потпис. 

Член 23 

Во цел за п о д о б р у в а њ е т о на п р е х р а н е т а осуде-
ни ЈС м о ж а т од своите парични средства да н а б а в у в а а т 
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овоштие, сирење, конзерви, салама-, сланина, риба, 
шекјер, и други слични предмети за прехрана, како 
и други дозволени предмети за лична употреба 

Колку одеднаш и во кон временски ч размаци 
осудените можат да трошат пари за овие набавки, 
одредува управата на казнено-.поправителната уста-
нова спрема стварните потреби, месните ирилик« и 
цените. 

V. Поведение 
Мг ен 2-1 

Осудените се должни да се придружуваат кен 
правилната за кукјниот и дневниот ред и да ги •по-
полнуваат сите наредби од надлежните службеници. 

Член 25 
Осудените се должни да ги поодуваат службе-

ниците од казкено-попрг,виталната установа и да се 
спрема нив пристојно однесуваат. 

Член 26 
Осудените што се сместени во заедничките соби 

избираат помегју себе собен старешина ко ј што се 
грижи за редот, чистотијата и дисциплината во со-
бата. Тие се должни да ги исполнуваат напа,та ви јата 
на собните старешини доколку тие не се противни на 
законот и правилата на кукјниот и дневниот ред. 
Изборот на собниот старешина го потврдува коман-
дирот нз стражата. 

Член 27 
Собниот 'старешина по потреба одредува за секој 

ден по еден или двајца за собни редари кои што му 
помагаат на старешината ка ј уредувањето на собата. 
Собниот старешина може по наредба од управникот 
на казнено-полравителната установа да биде ослобо-
ден од други работи, и, во времето кога се другите 
осудени навогјаат на работа да ^еди во собата. 

Должноста на редаоот не го ослободува осуде-
ниот од други редовни -работи. 

Член 28 
На осудените им е забрането да прават безре-

д и ј а (да викаат —- свират, да се тепаат да се караат, 
пцујат, многу гласно да дискутираат и до.). Во слу-
чај на меѓусебни навреди осудениот нема право 
сам да си прибави задоволување, туку тоа може да 
го пријави на стражарот, к о ј го води на рапорт пред 
управникот поради поддавање пријава. 

Исто тако е забрането зборување и довикување 
од соба во соба и преку прозорците. 

Член 29 
Забрането е допишување или заменување на вес-

ници и други печатени предмети помегју осудените 
што се сместени во разни соби. 

Член 30 
Осудените мораат грижливо да го чуваат држав-

ниот имот (инвентарските предмети, вратите, прозор-
ците, ѕидовите, и решетките и др). Секоја .намерно 
причинета штета на овие предмети долнени се да ја 

Надокнадат . 

Член 31 
На осудените им е забрането меѓусебно прода-

вање или замена на било какви предмети (облекло, 
алишта; хлеб и- др). 

Член 32 
Во слободните часови одредени со дневниот ред 

осудените можат да читаат книги и други отпечатени 
предмети што им ги дозволи управата ил казнено-
в о пр ав и т е ли а та установа. 

Член 33 
Во извонредни случаи осудените можат да сѕ 

послужат со сигнално звонце. 

Член 34 
Против неправилна и незаконита постапка на слу-

жбените лица осудените имаат право да ноддадач 
жалба. 

Жалбата се подлава на рапорт на управникот, кој 
што е д о л ж е н ^ а ја земе во постапка. 

Член 35 
Осудениот има право да подлава- писмено ши 

усно на рапорт молба за помилување, на условно от-
пуштање и други молби. 

Член 36 
Осудениот може да ги има при себе само оние 

предмети што се дозволени по правилата за кукјниот 
ред. Ако кај него се пронајдат други предмети, тие 
ке му се одземат и продадат, а добавените пари од 
продадените предмети ке се книжат како вонреден 
приход на буџетот. 

Осудените не смејат да имаат кај себе готови 
пари. Ако се кај нив најдат готови пари, тие ке им 
се земат во полза на сметката на нивниот паричен 
полог и ке се чуваа1", како заштеда. 

VI. Мерки за џргсоспнтување 
Член 37 

Основно средство за превоспитување на осуде-
ните е работа. 

Член 33 
Секој физички способен од осудените е должен 

да работи физички работи кои што ке ги одреди упра-
вата -на. казнено-папрааителната установа. 

Осудените неспособни за физичка работа се дол-
жни да работат такви работи за кои што се способни. 

Управата на казнено-поправитедната установа ке 
се грижи да ги запосли непрекидно сите осудени кои 
— с е способни за работа. 

Член 39 
Осудените кои што издржуваат казна лишени е од 

слобода со присилна 'работа- ке се заштедат па фи-
зички -работи од потежок вид. Тие можат да се запо-
сл-ат на физички работи од полесен вид дури тогаш 
кога ке се констатира во текот на издржувањето на 
казната дека доволно се превоспитале или дека до-
волно ке се преноспитаат, и дека со вршењето на 
физички работи од полесен вид ке се постигне целта 
на казната. 

Член 40 
Осудените кои што издржуваат казна лишение од 

слобода, ако се способни за работа, ке се запослат, 
но правило на физички работи, и тоа спрема лич-
ните особини, стручната спрема и способност за фи-
зичка работа. На други работи осудените кои што ја 
издржуваат казната лишение од слобода можат да 
се запоелат само с о , одобрение на министерството 
на внатрешните работи кое што раководи со казнено-
но пр ав ителнит е установи. 

Член 41 
Работната обврска осудените ја извршуваат, по 

правилото, во работни групи. Со работната група ра-
ководи осуден кого што ке го изберат членовите 
ш работната група. Избирање на раководител од ра-
ботната група го одобрува управата на казнено-поп-
рааителната установа. 

Работната обврска осудениот ја ианошува под 
контрола на службеникот од управата на казненово« 
иразителнага установа. 
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Распоредот на осудените во работни трупи го вр-
иги управата на казнено-поправителната установа. 

Осудените кон што се одвоени од останатите осу-
дени работната обврска ја извршуваат поединечно. 

Член 42 
Работното време на осудените изнесува осум ча-

сои дневно. Работата почнува и се завршува во од-
редено време спрем® планот на дневниот ^>ед. 

Работното време »а земјоделските економии трае 
спрема годишното време и спрема временските при-
лики. 

Осудените имаат право на еден ден за одмор во 
неделата. Денот на одморот го одредува управата 
на казнено-попрааителната установа, односно упра-
вата на државното претпријатие или установата во 
која што се запослени осудените. 

Член 43 
Осудениот може да биде запослен на работи во 

казнено-поправителната установа, во стопански прет-
пријатија и економии на казнено-поправитедната у-
станова или во други државни стопански претприја-
тија , установи и економии, како и на поголеми ра-
боти на изградбата »а земјата. 

Осудените не можат да се употребуваат за рабо-
та во приватни кукји. 

« 

Член 44 
Спроведување на осудените на работа има да се 

ариш два по два, но ако е бројот на осудените пого-
лем во двојни редови. 

Член 45 
Меѓусебното зборување на осудените при рабо-

тењето забрането е, доколку зборувањето не се од-
несува на самата работа. 

Член 46 
Осудените се должни на работа да се придржу-

ваат кон напатствијата што им ги даваат раководите-
л и т е на работата и службените лида на казнено-по-
! правцтелната установа под чии што надзор ја извр-
шуваат работната обврска. 

Член 47 
Осудениот, кој што при работењето намерно •или 

од труба невнимателност причини штета, одговара за 
наќИадата иа штетата по општите прописи. 

Вакнадата на штетата може да се изврши и од 
заштитата на осудениот. 

> Член 48 

За осудените што се неписмени во казиенс-по-
правителните установи ке се образуваат а н а л ф а б е т е ^ 
течаеви. Наставниот план и програмата за овие теча-
еви, по правило, ја опфакја програмата и планот на 
наставата за основното школување. 

Член 49 
Со цел на обучување на осудените и на нивното 

натамошно развивање во поодделни корисни стручни 
знаења., во казнено-поправителните установи ке се 
•формираат стручни занаетски земјоделски школи, ка-
ко и настава за општо образование. 

Стручната обука во занаетските и земјоделските 
школи се врши по планот и програмата што е пропи-
сана со општите .прописи за односниот вид. Таа ке 
се поврзе со практичната обука и со усовршувањето 
во работниците и претпријатијата односно на земјо-
делските економии, 

Наставниот "план и програмата за општото обра-' 
зовак.ие ке се усклади со наставниот план и програ-
мата за општо образование во средните школи. 

Член 50 
За да се презоспитаат осудените, во казнено-по-

празителшгге установи ке се организираат предавања, 
обработување на теми со дискусија, читање книги и 
дневен печат, работење во дилетански, театарски, пе-
вачки и музички групи и одржување на разни при-
редби. 

Осудените се должни да земаат учество во ра-
ботењето на нивното превоспитување и да се заложу-
ваат на унапредувањето на своето работење. 

Член 51 
Во казнено-поправителиите установи можат да се 

прикажуват и филмови што се за тоа одобрени од 
министерството на внатрешните работи на народната 
република. 

Член 52 
Игрите што имаат воспитно значење (шах и слич-

но) дозволени им се на сите осудени во слободните 
часови. 

Играње карти и други комарџиски игри забра-
нето е. 

Член 53 
Времето за културно-просветното работење и за 

приредби во казнено-попраѕвителната установа го оп-
ределува управникот во дневниот ред. 

Член 54 
Целото културпо-просветно работење се врши под 

надзор на управата од казнено-поправителната у-
станова. 

VII. Допишување, пакети и визита 
Член 55 

Осудениот што издржува казна во казнено-попра-
вителна установа., има право два пати месечно да ис-, 
иракја писмени испратиш како и да прима такви ис-' 
пратки, доколку нивната содржина не и во противност, 
со правилата на кукјниот ред. 

Осудениот може да пишува писма на брачниот 
другар, на децата, родителите, бракјата и на сестрите 
и да прима од нив писма. 

Член 56 
Писмата што ги испран ј а ат осудените, како и 

опие што им се испратени, мора да ги прегледа упра-
вата на казиено-поправителната установа. Службе-
никот што го извршил прегледувањето на писмото 
должен е на него да стави ознака „видел" и покра ј 
тоа да се потпише. Писмата не смеат долго д а се за-
држуваат поради прегледувањето. 

Член 57 
Писмата што е одржуваат невистински факти се 

поништуваат, а за. тоа се известува осудениот, ко ј 
што може да напише друго писмо. Тогаш осудениот 
ке се поучи во иднина да не пишува пис;*& со неви-
е тин ек а содржина. 

Член .58 
На осудените им е дозволено да можат да при* 

маат пакети со рана, , алишта и други потреби, како 
што се сапун, четка за заби, паста за заби, цигари, 
к јибрит и слично 
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Осудените можат да примаат пакети два пати ме-
сечно тешки по седум кила на јповеќе . При визитата 
ИЛ осудениот, посвоителот може да му предаде на о-
судсникот одеднаш пакет од четиринаесет кила те-
жок: 

Пред да му го предаде пакетот на осудениот па-
кетот се прегледува внимателно. 

Член 59 , 
Осудениот што издржува казна во казнено-попра-

вителма установа има право да прима визита еднаш 
месечно. 

Визитата на осудениот дозволена е, по правило, 
на членовите од поблиската фамилија. Во исклучи-
телни случаи, по одобрение од управникот на каз-
нено-поправителшмга установа осудениот можат да. го 
посетат и други лита. 

Состанокот помегју посетителот и осудениот се 
врши во одделна просторија, во присуство на слу-
жбено лице и во денови што ке ги одреди управникот 
на нази ено - п опр аните ли ата установа а може да трае 
најповеќе половина час, 

Член 60 
Осудените не можат да бидат посетувани од осу-

деници што се отпуетеин од истата казнено-поправи-
телаа установа, доколку не се членови на нивната 
поблиска фамилија. 

Член 61 
.На осудените што се истакнуваат во работењето 

со над минувањето на работната норма, со рационали-
Заторство и новатор е тво управава на казнено-попра-
вителната установа може да им дозволи да пишуваат 
до својата фамилија повекје од две писма месечно. 
Исто така управата на казнено-поправителната уста-
нова може »а овие осуденици да им дозволи при-
мање повекје од два пакета месечно, како и при-
мање повекје од една визита месечно. 

Колку писма ка можат да исправаат месечно, 
како и колку пакети и визити ке можат да примаат 
осудените од пр ед ходамо т став, решава управата на 
ка.анено-допрѕвителната установа за секој осуденик 
одделно. 

VIII. Дисциплински прописи 
Ч лен 62 

Зи повреда на пропиеанкте правила за поведе-
нието, работната дисциплина и правилното однесува-
л а спрема службените лица и други осуденици осу-
дениот ке се мазни дисциплински. 

Дисциплинските казни за осудените во казнено-
поправителните установи се: 

1) Укор; 
2} Двочасовно продолжување на работното време 

од три до триесет дена; 
3) Лишение од правото на допишување, т. е. ис-

п р а в а њ е и примање писма до три месеци; 
4) Лишение од правото да прима визити до два 

месеца; 
5) Лишенине од правото за прима испратки до 

еден месац; 
6) ограничение на правото да располага со пари 

до два месена; 
7) изолирање од другите осудени до четирина* 

есе дена. 
Дисциплинската казна- од точ. 2 на овој член »е 

може да се примени на трудна жена и мајка што 
дои свое дете вклучително до навршетОкот осум ме-
сеци на детето. 

Писмата што ке дојдат за осудениот што е каз-
нет со дисциплинска мазна од тон. 3 на овој член 
за*" вр еме додека трае казната, ке му се предадат к#га 
кд ја издржи дисциплинската казна. 

Испратки (пакети) што ке стасаат за осудениот 
што е казнет со дисциплинска) казна од точ. 5 на 
овој член, ке му се вратат-на испраќачот. 

Член.63 
Дисциплински казни наречува управникот на кае-

игно-поправителната установа. 
Дисциплински казни на осудените што издржу-

ваат казна во затвори во кои што нема управник, из-
рачува повереникот на внатрешните работи што ра-
ководи непосредно со затворот. 

Дисциплинските казни се запишуваат во личниот 
картон на осудениот. 

Член 64 
Осудениот што ке стори кривично дело ке го 

пријави управата на казнено- но прав ит ел ната уста-
нова на надлежниот јавен обвинител. 

IX. Пуштање од казнено-ноиравителната установа 

Член 65 
На два дена пред пуштањето на слобода осуде-

ниот се ослободува од секоја работа, а од магацинот 
чу се издава облеклото за да го очисти и искрши 

Члан бб 
На денот пред пуштањето от казнено• палоавител-

ната установа осудениот ги предава во магацин сиге 
предмети кои што ги примил за лична употреба во 
казнено-поправителната установа од државата, се ка-
пе, го облекува своето облекло, лекарски се прегле-
дува и после извршеното лично претресување се сме-
стува во собата за отпуштени осуденици. 

Член 67 
При отпуштањето од к а з ве н-о - поправ и те л н ата у-

станова осудениот оди во арие миона канцеларија дека, 
му се предаваат сите предмети и парите што биле на 
мување к а ј управата од казнено-поирав штедната у-
станова. 

Едновремено му се предава потврда за издржа-
ната казма, а потоа се пушта на слобода. 

X. Завршни одредби 

Член 63 
^Министерот на внатрешните работи на народната 

република ке донесе правила) за кукјниот ред во к-аз* 
нено-п оправил ел нит е установи што се под негово р а -
ководство, во срок од три месеци по влегувањето во 
сила на овоа општо напатствие. 

Член 69 
Овоа општо напатствие влегува во сила со денот 

На објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Наводна Република Југославија". 

111 бр. 2970 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ 
Александар Ранкович, е, р. 
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81. 
Врз основа на членот 87, 88 и 90 ол Законот за 

Избирање народни пратеници за Наредената скупштина 
на ФНРЈ (Сојузното векје и Векјето на народите), 
Комитетот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ пропису ва 

НАПАТСТВИЕ БР. 1 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗБИРАЊЕ 
.НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ .'СОЈУЗНОТО ВЕКЈЕ И ВЕКЈЕТО 

НА НАРОДИТЕ) 
I. Службениците од претставништвата на Федера-

тивна Народна Република Југославија во странство 
(амбасади, посланства, конзулати, .трговски претстав-
ништва, воени мисим и слично) и другите државјани 
ка ФНРЈ, што се записани во избирачките списоци кај 
претставништвата на Федеративна Народна Република 
Југославија во странство, ке гласаат на изборите за 
народните пратеници на Народната скупштина на ФНРЈ 
на избирачките места што се осннваат кај поодделни 
дипломатски односно конзуларни претставништва на 
Федеративна Народна Република Југославија во стран-
ство. 

Претседател и членови на избирачките одбори при 
споменатите претставништва назначува Сојузната из-
борна комисија по предлог на Министерот на надво-
решните работи на ФНРЈ од редот на службениците 
од претставништвата и од другите државјани на ФНРЈ 
што живеат во странство и имаат избирачко право. 

Државјаните на ФНРЈ што гласаат на овие изби-
рачки места ке гласаат за кандидатите за народни пра-
теници на Сојузното векје во Изборната околија Бел-
град III рамкине на III реон на град Белград, како и 
за -кандидатските листи -за народните пратеници па 
Векјето на народите за Народната Република Србија. 

Гласањето на избирачките места ири овие прет-
ставништва се врши со гласачки ливчиња по обрасците 
што се приложени кон ова напатствие. Што се одне-
сува до гласањето важат аналогно одредбите од "ле-
нот 48 до 59, од Законот за избирање народни пра-
теници за Народната скупштина па ФНРЈ (Сојузното 
иекје и Векјето на народите), со тоа во собата во 
која што се гласа да мора да биде оградено место 
дека ке гп пополнуваат гласачките ливчиња, така да 
не може друг да ги види. Пополнувањето на гласач-
кото ливче се врши со зокружување на бројот покрај 
името на кандидатот, односно со заокружувањето бро-
јот во кандидатска листа за избирање кар один прате-
ници на Вакјето на народите, или со потцртување 
имињата на кандидативе, односно називот на канди-
датската листа и името на првиот кандидат од листата, 
ѕа коп што гласачот сака да гласа. Гласачот наедно 
ке ги прецрта имињата на кандидатите односно на 
кандидатската листа за кои што не сака да гласа. 
За случај гласачот да го заокружи правилно бројот во 
кандидатската листа, или го потцрта името па канди-
датот односно називот на кандидатската листа и името 
на првиот кандидат од листата, но не ги прецрта едно-
времено имињата на другите кандидати, односно дру-
гите кандидатски листи, гласачкото ливче ке се смета 
како правносилно. Ако сака гласачот да гласа до ку-

ти јата без листа (членот 44 ст. 4 на Законот), ке го 
прецрта целото гласачко ливче со две коп! попречни 
линии. Одкога ке го исполни гласачкото ливче, гласа-
чот го става во плик и потоа пред избирачкиот одбор 
го пушта во кутијата за примање гласови. 

Штом избирачкиот одбор ги утврди изборните ре-
зултати, ке испрати телеграфски извештај за тие ре-
зултати до околината изборна комисија на III реон 
за град Белград, која што врз основа па него и дру-
гите изборни акти ги утврдува резултатите иа избо-
рите за народни пратеници на Сојузното векје за це-
лата изборна околија, а резултатите па изборите за 
народните пратеници на Вѓкјето на народите ги испра-
в а веднаш на изборната комисија на Народна Репу-
блика Соби ја. 

II. Членовите на посадите од поморските параход!! 
па трговската морнарица на ФНРЈ што ке се затекнат 
на денот на изборите за Народната скупштина на ФНРЈ 

вон од територијалните води, кои што не можат да 
втасаат на избирачките места во најблиската лука, 
како и другите државјани што ке се навогјаат на тој 
ден како патници на тие параход«, ке гласаат на из-
бирачкото место што ке. се формира на параходот, врз 
основа на изводот од избирачкиот список на местото 
во кое што се записани членовите од посадата во тој 
список, односно врз основа на потврдата дека се за-
писани ро избирачкиот список во местото на своето 
живеење односно боравење. 

Претседател и членови на избирачкиот одбор на 
овие параходи назначува Сојузната изборна комисија 
по предлог на Министерот иа поморството на ФНРЈ 
од редот на членовите на посадата и од други држав-
јани на ФНРЈ што се навогјаат на параход и имаат 
избирачко право. 

Споменатите лица ке гласаат за кандидати за на-
родни пратеници на Сојузното векје назначени во Из-
борната околија град Ријека I, во рамките на I реон на 
град Ријека, како и за кандидатските листи за народни 
пратеници на Векјето на народите за Народна Репу-
блика Хрватска. 

Гласањето се врши со гласачки ливчиња на начи-
нот што е предвиден во точ. 1 ст. 4 од ова напат-
ствие. 

Штом ке ги утврди избирачкиот одбор изборните 
резултати ке ги дост ани по безжичен пат извештајот 
за овие резултати ,»о околината изборна комисија на I 
реон од град Ријека, која што врз основа на него и дру-
гите изборни акти ги утврдува резултатите на избо-
рите за народни пратеници на Сојузното векје за 
целата изборна околија, а резултатите на изборите за 
народните пратеници на В5кје то на народите ги ис-
п р а в а веднаш до Изборната комисија на Народната 
Република Хрватска. 

Бр. 355 
3 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Комитетот за законодавство и 
изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за избирање на народен пратеник на Сојузното векје 
па Народната скупштина на ФНРЈ за изборната око-
лија на Ш реон на . град Белград (1 реон' на град 
Ријека) спрема чл. 87 од Законот за избирање не-
родан пратеници на Народната скупштина на ФНРЈ 
(Сојузното векје и Вскјето на народите). 

Гласам за: 

заменик 

2. кандидатот 

заменик 

(фамилијарно, татково и родено име) 

(фамилијарно, татково и родено име) 

(фамилијарно, татково и родено име) 

(фамилијарно, татково и родено име) 

ЗАБЕЛЕШКА: Избирачот гласа заокружувајќи! 
го бројот пред името на оној кандидат за кој што 
сака да гласа или потцртувајкји го само името на 
кандидатот. Избирачот наедно ке ги прецрта имињата 
на другите кандидати за кои што не сака да гласа. 

Борачот наедно се ги прецрта и имињата на дру-
гите кандидати за кои што- не сака да гласа. Ако сака 
да гласа во кутијата без листа (чл. 44 ст. 4 од зако-
нот), ке го прецрта целото гласачко ливче со две коси 
попречни црти. 

На гласачкото ливче мораат да бидат пред гла-
сањето исполнети имињата на сите потврдени канди-
дати и заменици во односната изборна околија. 

ГЛАСАЧКО ЛИВЧЕ 
за избирање народни пратеници на Векјето на -наро« 
днте на Народната скупштина на ФНРЈ за Народна 
Република Србија (Народна Република Хрватска)' 
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Опрема чл. 8.7 од Законот за избирање народни пра-
теници за Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното 
векје и Векјето на народите). 

Гласам за: 
1. кандидатската листа — 

(назив иа листата) 
со кандидати: 

(следат имињата на сите тридесет канди-
дати и заменици) 

2. кандидатската листа 
(назив на листата) 

со кандидати: 
(следат имињата на сите тридесет канди-
дати и заменици) 

ЗАБЕЛЕШКА: Избирачот гласа з а о к р у ж у в а ј ќ и гб 
бројот на кандидатската листа за која што сака да 
гласа или подцртувајќи го називот на таа кандидат-
ска листа и името на првиот кандидат од листата. Би-
рачот наедно ке го прецрта; наз ивот и името на првиот 
кандидат од кандидатската Листа за кого не сака да 
гласа. Ако сака да гласа за кутијата без листа (чл. 44 
ст. 4 од Законот) ке го прецрта целото гласачко ливче 
со две коси попречни црпи 

На гласачкото ливче пред гласањето мораат да 
бидат исполнети називите на кандидатските лист* и 
имињата на сите кандидати и заменици од секоја 
листа. 

82. 
Врз основа на чл. 90 од Законот за избирање на 

народни пратеници за Народната скупштина на ФНРЈ 
(Сојузното векје и Векјето на народите), Комитетот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, пропису® а 

НАПАТСТВИЕ БР. 2 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА И З Б И Р А Њ Е 
НА НАРОДНИ ПРАТЕНИЦИ ЗА НАРОДНАТА СКУП-
ШТИНА НА ФНРЈ (СОЈУЗНОТО ВЕК ЈЕ И ВЕКЈЕТО 

НА НАРОДИТЕ) 
Воените лица што се во состав на воените еди-

ници на Југословенската армија што се навогјаат во 
Југословенската зона на Слободната територија на 
Трст ке гласаат на изборите за народните пратеници 
на Народната скупштина на ФНРЈ за потврдените 
кандидати за Сојузното векје во соседните изборни 
околии, како и за кандидатските листи за Векјето на 
народите што се истакнати во Народната Република 
Словенија односно во Народна Република Хрватска. 

Избирачките места во кои што ке гласаат воените 
лица во состав на воените единици на Југословенската 
армија што се навогјаат во Југословенската зона. на 
Слободната територија на Трст ке ги одреди надле-
жната воена команда во заедница со односната околи-
н а изборна комисија. 

Бр. 358 
3 февруари 1950 година 

Белград 
Претседател 

» на Комитетот за законодавство -и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ, 

Едвард Кардељ, е. р. 

83. 
Врз основа на чл. 60 и 90 од Законот за избирање 

на народните пратеници за Народната скупштина на 
ФРНЈ (Сојузно векје и Векјето на народите) , Коми-
тетот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ прописува 

НАПАТСТВИЕ БР. 3 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОТ 60 ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ИЗБИРАЊЕ НА НАРОДНИТЕ ПРАТЕНИЦИ ЗА НА-
РОДНАТА СКУПШТИНА НА ФНРЈ (СОЈУЗНО ВЕКЈЕ 

И ВЕКЈЕТО НА НАРОДИТЕ) 
Спрема членот 60 о д Законот за избирање на на-

родни пратеници, за Народната скупштина н а ' ФНРЈ 

(Сојузното векје и Векјето на народите), сите воени 
лица ке гласаат на изборите за Народната скупштина 
на ФНРЈ на избиралиштата на местото во кое ипо се 
иасог ја нивната воена единица односно воена команда, 
што се определени за гласање на другите избирачи, 
а лицата во состав на воените едганцн што се наво-
гјаат вон о д населените места на избнралиштата од 
најблиското место. На кои што избирачки места ке 
гласаат поодделни делови на воената единица односно 
припадници на воената команда определува океан-
ската изборна комисија во согласност со надлежната 
воена команда. 

Воените лица гласаат на определени избирачки 
места врз основа на заверениот извод од воениот 
избирачки список, ко ј што претходно ке се испрати до 
изборачниот одбор. 

Резервните офицери и лицата на воена вежба Што 
не се воведени во воениот избирачки список ке гла-
саат било на кое избиралнште од местото во кое што 
се навогја нивната воена единица, врз основа на пот-
врдата од надлежниот местен (градски) народен од-
бор дека се воведени во постојаниот избирачки спа-
сиќ од местото на своето живеење. 

Бр. 359 
3 февруари 1950 година 

Белград 
Поетселател на Комитетот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

84. ^ 
Врз основа на чјј. 138 од Законот за социјалното 

осигурување и чл. 14 од Уредбата за измени и до-
полненијата на Уредбата за данокот на доход („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 7 /50 ) , а во врска со точ. 2 
од Решението на Владата на ФНРЈ за зголемување 
платите на работниците, службениците и наместепи-
ците IV бр. 784 („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 10/50), 
прописувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕСМЕТКАТА И УПЛАТАТА НА РАЗЛИКИТЕ 

ШТО НАСТАНАЛЕ ПОРАДИ УКИНУВАЊЕТО ДА-
НОКОТ НА ДОХОД НА РАБОТНИЦИТЕ, ! "АМ ЕСТЕ-
НИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ И Д 0 П Р И К 0 С 0 Т З А ' 

СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ 
1) Позитивната разлика која што се појавува во 

полната цена на чинењето на производот и услугата 
поради укинувањето данокот на доход на работниците, 
наместениците и службениците и допринссот за соци-
јално осигурување, од 1 .февруари 1950 година ке се 
уплатува во општедржавниот буџет. 

• Исто така и разликата во платите на работниците 
и службениците која што' се појавува поради укину-
вањето данокот на доход и допрпносот за социјално 
осигурување к а ј сите работодавачи к а ј кои што не по-
стои структурата на оваа цена (кај трговските прет-
пријатија и др.), ке се уплатува во општедржавниот 
бг џет. " -
* Разлики во платите по предходниот став не ке 

плакјаат: 
а) државните надлештва и установи кои што се 

Финансираат врз основа на предсметката на приходите 
расходите; 

б) администратпвио-оперативните раководства на 
државните стопански претпријатија; 

в) општествените организации кои што се финан-
сираат врз основа на своите предсметки на приходите 
и расходите и нивните установи кои што се финанси-
раат на ист начин; 

г) задружните сојузи од сите видови на задру-
гите кои што се финансираат врз основа на .своите 
пред сметки на приходите и расходите; 

д) работннчко-службеничките ресторанти и мензи, 
ч—»2) Државните стопански претпријатија, задруги и 
претпријатија од општествените организации ке ј а 
уплатуваат одделно: 

а) разликата која што настанала поради укинува-
њето данокот на доход на работниците, нам&стениците 
и службениците — како врва разлика во полната цена 
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на чинењето, односно како прва разлика во платите, 
б) разликата која што настанала поради укину-

вањето доприносот за социјалното осигурување — 
како втора разлика во полната цена иа чинењето, од-
носно каке втора разлика ао платите. 

Претпријатијата и лицата од приватниот стопански 
сектор ке уплатуваат заедно разликата која што на-
станала заради укинувањето данокот на доход на ра-
ботниците, наместениците и службениците и разли-
ката која што настанала поради укинувањето допри-
»осот за социјалното осигурување. 

3) Државните стопански претпријатија, задругите 
и претпријатијата од општествените организации ке ги 
пресметуваат разликите во полната цена на чинењето 
односно разликите во платите по своите просечни 
стопи. 

4) Просечната стопа во првата разлика во пол-
ната цена на чинењето на производот и услугата од-
носно просечната стопа од првата разлика во платите 
на етно претпријатие односно задруга се пронајдува 
но следниот начин: 
>"' а) треба да се соберат сите плати од 1 јули до 
31 декември 1949 година, а кои што се во врска со 
укинувањето на данокот на доходон на. работниците, 
иаместениците и службеници ге и доприносот за со-
цијално осигурување пресметани во новите износи, и 
тоа одделно: 

(1). бруто примањата кои што работодавачот бил 
должен да плакја овој дел (20,7%) допринос за со-
цијално осигурување, 

(2) бруто примања на кои што работодавачот не 
бил - никеи да плакјл свој дел иа доприносом 

(-3) вкупни-бруто примања; 
(4) нето примања, т. е. вкупни бруто примања под 

(3) намалени со собирот на данокот на доход на ра-
ботниците, наместенпцпте и службениците и доприно-
сом за социјално осигурување (6,8%) кој што пагјаше 
на терет на осигуреникот. 

11рИ П изнајдувањето на овие собири треба да се 
зема во оглед сите оние примања на работниците и 
службениците кои што поради укинувањето данокот 
на доход на работниците, наместениците и службени-
ците и доприносом за социјалното осигурување пре-
сметани во новите износи, без оглед да ли се тие при-
мања пресметани за сите исплатни периоди или за 
покусо време; 

б) треба да се собере данокот на доходон на ра-
ботниците, наместениците и службениците ко ј што е 
пресметан на исплатените плати за времето означено 
горе под а); 

в) треба да се собере доприносот за социјално 
осигурување (6,8% кој што пагјаше на терет на оси-
гуреникот зв времето означено горе под а). Ако е 
•пресметуван овој допринос по некоја друга стопа', а 
не по стопати од 6,8%, треба да се пресмета по сто-
пати од 6,8% на сите примања кои што му се под-
ложни. 

г) збирот на доприносом за социјално осигурување 
(6,8%) кој што паг јаше на терет на осигуреникот тре-
ба да се подели на два дела: 

(1) првиот дел од 2,4% од собирот на бруто при-
мањата и 

(2) вториот дел од 4,4% од собирот на бруто при-
мањата; 

д) првиот дел на доприпосот од 2,4% од бруто 
примањата треба да се собере со собирот на нето при-
мањата; 

п ) собирот од данокот за доход на работниците, 
наместеннците и службениците треба да се помножи 
со ШО (да му се додале на крајот две нули); 

е) производот добиен горе под гј) (собирот на 
данокот помножен со 100) треба да се подели со со-
бирот добиен горе под д) (нето примање зголемено 
со 2,4% па доприносом; 

ж) резултатот кој што ке се добие со делењето 
на износот горе под е) се пресметува на трн деци-
мали и треба да се заокружи на бројот со две деци-
мали, при кое што вториот децимал .се зголемува за 1 
ако е третиот децимал над 5, а ако е третиот деци-
мал до 5, не се зема во оглед, и вториот децимал 
останува ћепооммет. О з о ј резултат преставува стопа 

од првата разлика во полната цена на чинењето на 
производот и услугите, односно стона на првата раз« 
лика во платите на работниците, наместениците и слу-
жбениците на логичното претпријатие односно »а-
Друга. ' ј 

Пример: 
за означено време е исплатено на име бруто при-

мања (со данок и допринос) : 
Динари 

а) на работниците и на кес и стена!-« 
тизованите службеници — — — V 2,600.000.— 
на кој што износ претпријатието било - ' 
должно да плати свој дел (20,7%) на 
до при но сот на социјалното осигурува-
ше, 

б) на систематизованнте службеници 200.000.— 
на кој што износ претпријатието н о ' 
било должно да плати свој дел (20,7%) 
допоинос, 

в) или вкупно — 2,800.000.— 
Од работниците и службениците е 

наплатено на име: 
а) данок на доходон 120.000.— 
б) допринос (6,8) — — 190.400 — 310.400.— 

што значи дека им е .исплатено на име 
на нето примања —а,— 2,489.600.— 
2,4% допринос од 2,700.000 изнесува — 67.200.— 
што со нето примање изнесува —• 2,550.800.— 
К*га данокот од 120.000 динари се по-
множи со 100, 
се добива производ о д , 12,000.000.—* 
12,000.000.— поделено со 2,556.800 дава ' ^ < 
резултат од — 4,693%,-' 
што заокружено на број со две деци- ' ,ј 
мали дава — — 4,69% \ 

Ова е просечна стопа на првата разлика во пол-
ната цена на чинењето, односно на првата разлика 
во платите по која што треба да се врши пресмету-, 
ван,е на износите на платите кои што се однесу) 
влат на времето од 1 февруари 1950 година натаму,-

5) Просечната стопа на втората разлика во пол-
ната цена на чинењето на производите и услугите, 
односно просечна стопа' на втората разлика во пла-
тите на едно претпријатие односно задруга се про-
најдува по следниот начин: 

а) треба да се користат собирите на платите « 
допрпносот за социјално осигурување (6,8%) кој што 
пагјаше на терет на осигуреникот и другите податоци 
по предходната точка; * 

6) треба да се собере доприносот за социјално 
осигурување (20,7%) кој што пагјаше на терет иа 
работодавачот, (на претпријатието односно на за-
другата); 

в) вториот дел на д©приносот за социјално оси-
гурување (4,4% од бруто примањата) кој што пагјаше 
н,а. терет на осигуреникот треба д а се собере со зби-
рот на допрпносот (20,7%) кој што пагјаше па терет 
на .работодавачот; 

г) Собирот гга доприносот од 4,4 и 20,7% треба 
да се помножи со 100 (да му се додаде на крајот две 
нули); 

д) Производот добиен горе под ) треба да се по-
дели со собирот на нето примањата зголемени со 
првиот дел на доприносот (2,4%) за социјално оси-
гурување кој што пагјаше па терет на осигуреникот 
под д) лоч. 4 на ова напатствие); 

гј) Резултатот кој што ке се добие со делењето 
ма износот горе под д) треба да се заокружи на бро-
јот со два децимала, ири што вториот децимал се зго-
лемува за 1 ако -е третиот децимал поголем од 5, а 
ако е третиот децимал до 5, .не се зема во оглед. Овој 
резултат преставува просечна стопа на втората раз-
лика во полната цена на чинењето на производот и 
услугите, односно просечната стопа на втората раз-
лика во платите на работниците и службениците на 
дотираното претпријатие односно задруга. 

• Пример (спрема податоците од примерот во точ. 4 
на ова напатствие): 
допринос за социјално осигурување 
(20,7% од 2,600.000 д. бруто примања 
на работниците и несистематизованитеЅ 
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Динари 

538.200.-

123.200.— 
661.400.— 

66.140.000.— 

25, бобС« 

25,87% 

службеници) кој што пагјаше на терет 
на работодавачот изнесува — — 
вториот дел на донриносот кој што 

ј наг јаше на терет на осигуреникот (4,4% 
од бруто примањата на работниците и 
на сите службеници, т. е. 190.400 по-
малку 67.200 изнесува — — — — — 

. или се на се — — — —• 
кога ке се помножи овој собир со 100 
се добива производ од — — — — — 
66,140.000 поделено со 2,556.800 дава 
резултат од — 
што заокружено на број со две деци-
мали дава — — — — — — — — — 

Ова е просечна стопа на втората разлика во пол-
ната цеи а на чинењето, односно на втората разлика во 
платите по кои што треба да се врши пресметување 
на износот на платите коп што се однесуваат на вре-
мето од 1 февруари 1950 година па натаму. 

6) Пресметнатпте просечни стопи на првата и вто-
рата разлика во полната цена на чинењето односно 
на првата и втората разлика во платите ке ги овери 
надлежното повереново за финансии на околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор ка ј кое што е 
водена сметка во 1949 година данок на доход на ра-
ботниците, наместениците и службениците на логич-
ното претпријатие односно на задругата. Во таа цел 
се должни претпријатијата и задругите најдоцна до 
15 февруари 1950 редина да му поднесат на дотпчното 
повереново за финансии податоци спрема следниот 
пример: 

а) износот на „платите со данок на 
доходот на работниците, намес тепа-
ните (И службениците и долрпносот за 
социјално осигурување (бруто плата 

Ј(\ го се однесува на времето од 1 јули 
до 31 декември 1949 година кои што 
се исплатени: 

(1) на работниците и на несистема-
тизованите службеници • 

(2) на систематизованите службе-

V" (•') вкупно 
V б) износ на данокот на доход на 

работниците, наместеницнте и службе-
ниците на предните плати — — . > 

в) износ на доприносот за сони-
јално осигурување (6,8%) иа предните 
плати што паг ја на терет на осигу-

-— г) собирот на данокот и 6,8% до-
лриносот — % 

Динари 

д) износ на платата по одбитокот 
на сојбирбт на данокот и 6,8% на до-
приносот — — — — — — — — — 

гј) износ на првиот дел на допри? 
носот (2,4%ч* од бруто примањата)«?-* 

е) собир на нето примањата и пр-| 
ви от дел јта до принос от —7 — 

ж) "данок на доход помножен со-
100 дава производ од — — — — — 

з) производот под ж) поделен со 
собирот,под е) да.ва резултат о к ѕ г ^ . 

ј̂ ИЈ5$д) резултатот појх з)~ заокружиш на 
бројка со две децимали дава просечна 
стопа на првата разлика во полната 
цена на чинењето,, односно на првата 
разлика јш „платите. — — 

^ а ^ ^ Н А с р т ца дап{»)«е*от кој јит». 
пагјал н е в р е т на работени ачот (20,7% 
од 2,600.000.— д и н а р и * ^ - — * 
. и з н о с о т 4,4% на доприносот кој 
што паг јал на тер&т на осигуреникот 
(од 2,800.000-т- динари, — — 

л) собирот на износот1 под ј) и к>, 
собирот под л) помножен со 100 

дава производ од 
м) производот под љ) поделен со 

собирот пот е) дава резултат од г-* 

и) резултатот под м), заокружен 
на -бројка со два децимала дава про-
сечна стопа на втората разлика во пол-
ната цепа на чинењето односно вто-
рата разлика во платите — — — — 25,87% 

Дата и место 
Потпис на одговорниот раководител, 

Поверенството за финансии ке изврши евентуални 
исправки и заверката на обата примерка од овие по-
датоци и еден примерок ке му го врати на логич-
ното претпријатие односно задруга. 

7) Државните стопански претпријатија, задругите 
и стопанските претпријатија на општествените органи-
зации кои што се основани и што ке бидат основани 
после 31 декември 1949 година кс уплатуваат на име 
ца првата разлика во полната цена на чинењето од-
носно на име на првата разлика во платите — 4.7% 
од вкупниот износ на платите на работниците и сите 
службеници а на име на втората'разлика — 4,8% од 
нскосот ка платите на систематизоваките службеници 
и 27,5% од вкупниот износ на платите на работниците 
и , иесистематизованите службеници. 

8) Претпријатијата и лицата од приватниот сто-
пански сектор ке ја пресметаат првата и втората раз-
лика во полната цена на чинењето односно првата и 
втората разлика во платите по една стопа од 32,2% 
од вкупниот износ на платите на своите работници и 
службеници. 

9) При пресметувањето на стопати на првата раз-
лика во полната цена на чинењето односно на првата 

Динари разлика во платите, задругите ке ги земаат во оглед 
. - само платите на оние лица што се во однос на работа 

(служба) спрема задругата, нивниот данок на доход 
и доприносот кој што пагјал па нивен терет. Платите 
на членовите на задругата (задругарите) и данокот на 
доход на задругарите не се зема во оглед бидејки овој 
данок и натаму се плакја. 

При пресметувањето на втората разлика во пол-
ната цена на чинењето односно втората разлика во 
платите задругите ке ги земаат во оглед како платите 
на лицата што се во однос на работа (служба) спрема 

* задругата, така и платите на своите членови (задру-
*\-тари) кои што се осигурани кај Државниот завод за 

'социјално осигурување. 
: - / • 10) Во смисла на претходните прописи ке п о л у -

лаат не само пронзводителните претпријатија и задру-
гите, туку и сите трговински претпријатија, задруги и 

удруга лица што заложуваат работници, наместени!!!* 
Љ службеници, без оглед на времето на траењето на 

190.400.-^ '' работниот однос. 
- д ' У Исклучително, лицата што на територијата на Фе-
310.400^Цл- деративна Народна Република Југославија вршат ра-

ѓбрта за сметка на работодавачи чие што седиште е 
" во странство, плакјаат на име на првата и втората раз-
2,489.600.—Ш лика во платата 32,2% од своите примања. Држав-

јани на ФНРЈ коп што на територијата на Федера-
тивна Народна Република Југославија вршат работа за 
сметка на работодавач кој што ужива право на ексте-
фЈАорпјалност, плакјаат на име на првата разлика во 

2.600.000, 

ЅОО.ООО.— 
- 2,800,000--

120.000.—. 

Л . 67.200,-

2,556.800,— 

г А АО 

Платата 4,7% од своите примања, а нивните работо-
давачи плакјаат 27,5% на име на втората разлика вг> 

5ла, со тоа овие запослени лица да гарантираат за 
ѓтЗтата на оваа разлика. 

За кукјвнте помошници плакјаат нивните работо-
давачи на име на втората разлика на платата 20,7% 
од износот на нивните плати. 

11) Народната банка на ФНРЈ односно другите 
државни кредитни претпријатија ке отворат посебни 
сметки на кои што ке се уплатува: 

а) првата разлика во полната цена на чинењето 
и првата разлика во платите; 

б) втората разлика во полната цена на чинењето 
втората разлика во платите; и 
^в) првата и втората разлика во полната цена на 

. -2њето и првата и втората разлика во платите на 
>1Л претпријатието и лицата од приватниот стопански 

бб. 140.000.-* сектор. ' 
НВаѓ сметките под а) б) ке ја уплатуваат разли-

во полната цена -на чинењето и разликите па 

538.200,-

23,200,-
661.400.-

и у 
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платите на државните стопански претпријатија, задру-
гите и претпријатијата на -општествените организации. 

Од наплатените износи па правата и втората раз-
лика во полната цена па чинењето односно на првата, 
и втората разлика во платите од претпријатијата и ли-
цата од приватниот стопански сектор Народнага банка 
на ФНРЈ и другите државни кредитни претпријатија 
месечно ке одвојуваат 1-5% и ке ги пренесуваат на 
сметката на првата разлика во полната цена па чине-
њ е т о и на првата разлика во платите, а остатокот од 
85% на сметката на втората разлика во полната цепа 
на чинењето и другата разлика во платите. 

12) Државните стопански претпријатија, потоа за-
другите и претпријатијата па општествените органи-
зации што имаат отворена текукја сметка ка ј Народ-
ната банка на ФНРЈ или ка ј друго државно кредита :) 
претпрнјатије, должни се пресметаните разлики во пол-
ната цена на чинењето односно разликите во платите 
да ги уплатуваат при подигањето иа готовината за 
исплата на платите на работниците и службениците. 
Во таа цел, едновремно со чекот за подигање на го-
товината, мораат да му се предадат па кредитното 
претпријатие и посебни вирмански налози за уплату-
вање на првата и втората разлика во полната цена на 
чинењето односно на првата и втората разлика во 
платите на износот на платите за чиа што исплата се 
подигла готовината. Вирманските налози се поднесу-
ваат на образецот од Народната банка на ФНРЈ бр. 
174. На налозите мора да се назначи она поверене! во. 
за финансии на околискиот (градскиот, реонскиот) на-
роден одбор ка ј кого се води евиденцијата за упла-
тите на овие разлики (ка ј кого порано е плакјан да-
нокот на доход на -работниците, наместеииците. и слу-
жбениците), освен тоа на грбот на налогот, уште и 
следни податоци: 1) исплатниот период, 2) вкупниот 
износ на платите, одделно по стрпите по кои што се 
пресметани разликите, 3) отопите иа разликите и 4) 
износите на поедините разлики. 
+* Народната банка на ФНРЈ, односно друго државно 
кредитно претпријатие ке ја одбие исплатата на чекот 
со кој што се подига готовината за исплатување на 
платите ако подносителот едновремено не издал и вир-
мански налози за уплатување на првата и втората раз-
лика во полната цена на чинењето. 

13) Органите (седиштата) на Народната банка на 
ФНРЈ ке ги празнат сметките иа прзата и втората раз-
лика во полната цена на чинењето и дрвата и втората 
разлика во платите секој пет дена во месецот, а дру-
гите државни кредитни претпријатија секојдневно ке 
ги пресметуваат со Народната банка на ФНРЈ приме-
ните налози за уплатување на овие разлики. 

14) Наплатените износи на првата разлика во пол-
ната нена на чинењето и во првата разлика во упла-
тите Народната банка на ФНРЈ ке ги книжи во полза 
на поедините буџети в о оние износи во кои што е тоа 
предвидено за данокот на доход на работниците, па-
м е т н и ц и т е и службениците, а наплатените износи па 
втората разлика во полната цена на чинењето и вто-
рата разлика на платите ке се книжи во полза на пар-
тијата 23 од сојузниот буџет за 1950 година 

15) Поверенството за финансии иа околискиот 
(градскиот, реонскиот) народен одбор ке оснива кар-
тони на претпријатијата и задругите па кои што ке 
ја забележи просечната стопа на првата и втората раз-
лика во полната цена на чинењето, односно првата и 
втората разлика по платите и собирот на тие стопи и 
на кои што и натаму ке ги записува следните податоци 
по секој неплатен период, односно по секоја уплата 
на овие разлики: 1) датата па уплатата к а ј Народната 
банка на ФНРЈ. односно ка ј друго државно кредитно 
претпријатие , 2) исплатниот период времето за кое 
што е извршена исплатата на. платите на работниците и 
службениците), 3) вкупниот износ на платите, 4) износ 
на првата разлика во полната цена на чинењето, од-
носно на првата разлика во платите, 5) износ на вто-
рата разлика во полната цена на чинењето односно 
втората разлика во платите и 6) вкупниот износ на 
првата и втората разлика во полната цена на чине-
њето, односно на првата и втората разлика во пла« 
р т е , 

Среда', 8 февруари 1950 

10) Ова напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" а ке се применува од 
1 феи ох-зоп 1950 година. 

.Бр. 2650 
30 јануари 1950 година 

Белград 
Го заступана Министерот на 

финансиите ка ФНРЈ 
Министеров на надворешната трговија 

инж.' Милентије Попович, е. р. 

Ѕ ~ / -
Врз основа на чл. 36 од Основниот закон за бу-

џетот (, ,Службен лист на ФНРЈ" бр. 105/46), во врска 
со чт. 26 и ст. 2 на чл. 34 од Уредбата за извршу-
вање на буџетот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 24/47) 
нронис^в&м 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНИТЕ И ДОПОЛНЕНИЈАТА НА НАПАТ-
СТВИЕ! О ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПОЕДИНИ ВИДОВИ 
НА БУЏЕТСКИТЕ ПРИХОДИ ПО БУЏЕТИТЕ ЗА 1953 
ГОДИНА НА СМЕТКИТЕ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА 

ИА ФНРЈ 
1. — Одделот III од Нздатстаието за уплатување 

на поедини видови на буџетските приходи по буџе« 
тите зч 1950 година на сметките к а ј Наведната банка 
на ФНРЈ (.,Службен лист па ФНРЈ" бр. 109/49) се 
менува и гласи: 

,<!!!. Намалување на полната цена на чинењето 
Државните стопански претпријатија освен граде-

жните ке го уплатуваат' планското намалување на пол-
ната цена на чинењето за 1550 година к а ј Народната 
банка на ФНРЈ за следните сметки: 

1) на сметката бр. 01-800034 — Намалување на 
полната цена на чинењето претпријатијата од сојузно 
значење освен градежните: 

2) на сметката бр. 801034 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето претпријатијата од републичко 
значење освен градежните; 

3) на сметката бр. 3-802034 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето претпријатијата од Автономната 
Покраина Војводина освен градежните; 

4) на сметката бо. 38-802034 — Намалување на 
полната цена на чинењето претпријатијата од Авто-
номната Косовско-метохиската област освен граде-
жните; 

5) на сметката бр. 803034 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето обласните претпријатија освен 
градежните; 

6) на сметката бр. 804034 — Намалување иа пол-
ната нена на чинењето на околиските претпријатија 
освен градежните; 

7) на сметката бр. 805934 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето градските претпријатија освен 
град е могиле; 

Државана г градежни претпријатија ке го упла-
туваат планското намалување на полната цена на чи-
нењето за 1950 година ка ј Народната банка на ФНРЈ 
иа следниот начин: 

1) на сметката бр. 01-800044 — Намалување на 
полната цена на чинењето градежните претпријатија 
од со јузно значење; 

2) на сметката бр. 801044 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето градежните претпријатија о д 
републичко значење; 

3) на сметката бр. 3-802044 — Намалување на пол-
ната цена на чинењето градежните претпријатија од 
Автономната Покраина Војводина , 

4» на сметката бр. 38-802044 —, Намалување на 
полната цена на чинењето градежните претпријатија 
од Автономната Косовско-метохпската област; 

5) на сметката бр. 803044 — Намалување на пол-
ната цена на. чинењето обласните градежните претпри-
јатија; 

6) на сметката бр. 804044 — Намалување на под* 
ната цена на чинењето околиските градежни постари* 
Латите: 
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7) на сметката бр. 80504-4 — Намалување иа пол-
ната дена па чинењето градските градежни претпри-
јгија. 

Државните стопански претпријатија освен граде-
жните ке ги уплатуваат должните износи од планското 
намалување ка полната пена на чинењето од 1949 и 
од поранешните години кај Народната банка на ФНРЈ 
по следниот начин: 

1) на сметката бр. 01-800344 — Должното намалу-
вање на полната цена на чинењето претпријатија од 
сојузно знчење; 

2) на сметката бр. 801334 — Должното намалу-
вање на полната цена на чинењето претпријатијата од 
републичко значење: 

3) на сметката бр. 3-802334 — Должното намалу-
вање на полната цена на чинењето претпријатија од 
Автоломнта Покраина Војводина; 

4) на сметката бр. 38-802334 — Должното нама-
лување на полната цена на чинењето претпријатија од 
Автономната Кссовско-метохиска Област; 

5) на сметката бр. 803334 — Должното намалу-
вање на полната цена на чинењето на обласните прет-
пријатија; 

6) на,- сметката бр. 804334 — Должното намалу-
вање на полната цена на чинењето околиските прет-
пријатија ; 

7) на сметката бр. 805334 — Должното намалу-
вање на полната цека на чинењето градските прет-
пријатија. 

Се напоменува дека кај државните градежни прет-
пријатија не постојат должните износи на полната 
цана на чинењето од 1949 година и на поранешните 
години, оти во тие години ја исплатувале својата нак-

, нада намалена за износот од намалувњето на полната 
цена на чинењето. » 

При уплатата од намалувањето на полната цена 
на чинењето во буџетот претпријатијата од републи-
ко значење се должни да пред бројот на сметката 
801034, 801044 и 801334 да го запишат оперативниот 
број од централата на Народната банка на ФНРЈ за 
логичната народна република, како што е тоа в ек је 
објаснеше кај лоч. 1 во поглед на данокот на промет 
ед производите. 

Државните стопански претпријатија од обласно, 
околноно и градско значење ке го запишуваат пред 
броевите на логичните сметки оперативниот број на 
оној огранок (седиште) на Народната банка на ФНРЈ 
кај кој што се води извршувањето на буџетот во чија 
корист се врши уплатата од намалувањето на полната 
цена на чинењето. Во оние случаеви кога еден огранок 
•(седиште) на Народната банка на ФНРЈ извршува бу-
џет н ловекје околиски односно градски народни од-
бори, околиските и градските претпријатија мораат 
претходно да прибават точен број на сметката од 
околискиот односно градскиот народен одбор под чо-
јата управа се навогјаат. 

Вракјање на намалувањето на полната цена на 
чинењето кое што е погрешно уплатено во поране-
шните години ке се врши на терет на оние сметки 
во корист на кои што се врши уплатата на должното 
намалување на полната нена на чинењето ол мина-
тите години, а враќањето на погрешното уплатено 
намалување на полната цена на чинењето за текук-
јата година ке се врши на терет на оние сметки во 
корист тш кои-што се врши уплата за текукјата го-
дина. 

2. — Одделот IV од на-латствмето се менува и 
гласи: 

„\\Ј Пазаришна добивка" 
Како пазаришна добит која што ја остваруваат 

претпријатијата од сојузно и републичко значење сг 
разбира разликата помегју повисоките (комерцијални) 
цени односно цените во слободно продавање на ро-
зата која што е наменета за широкото Трошење и 
пониската цена на таа роба. Метју тоа, разликата по-
м е ѓ у повисоките (комерцијални) цени односно цените 
во слободно продавање и пониските цени на робата 
која што се испорачува »а локалното стопанство (на 

вђШеШТв преработувачки претпријатија од локално 

значење, на задружните претпријатија, претпријатија 
од општествените организации и на приватните занат* 
чиски ду кј ани) за производството на робата по плано! 
II се уплатува и натаму на одделни сметки разлика но 
цената на суровината и материјалот на околискиот 
односно градскиот народен одбор под чијата \права 
се надоеја државното производител!«) претпријатие 
на кое што се врши испораката односно на чаја те-
риторија се лавот ја седиштето на задружното преспои« 

Јагне, претпријатието од општествената органа - : .аа 
и приватните занатчиски дукјаии. Ако се врши пс по-
рачката на суровини и материјали за локално пр >па-
во дство преку дистрибутивните прет при јтија, а на. и 
разликата во цената се уплатува на посебни сметка аа 
разликата во цената на суровините и материјалот га 
допишите дистрибутпвни претпријатија. 

Пазаришната добив која што ја остваруваат др-
жавните стопански претпријатија од сојузно и ре; -
бличко • зичење претставува приход на сојузниот б -
џет. 'Пазаришната добие и разликите во цените па 
суровнната и материјалот која што ја остваруваат сто-
панските претпријатија од Автономната Покраина Вој-
водина, Автономната Косовско-метохиската Област и 
државните стопански претпријатија од локално зна-
чење прсставуваат приход на оној орган под чијата 
управа се навогја логичното претпријатие. Пазаришна-
та добие- и разликата во цената на суровините и ма-
теријалот која што ја остваруваат претпријатија на 
општествените организации и приватните занаетски 
дукјани пресадуваат приход на околискиот односно 
градскиот народен одбор на чијата територија се на-
в о д а нимното седиште. Исклучително, пазаришна до-
бив и разликата во цената на суровините и матери-
јалот која што ја остваруваат околиските -задружни 
сојузи и задругите под неговото раководство прет-
ставуваат приход на логичниот околиски народен 
одбор. 

Во приходите од пазаришната добив и разликите 
во цената на суровините и материјалот од Автономна-
та Покраина Војводина, Автономната Косовско-мето-
хиската област, обласните, околиските и градските на-
родни одбори знмаат удел повисок орган спрема про-, 
писани те проценти. 

Пазаришната добив за 1950 година ке се уплатува 
кај Народната банка на ФНРЈ на следните сметки: 

1) на сметката бр. 01-800037 — Пазаришната добив 
од претпријатијата од сојузно значење; 

2) на сметката бр. 01-800137 — Пазаришната доба,в 
од претпријатијата од републичко значење; 

На предните две сметки ке се уплатуваат и дол-
жните износи на разликата помегју повисоките и по-
ниските цени на робата од 1949 година (данок на 
промет од производите од слободниот промет на ра-
бата кон што се во 1949 година уплатуван)! на смет-
ката бр. 800501; 

3) на сметката бо. 3-800837 — Пазаришна добив 
од претпријатија на Автономната Покраина Војводина; 

4) на сметката бр. 38-800937 — Пазаришна добив 
од претпријатија на Автономната Косовско-метохлеќа-
та Област; 

5) на сметката бр. 803337 — Пазаришна добив од 
обласните претпријатија; 

6) на сметката бр. 800437 — Пазаришна добив од 
околиски!е претпријатија; 

7) на сметката бр. 800537 — Пазаришна добив од 
градските претпријатија. 

На сметките бр. 800437 и 800537 уплатуваат па-
заришна добив и задругите, претпријатијата од опште-
ствените организации и приватните занаетчиски уби-
јани, спрема тоа да ли пазаришната добив припаѓа 
на околискиот или градскиот народен одбор. 

Кога д р ж а в и т е стопански претпријатија од со-
јузно и републичко значење и дистрибутивните прет-
пријатија испорачуваат суровини и материјал на локал-
ното стопанство за производство по планот II, тогаш 
разликите во цената на тие суровини и материјал за 
1950 година ке ги уплатуваат кај Народната банка на 
»следниот начин: * 



•страна 226 — Број 10 СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда', 8 февруари 1950 

1) на сметката бр. 3-800838 — Разликите по це-
ната на суровините и материјалот на Автономната По-
краина Војводина; 

2) на сметката бр. 38-800938 — Разликите во »це-
ната на суровините и материјалот на Автономната 
)Косозско-метохнската област; 

3) на сметката бр. 800338 — Разликите во цената 
ша суровините и материјалот на Обласниот народен 
одо е и 

4) на сметката бр. 800438 -— Разликата во цената на 
суровините и материјалот на околискиот народен одбор: 

5) на сметката бр. 800538 — Разликите во цената 
1на суровините и материјалот на градскиот народен 
одбор. 

Уплатата на должните износи на пазаришната до-
бив и разликата во цената на суровини ге и .материјалот 
»наменет за локалното стопанство за производство по 
планот II од 1949 година ке се уплатува на истите 
(сметки ка кои што се врши уплатата на пазаришната 
Добив и споменатата разлика за те кук јата година. 

Претпријатијата кои што имаат текукја сметка ка ј 
(државното кредитно претпријатие се должни да вршат 
уплата со вирмански налог. Вирмански налози се из-
даваат на општиот образец на Народната банка на 
ФНРЈ бр. 174. Задругите и нивните сојузи, претпри-
јати ја од општествените .организации и приватните 
занаетчиски дукјани, вокалну немаат т е к и ј а сметот 
н ; државното кредитно претпријатие, ке вршат оп-
лата во готово со општа чековна уплатница во обра-
зецот на Народната банка па ФНРЈ бр. 141. 

При секоја Јплата на пазаришната добив односно 
разликите во цената на суровините И материјалот Во 
•корист на буџетот на обласниот, околискиот и тра 
•синот народен одбор уплатите дот е должен пред бро-
д о т ' н а сметката да го напише оперативниот број на 
сна седишта на Народната банка на ФНРЈ што го*из-
вршува буџетот на логичниот одбор, и тоа на начин 
козо е об јасниш под II во поглед на добнвог на до-
жа вните стопански претпријатија за п л а ќ а њ е т о во 
буџетот. 

Исклучително од прописите на Наредбата за пре-
сметувањето и начинот на уплата на пазаришната 
•добив на' локалното стопанство и разликата во цената 
•на суровините и материјалот наменет за локалното 
•производство за слободно продавање („Службен лист 
'на ФНРЈ' ' бр. 55/49), кога државните производителНи 
претпријатија од локално значење, задругите, прет-
пријатија од општествените организации, а евентуално 
и претпријатијата од приватниот стопански сектор ги 
'продаваат своите производи по одредени- пониски 
'единствени цени за сојуазннот односно републички 
'план на расподелување, а тоа е пена, по •одбивање но 
•неа содржаниот рабат, пониска од планската цена кд 
•производен.*.то па. деталното претпријатие, тогаш 
разликата ке нм се накнади со регрес на терет таа 
'сојузниот дел од пазаришната добио,•. т. е. на терет 
па сметката к а ј Народната банка на ФНРЈ бр. 01-800237 
ве полза на кој што Народната банка на ФНРЈ ке го 
кн шк и сојузниот дел од пазаришната добив од . ло-
калното стопанство. На терет на оваа сметка ке_ ге 
врши регрес за 'платениот .подвоз? и став во лг на дното 
'стопанство. Решение за регрес донесува оној орган 
што одредил да се ставаат односните производи во 
промет по цените кои што повлекуваат право на ре-
грес, а ке се извршуваат дури после одобрението на 
'Министерството на финансиите на ФНРЈ. 

Исто така, регресите кои што се во 1949 година 
вршени, на терет на приходите кои што се уплатуван!! 
на сметката бр. 800501 ке се вршат во иднината на 
терет на сметката ка ј Народната банка на ФНРЈ бр. 
01-8'.3037 односно 01-800137". 

3. — После одделот XI на споменатото напатствие 
се додава: 

„ХГа. Сето она што е во ова напатствие речено за 
Народната банка на ФНРЈ и нејзините огранци (се-
дишта) важи и за другите државни кредитни претпри-
јатија (комуналната банка) кои што ги извршуваат 
буџетите на поедини народни одбори ч Во овие случа-
еви уидатитедите се должни да набават од надлежно-

* 

то кредитно претпријатие точен број на сметката во 
корист на која се врши уплатата односно од органот 
во корист на чиј буџет се врши уплата". 

Ова напатствие влегува во сила со денот на обја-
вувањето во ^Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија" , а ке се применува од 
1 ја НУ апн 1950 година. 

Бр. 1800 
23 јануари 1950 година 

Белград 
Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Министер за надворешна трговија на ФНРЈ, 
инж Милентије Попович, е. р. 

86. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за проширување 

важноста на сојузните пропиен за струките на сите 
државни службеници во Федеративна Народна Репу-
блика Југославија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 54/ 
49), пр опису вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИПРАВ-
НИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И КУР-

СЕВИ ВО СТРУКАТА НА ПЛАНИРАЊЕ 
1. Во цел на правилно стручно издигање на при-

правниците за звание помлад планер и помлад планер« 
економист во струката на планирање, приправниците 
мораат во текот на приправничкиот стаж да проведат 
најмалку три месеци стаж ка ј планските органи на 
основните единици, т. е. во претпријатијата од сојузно, 
републичко или локално значење; ка ј планските ор-
гани на околиските односно градските народни одбори 
или во месните народни одбори доколку овие имаат 
свои плански органи. 

2. Доколку приправниците при стапувањето во 
државна служба не се распоредени ка ј планските органи 
на основните единици наведени во точ. 1 од ова на-
патствие. државните органи ка ј кон што се приправ-
ниците на работа должни се во текот на приправнич-
киот етапе да им обезбедат на приправниците да про-
ведат најмалку трн месеци постојано к а ј планскиот 
орган во една од основните единици, било со преме-
стување било со привремено упатување на работа. 

3. Сите службеници што се векје разврстани во 
званија ' од струката на планирање треба да полагаат 
стручан испит. 

'•Исклучите лио: 
а) оние службеници Фоти што теоретски ги со-

владале поедините предмети од испитната програма, 
а во практичната работа, добро го применуваат своето 
знаење, можат да бидат ослободени од полагањето на 
испити от од поедини предмети; 

б) раководните службеници кон што се теорет-
ски изградени а во практичната работа покажале добри 
резултати, можат да бидат од поедини предмети или 
сосот ослободени од полагање еш стручни И С П И Т И . 

4. Стручните испити за службениците, што ке ги 
полагаат спрема тон. 3 од ова напатствие, ке бидат 
завршеци до крајот на 1950 година. 

До споменатиот срок старешините на службени-
ците пе им одредат поедини срокови до кои ке ги 
положат стручните испити. 

5. Приправниците и службениците од струката на 
планирањето кон што работат во на ро дните одбори, 
(Главниот извршен одбио на Автономната Покраина 
Војводина, областите, околиските, градските реонските 
и места и те) и кај нивните органи, ке полагаат стру-
чен нсинг пред .испитна комисија на Главниот извршен 
одбор на Автономната Покраина Војводина односно 
на обласните народни одбори. 

Испитни коми сини именуваат претседателот н а 
Глави от извршен одбор на Автономната Покраина 
Војводина и (Претседателите на обласните народни 
одбори во согласност со претседателот на планската, 
комисија на народната република, кон што во оваа 
.комисија ке одредат по еден с в о ј претставник. 

6. И,опитните комисии ке бидат именувани во срок 
од 20 дена по об јавувањето на ова напатствие, . 
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•Министрите, претседателите на комисиите и коми-
тетите, претседателот на Главниот извршен одбор на 
Автономната покраина Војводина к претседателите на 
•обласните народни -одбори можат да имгенув а а т*"'пове -
ије комисии и да одредат испитни центри во кои Што 
ке се вршат стручните испити. 

7. Поради издигање на теоретскиот и стручниот 
ниво на службениците и -поради помагање на службе-
ниците во стрелањето за стручните испити можат да-
се формираат кт рс сан: 

а) ир«! сојузните односно републичките мини-
стерства, комисии и комитети. односно за позекје од 
овие установа може да се формира еден курс. На 
курсевите, што ги Формираат овие установи, можат 
да одат и- службениците од струката на планирање 
запослени ка.) »и винт е органи (дирекции, претприја-
тија) анго се на®викаат во седиштето на овие установи; 

б) при дирекциите — за службениците од стру-
ката Ра в лавирање то од нивните претпријатија; 

в) при обласните и Главниот извршен одбор на 
Автономната Покраина Војводина — за службениците 
на 'народните одбори и нивните органи: 

г) во- поедини околии односно градови — тери-
торијално, т.е. ваквите курсеви ке ги опфатат службе-
ниците од сите плански органи на подрачјето на една 
околија односно гоа-д (сојузни, републички претпри-
јатија, народни одбори). 

8. Условите за формирањето на курсевите се: 
а) да има најмалку 15 слушатели; и 
б) да има соодветен кадар на прешодаватели. 

Претседателите на обласните плански комисии и 
Претседателот на Планската комисија на Главниот 
извргне« едбор на Автономната Покраина Војводина 
оценуваат: ново кои околии односно градови има мо-
жност за формирање курс е в и- по територијалниот 
принцип. 

Непосредна грижа ва основањето и работата на 
овие курсеви в р т а т околиските односно градските 
плански коине ин. 

9. На курсевите основани по територијалниот 
принцип сите службеници заедно ке то обработуваат: 

а) општиот дел на програмата; 
б) од посебниот дел предметите: Политичка еко-

номија, Стопански систем. Евиденција и статистика, 
Економска географија, Стопанско законодавство а к а ј 
Планирањето само општиот дел. 

За предметите: Планирање — посебен дел и Тех-
нологија дирекциите ке осниваат курсеви за службе-
н и т е ^ од своите претпријатија. 

Доколку непостои можност за формирање на овие 
курсеви слушателите овие предмети ке ги обработу-
ваат во кружени или индивидуално, спрема настав-
ниот план' и програма што за овие предмети ги издал 
матичниот ресор. 

10) Во околиите ади градовите како и во оние 
плански органи каде нема можност за оснивање на 
курсеви, можат да се осниваат семинари односно кру-
жени, на кои што ке се обработува материјата што е 
прописана за полагање на стручните испити. 

11. Општ надзор над курсевите, . како и инстоук-
тажа, контрола и евиденција на курсевите вршат: 
Сојузната планска комисија, републичките плански 
комисии, обласните и Планската комисија на Глав-
ниот извршен одбор на Автономната Покраина Вој-
водина 

12. На курсевите ке се работи спрема пропнсаната 
програма и наставниот план на курсевите за струката 
на планирањето. 

13. За предметите Планирање — посебен дел и 
Технологија — матичните ресори во срок од 15 дена 

,од денот на об јавувањето на ова напатствие ке изра-
ботат наставен план и програма за службениците на 
планските органи на соодветни гранки на планирање, 

и 14. Наставниот план и програмата о п ф а ќ а а т и за 
вишиот и за средниот курс исти предмети и материја, 
со тоа што материјата на вишите курсеви ке се обра-
ботува подлабоко и прсестрано. 

15. Прописите о д Правилникот за приправничката 

планирање и прописите од ова напатствие ке се при-
менуваат на сите плански органи и сите службеници 
ед струката на планирањето на територијата на Фе-
деративна Народна Република Југославија" . 

16. Ова напатствие влегува во сила со денот на 
об јавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија" . 

Ер. 513 
25 јануари 1950 година 

Белград 
Претседател 

на Сојузната планска комисија; 
Борис Кидрич, е. р, 

Врз основа на чл. 5 ставот 2 од Уредбата за про-
пишување важноста на сојузните пропиен за страните 
на сите државни службеници во Федеративна Народна 
Република Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54 49), про пису вам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРИ-
ПРАВНИЧКАТА СЛУЖБА, СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И 
КУРСЕВИ ЗА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКАТА 

СТРУКА 
Прописите од Правилникот за приправничката слу-

жба, стручните испити и курсеви за службениците од 
земјоделската струка („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
43/4-8) ке се применуваат на сите службеници од а. 
јод ел осата струка во Федеративна Народна Република 
Југославија, 'Придржувајќи! се кон ова напатствие. 

1. Одредбите за стручните испити (чл. 10, 11 и 12 
од правилникот) ке се применуваат на службениците 
од земјоделската струка во народните републики и 
народните одбори на следен начин: 

а) Стручните испити се полагаат во министер-
ството на земјоделието на народната република пред 
комисија која е една за зв ани е на помлад агроном, а 
друга за звание помлад земјоделски техничар — на 
почетокот на секоја година ја одредува министерот 

ина земјоделието- на народната република. Службени-
ците од Автономната Покраина Војводина коп што 
полагаат стручен испит за зваине помлад земјодел-
ски техничар и повисок од него, ке го полагаат овој 
испит пред комисија што ја формира повереникот за 
земјоделието ' на Главниот извршен одбор на Навед-
ната скупштина на Автономната покраина Војводина-, 
во која што комисија еден член делегира министерот 
на земјоделието ка Народна Рспублнка Србија. Слу-
жбениците од Автономната Покраина Војводина кои 
што полагаат стручен испит за звание помлад агро-
ном или повисок от него, о в о ј испит ке го полагаат 
пред комисија што ја формира министерот на земјо-
делието на Народна Република Србија. 

б.) Претседателот на испитната комисија се име-
нува од редовите на службениците на министерството 
на земјоделието на народната република односно ед 
поверенстЕото за земјоделието на Главниот извршен 
одбор на Народната скупштина на Автономната По-
краина Војводина. Членови _ испитувачи на испитот 
за звзние помлад агроном' можат да бидат стручњаци 
со земјоделски факултет, земјоделска висока школа, 
земјоделски научни установи и министерствата на зем-
јоделието на народната република. 

в) ДелоЕ-огјата на испитната4 комисија го одредува 
раководителот на персоналната служба на министер-
ството на земјоделието на народната република, а за 
службениците од Автономната 'Покраина Војводина кои 
што полагаат стручен испит за звание помлад земјо-
делски техничар — раководителот на персоналната 
служба на поверепството за земјоделие на Главниот 
извршен одбор на Народната скупштина на Автоном-
ната покраина Војводина. 

г) Архивата на испитната комисија ја води пеосо-
налната служба на министерството на земјоделието на 
народната република, односно поверенството за зем-
јоделие на Главниот извршен одбор на Народната 

<У>У«»б& б у ч н и т е испити, и курсеви во €труката_на слутшидоаа . на Автономната Покраина Војводина. 
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II. Стручната комисија за давање мненија за уна-
предувањето на повисок земјоделски техничар во зва-
кне земјоделски советник или повисок земјоделски со-
ветник ја именува министерот на земјоделието на на-
родната република, на кого се иапракјаат и докумен-
тите што се баоаат за она унапредување (чл. 31 од 
правилникот). 

• 1!Т. Одредбите од правилникот кои што се одне-
суваат на курсевите, ке се применуваат и на курсевите 
што се формираат под министерството на земјоделието 
на народната република односно под поверен ството за 
земјоделието на Главниот извршен одбор на Народната 
скупштина на АВТОР оми а покраина Војводина, на сле-
ден начин: 

а) Наставната програма од општиот дел на кур-
сот ја проширува за сите службеници во Федеративна 
Народна Република Југославија Комитетот за законо-
давство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. а наставната програма од стручниот дел — Ми-
нистерот на земјоделието на ФНРЈ, (чл.' 38, 46, 48 и 
49 од правилникот). 

б) Раководителот на курсот и наставниците оп пое-
дини предмети ги одредува министерот на земјоде-
лието на народната република, односно повереникот 
за земјоделието на Главниот извршен одбор на Народ-
ната скупштина на Автономната Покраина Војводина. 

Трошковите за одржувањето на курсот пагјаат на 
терет на министерството на земјоделието на народната 
република, односно на поверенството за земјоделието 
на Главниот извршен одбор на Народната скупштина 
па Автономната Покраина Војводина (чл. 39 од пра-
вилникот). 

в) Средни земјоделски курсеви се одржуваат во 
средните земјоделски школи или кај слични установи 
(мл. 44 од правилникот). 

г) Министерот за земјоделието на народната репу-
блика, односно повереникот за земјоделието на Глав-
ниот извршен ол бор на Народната скупштина на Ав-
тономната Покраина Војводина, може спрема потреба 
да оснива нижи пониски земјоделски курсеви и од 
друга гранка на земјоделието освен оние ше се наве-
дени во чл. 45 од правилникот. 

IV. Стручните курсеви за усовршувањето во слу-
жбата. поради оспособување за вршење некои задачи, 
формира за повисоките организациони единици мини-
стерството на земјоделието на народната република. 
Тоа -министерство- го одредува наставниот план и про-
грамата и наставниците за овој курс (чл. 50 и 51 од 
прани ли ико т). 

V. Сите други одредби од правилникот ке се при-
менуваат во потполност и на републичките службе-
ници, односно на службениците од земјоделските стру-
ки на народните одбори. 

Бр. 4°.0 
28 јануаои 1930 година 

Г а рад 
Министер на земјоделието на ФНРЈ, 

инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 

8 3 . 
Газ основа на чл. 2 од Општата уредба за коми-

тетите на Владата на ФНРЈ (,,Службен лист на ФНРЈ" 
бо. 32/46), Комитетот за заштита на народното здравје 
на Влаадта на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
трудот на ФНРЈ, Министерот на надворешни работи 
на ФНРЈ, Министерот на финансиите на ФНРЈ, Мини-
стерот за надворешна трговија на ФНРЈ и Министерот 
иа. поморство^ на ФНРЈ, издава 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 
НА ПЕРСОНАЛОТ ОД ПРЕСТАЕИТЕЈзСТВАТА НА 

ФЕДЕРАТИВНА ИДРО ЕТНА РЕПУБЛИКА 
ЈУГОСЛАВИЈА 

1. Право на здравствена заштита по одредбите на 
ова Напатствие имаат службеници и помошниот тех-
нички персонал (шофери, чистачицу ложачи сл.) 
дипломатско-конзуларните, трговииските, поморски и 

други претставителства на ФНРЈ, како и постојаните 
делегати на наддештвата, установите и претпријатија 
на ФНРЈ, кон што се навогјаат со служба во стран-
ство, без оглед да ли се во поглед на својата служба 
организационо врзани со дипломатско-конзуларното 
преставителство на ФНРЈ. 

Право на здравствена заштита по одредбите од 
ова напатствие имаат и странски државјани кои што 
се иавогјаат во работен (службенички) однос кај на-
шите претставителства и делегацији во странство под 
услов, да не се обврзани на социјално осигурување 
по прописите на државата чии што се државјани и 
да се по наши прописи осигурени. 

2. Службеници и помошен технички персонал кон 
што се нав ог ја во странство само времено во цел 
извршување на некоја одредена работа или задача, 
а чието место на служба или работа се и азот ја во 
ФНРЈ, немаат, по правило, право на здравствена за-
штита по одредбите на ова Напатствие, исклучително 
во случај на потребна итна лекарска помошт. 

3. Во поглед на об имот на здравствената заштита 
службениците и техничкиот персонал ги имаат за себе 
лично и за членовите на својата фамилија сите права 
но постоекјите пропиен за социјалното осигурување. 

4) Давање на лекарска помошт и исплата на смет-
ките во смисол на ова Напатствие се врши по след-
ниот начин: 

а) раководителот иа д и пт ом аток о -кон з у л а ри от л 
пргтсгавителство на Федеративна Народна Република 
Југославија во секоја -по е дин а земја, како и раково-
дители на трговински, поморски и други представи-
телства и делегации (во колку не се навогјаат во ме-
стото на дипломатоко-коизуларното претставителство) 
ке одреди секој во своето седиште потребе« број 
здравствени установи односно лекари воколку не по-
стојат установи при прететавителетвото, кон кои што 
ке се сбрнуват персоналот на претставителството и 
делегациите исклучително за здравствена помошт. Поп 
одредување на овие здравствени установи односно 
лекари, раководителите ке водат сметка за обезбеду-
вање на правилна здравствена заштита, како и за по-
требната штедња на финнеиските средства. 

б) Лицата наведени во тон. 1 од овој Правилник 
кои што сакаат да ползуваат -здравствена помошт за 
себе лично или за членовите од својата фамилија, не-
можат да се обрнат за помошт и а (Здравствената уста-
нова или лекар без претходно одобрение за лечење 
кое што го издава п р ат е т ав ит еле твот о кон кое што се 
овие лица подредени дисциплински, а неколку такво 
претставителство не постои, одобрение издава најбли-
ското дипломатско односно конзуларно претставител-
ство. Боколку наведените лица се бават во странство 
со постојана задача по работи на увоз и извоз, одо-
брение за лечење издава трговскиот изасланик на Фе-
деративна Народна Република Југославија во таа др-
жава. односно лице кое што за тоа ке го овласти тој. 
Со одобрението на лечење се дава и упут, во мој што 
се одредува здравствената установа односно лекар кои 
косо се упатува болниот за укажување на медицинска 
помоите 

Исклучително, свие лица можат во итни случаи 
да се обрнат за медицинска помошт на која и да било 
здравствана установа односно лекари и без претходно 
одобрение за лечење. Во овие случаи, тие се должни 
да побараат одобрение за лечеше накнадно; 

в) Ако била здравствената помошт ползувана во 
смисол на од берени е, раководителот на преставител-
ството односно лицето кое што е овластено да дава 
одобрение за лечење, ке ја овери сметката на здрав-
ствената установа односно лекарска или апотекаре«* 
сметка со клаузула од која што може да се види дека 
здравствената помошт била ползувана во омисал на 
одобрење; 

г) оверената сметка за извршеното лечење се 
исплатува на терет на засебната позиција од прет-
сметката на Комитетот за заштита на народното здрав-
је на Владата на ФНРЈ. 

5. Лицата наведени во точ. 1 од ова Напатствие 
и членовите на нивната фамилија, ако се лечат на 
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територијата на Федеративна Народна Република Југо-
, славија, имаат еднакви права на здравствена заштита 

по прописите од социјалното осигурување како и дру-
гите државни службеници, односно помошно технич-
киот персонал. 

6. Лицата од точ. 1 од ова Напатствие можат да 
ползуваат здравствена заштита која што ја обезбедува 
странска држава, ,ако се на ова осигурани кај една сд 
установите на социјала ,о.«осигурување иа таа држака. 

За користење на здравствена заштита ири уста-
новите за социјално осигурување во странство по-
требно е предходно одобрение од Претседателот ма 
Комитетот за заштита ка народното здравје на Вла-
дета на ФНРЈ. Ова одобрение се дава на предлог од 
раководителот на пре тс тави т еле тво т о кој што е дол-
жен да ги испита можностите и условите на оваа 
здравствена заштита. 

7. Исплата на сметките за здравствена заштита 
спроведена по одредбите на ова Напатствие врши Ко-
митетот за заштита на народното здравје на Владала 
иа ФНРЈ по следниот начин: 

а) дипломатско-конзуларните, трговинските, по-
морските и друиг претставителства како и делегации 
на надлештва, установи и претпријатија на ФНРЈ во 
странство ке доставуваат месечно во текјукјиот месец 
за минатиот месец) сметан од здравствена, заштита на 
персоналот под точ. 1 на о а Напатствие со потребни-
те прилози на Комитетот за заштита на народно здрав-
је на Владата ва ФНРЈ; 

б) Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата ка ФНРЈ прегледува и ги ликвидира смет-
ките, и Ти правда исплатите извршени од депозитот На 
ди пл ома теко -ко нзул а ри ите, трг»винските, поморските и 
други преставителства, како и делегаците на надле-
аптвата, установите и претпријатијата на ФНРЈ во 
сраиство (воколку овие не се навогјаат во местото на 
д ип л о м а теко - конз у дарио т о претставителство); 

в) , в о цел на обезбедување на здравствената за-
штита на Ј^СОМЛОТ од претставш.елствата на ФНРЈ 
во странство, Комитетот за заштита на народното.; 
здравје на Владата н а ' Ф Н Р Ј ке формира на терет на 
својот девизен народен фонд депозит" кај д и ш о м а Тек о-
конзулармите, трговинсикте, поморските и други прет'-
ставителства, како и кај делегациите на н а д л е ш т в а , 
установите и претпријатија на ФНРЈ во странство1, 
(соколцу овие не се навогјаат во местото на дипло-
матско-конзул зрното прелетавителство). Височината 
овој депозит во 'секоја земја ја утврдува Комитетот 
за заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ 
во согласност со министерството на надворешните ра-
боти на ФНРЈ и министерството на финансиите на 
ФНРЈ. 

8. Во цел на правилно користење на расположи-
вите девизи. Комитетот за .заштита на народното 
здравје на Владала на ФНРЈ ке води евиденција за 
глобалната исплата на поедини девизи како и евиден-
ција за извршените исплати на име трошкови за здрав-
ствена заштита на персоналот од секое претставптел-
ство во странство. 

9. Во случаевите кога е спорно да ли лицата од 
тон. 1 на ова Напатствие имаат право на користење 
здравствена заштита. (несе уште социјално осигурени, 
нди се лечени нимните членови од пошироката фами-
лија, или го надфрлиле обимот на здравствената за-
штита и сл.) одлучува Претседателот на Комитетот за 
(заштита на народното здравје на Владата на ФНРЈ. 
1Ако се утврди дека лицата од точ, 1 на ова Напатствие 
го надфрлиле обим от на здравствената заштита или 
.немале право да ползуваат здравствена зштита, Прет-
седателот на Комитетот за заштита на народното 
здравје на Владата на ФНРЈ против такви дица по-
кренута постанка ка ј судот за социјално осигурување 
да накнада на државната каса на целата исплатена 
сума или на разликата мегју .платената сума здрав-
ствената заштита. 

10. Во цел на евиденција трошковите на здрав-
ствената заштита на дииломаТско-конзуларните, трго* 
ШШОД1Ѕ,. одморените и друга . лретставителства. како 

и делегации на надлештва, установи и претпријатија 
на ФНРЈ во странство ке води сметка Комитетот за 
.заштита на народното здравје на Владата тГа ФНРЈ. 
.Овие преставителства водат и евидентни картони за 
лицата кои што ја уживаат здравствената заштита, 
во кои шо ке ги внесуваат т р о ш к о в н е на тие лаца 
направени за здравствената заштита. 

11. Исплатата на трошковите за здравствена за-
штита може да се врши и на друг начин, за опио ре-
шува Претседателот на Комитетот за заштита на на-
родното здравје на Владата на ФНРЈ во солгасност со 
Министерот на финансиите на ФНРЈ. 

12. Со денот на влегувањето во сила на ова На-
патствие престанува да важи Напатствие™ од Мини-
стерството на трудот на ФНРЈ за спроведување на 
.здравствена заштита на персоналот од југословенските 

ѓ претставителства во странство број 12727 од 25 сеп-
тември 1947 година (,,Службен лист на ФНРЈ" број 
94/47). 

13. Ова Напатствие влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

Бр. 79 
17 јануари 1950 година 

Белград 
Министер — Претседател на 

, Комитетот за заштита на народното здравје 
на Владата на ФНРЈ, 

др Павле Грегорич, с. р. 
; Согласни: 

Министер на трудот на ФНРЈ, 
Љубчо Арсов, е. р. 

< Министер на надворешните работи на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

Го застапува Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
јо Министерот на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 
Министер на надворешната трговија на ФНРЈ, 

Милентије Попович, е. р. 
Министер на номорст&ото на ФНРЈ, 

Вицко Крстулович, С. р. 

83. 
Врз основа на членот 11 став' 1 од Правилникот за 

приправничката служба, стручните испити и стручните 
курсеви во правната струка и за преминување на слу-
жбениците од другите струки во правната струка 
(„Службен лист на ФНРЈ,, бр. 94/49) издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРЕДМЕТИТЕ И ПРОГРАМАТА НА СТРУЧНИОТ 
ИСПИТ ЗА ПРИПРАВНИЦИТЕ ШТО ВРШАТ ПРИ-
ПРАВНИЧКА СЛУЖБА КАЈ ОРГАНИТЕ НА ПРАВОСУ-

ДИЕТО И ПРАВОСУДНАТА УПРАВА 
I. Приправниците за званието помлад правен ре-

ферент што вршат приправничка служба кај органите 
ма правосудне^ и правосудната управа полагаат 
испит од .стручниот дел од овие предмети: 

1) Територија на државата и правото; 
2) Уставно право на Федеративна Народна Ре-

публика Југославија; 
3) Административно право; 
4) Стопански систем на Федеративна Народна 

Република Југославија; 
5) Организација на судовите, јавното обвинител-

ство и адвокатурата; 
, 6) Кривично право (општ и посебен дел); 
; 7) Кривична постапка; 
, 8) Граѓанско право, (општ дел, стварно право, 
.облигационо право, наследно право); 
, 9) Граѓанска «удска постапка (парнична, вониар« 
дична, извршна); 

10) Фамилијарно право; 
11) Трговинско право; 
12) Менично и чековно право; и 
лат Работно пиано. 

Среда, Р, февруари 1950 
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И. Прннраг.кпцнте за »вашето помлад земјишно-
,книжен референт што ја вршат приправничката слу-
жба кај органите на правосудне^ и правосудните 
.управи, полагаат испит од стручниот дел од овие 
.Предмети: 

1) Основни појмови од Теоријата на државата 
.и на правото; 

2) Уставно право на Федеративна Народна Ре-
публика Југославија; 

3) Организација на судовите, Јавното обвини-
телство и .адвокатурата; 

4) Основани појмови од Граѓанското право со 
особен осврт на стварното право; 

5) Основни појмови од Грагјанската-судска по-
стапка; 

6) 3емјиншо-кншкно право; 
7) Основни одредби на прописите еа судското 

.работење и статистичката служба. 
!П. Програмата за поедини предмети од одредбата 

,1 и II на ова наредба го опфакја градивото наведено 
во посебниот прилог:кој што е составен дел на оваа 
наредба. 

IV. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
.објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Репубика Југославија". 

Бр. 44 
21 јануари 1950 година г. 

•Белград 
Министер на правосудне™ на ФНРЈ, 

Фране Фрол, е. р 

90 . 

Врз основа на чл. 36 на Основната1'уредба за 
изградба („Службен лист на ФНРЈ" бр. 46/48) а во 
согласност со Министерот на градежите на ФНРЈ и 
Претседателот на Сојузната планска комисија, доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ИЗБОДУВАЊЕ ГРАДБА ВО СОПСТВЕНА РЕЖИЈА 
НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ПОШТИТЕ НА ФНРЈ 

1) За градба на телеграфско-телефонски линии и 
каблови, телеграф око-те летонски и радио инсталации 
кои што ги изведува Министерството на поштите на 
ФНРЈ во 1950 година во сопствена режија, не е по-
требна претходна согласност на министерот на граде« 
иште на народната република и на претседателот на 
планската комисија на народната република во смисла 
на чл. 7 ст. 2 од Основната уредба за изградба. 

2) Преглед и примање на овие извршни работи 
од претходната топка вршат комисиите кои што ги 

формира Министерот на поштите на ФНРЈ или органу 
кои што за тао тој ги овласти, а по прописите на. 
Правилникот за прегледување и примање на извршени!! 
градежни работи („Службен лист иа ФНРЈ" бр. 9/49),' 

3) Ова решение влегува во сила со денот на објава 
вувлњето во „Службениот лист на Федеративна Народ«] 
на Република Југославија". 

Бр. 21924 „ 
12 декември 11949 година 

Белград 
Министер на поштите иа ФНРЈ, 

др Заим Шарац, е, р. 
. ^Согласни: 

Министер на градежна на ФНРЈ, 
Влада Зечевич, е. р. 

Претседател на Сојузната планска --комисија. 
Борис Кидрич, е. и 

9 1 . 

Врз основа на чл. 3 од Уредбата за донесувања 
технички прописи од областа на електростопанство 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 100/49), во согласност 
со Министерот на градежите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 

ЗА ТЕХНИЧКИТЕ ПРОПИСИ ЗА ФУНДИРАЊЕ СТОЛ-
БОВИ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ ВОДОВИ 

1) Се прописуваат технички прописи за фундира ње 
на столбовите на електричните водови, кои тито про-
писи се составен дел од ова решение и ке бидат од-
делно отпечатени. 

2) Овие технички прописи задолжително ке се 
применуваат при градбата на столбовите >на електрич-
ните водови на целата територија на Федеративна На-
родна Република Југославија. 

3) Ова решение влегува во сила 30 дена по 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна: 
Народна Република Југославија". 

Бр, 1801 
12 јануари 1950 година 

Белград 
Министер на електростопанството на ФНРЈ. 

инж. Никола Петрович, е. р. 
Согласен, 

Министер на грабежите на ФНРЈ, 
Влада Зечевич, е. р. 

92 . 

Воз основа на точка 2 од Решението на Владата на ФНРЈ за наголемување платите на работни-
ците, службениците и наместениците („Службен лист на ФНРЈ" бр. 10/50) пр опису в ам 

Т А Б Е Л И 

НА НОВИТЕ ПРЕСМЕТКОВНИ СТАВОВИ И ПЛАТИ НА РАБОТНИЦИТЕ, НАМЕСТЕНИЦИТЕ 
И УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

I. Во сите уредби и други прописи за платите и додатоците на работниците (наместениците) и 
учениците во стопанството, месечните плати на работниците (наместениците) и учениците во стопанството, 
пресметковните ставови за плаќањето по работниот учинок односно платите по работниот час и днев-
ните плати, како и додатоците пресметани се со потребно заокружување на повисоки односно на пониски. 

Спрема тоа, се утврдува следио: 
1) Уредбата за платите на работниците и учениците во тракторските бригади кај земјоделските 

машински станици („Службен лист на ФНРЈ бр. 70/47) . 
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Член 7 

за т р а к т о р о т 
за помошен тракторист г 

Член 8 
на тракторист 
на помошен т р а к т о р и « и прикачуван 

Член 9 
на т р а к т о р и « 
на помошен т р а к т о р и « и лрпкачувач 

Член 11 
на лисар-снабдувач за ден 
на кувар за ден 

Член 16 — плати на учениците 
прва група 
втора група 

Ч , ^ н 17 
на ученик — т р а к т о р и « што врши само 
стојно работи на т р а к т о р о т . 

Сегашна бруто 
плата 

1 7 — 
15.50 

7 — 
6— 

12,50 
10— 

8 0 — 
80 одн. 100-

4 — 
А.— до 6.-

8— 

Сегашна нето 
плата 

15.10 
13.78 

6,31 
5,43 ' 

11.19 
8.98 

71,84 
71.84 оди, 

4 — 
4.— до 6.-

7 ,21 

Нова плата 

15,50 
14,20 

6,50 
5,60 

11,50 
9,20 

73,80 
,5 73,8 одн. 91,90 

4 -
4 
до 6. 

7,40 

2) Уредбата за платите на работниците и учениците во градежништвото („Службен лист на ФНРЈ'* 
бр. 44 /48) . 

Член 7. 

Група 
I 

II 
ЦЈБ 
IV: 
V. 

УР 
VII 

у ш 
IX 

Член 9 
Разред I 

Плата по учинок 

11 — 
112,50 
'14,50 
1 5 — 
16,50 

.18,50 
21,50. 

2 5 — 

плата на учениците 

9.87 
11.19 
32.90 
33.35 
14,65 
36,37 
18.94 
20,22 
21,90 

10,10 
11,50 
33,30 
33.70 
1 5 — 
36,80 
39,50 
20,80 
22.50 

I I -
I I I 
IV 

Член 12 — додаток за непрекинато заполтување: 

а) После три месеци 

б) После шест месени 

в) После девет месеци 

9 — 
10 50 
1 2 — 
12,50 
13.50 
14 50 
16— 
17,50 
20— 

6 — 
7 — 
9. ! 

10— 

0,50 
0.75 

1 . 
1,50 
2 — 
1,25 
1,75 
2,50 

Плата по време 

8,09 
9.43 

10,75 
11,19 
32,03 
32.90 
34.23 
35.52 
37.66 

6 — 
7 — 
8,39 
9,32 

0,45 
0,68 
0,90 
0.90 
3.36 
3.82 
1.14 
1,59 
2,27 

5,30 
9,70 

1 1 — 
11,50 
12,40 
13,30 
14,60 
15,90 
18.10 

6,— 
7 — 
8,60 
9,60 

0.50 
0,70 
0,90 
0,90 
3.40 
11.90 
н1,20 
'1,60 
2,30 

Член 13 — додаток за работа што се врши под особено тешки услови 
дневно дин. 25 до 45 22,72 до 40,77 23,30 до 41,90 

2/а. Решението за воведување на нови платни разреди за кесонски работи што се вршат со пнеума-
тички цати ек и за определувањето на специјалните додатоци за работа во кесони што се врши под написи 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 91/49). 
Група 

' Плата по учинок Плата по време 
Уа 2 5 — 21.90 22,50 1 9 — 16,80 Л7,30 

\ Т а 29.—• 25,17 25,90 22.— 19,36 ,19,90 
VI 1а 131.— 26,82 27,60 25.— 21,90 22,50 

\ Т П а 3 4 — 29,27 30,10- 2 8 — 24,36 2 5 — 
1Ха 3 6 — 30,85 31,70 3 0 — 26,01 26.70 

2 6 Решението за специјалниот додаток на работниците што се запослени на изградбата на дуката 
Плоче („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/49). 

Точката 1 — дневно динара 20 18,20 18,70 

3) Уредбата »а платите на работниците и учениците во шумското производство („Службен лис* 
на ФНРЈ" бр. 44/48). - ~ ' " " 
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Член 8 

Група 
Плата по учинок Плата по време 

1 11.— 9,87 10,10 10.— 8.98 ' 9,20 
II 13.— 11,60 11.90 11,50 10,32 10,60 

III 1о.— 13,35 13.70 13.—. •11,60 11,90 
IV 16.50 14.65 15.-- 13,50 12.03 12,40 
V 18,50 16,37 16,80 14,50 12,90 13,30 

VI 20.50 18.08 18,60 15,50 13,78 1 Ј.20 
VII 22.—* 19.35 19,90 17,50 15,52 1 5 Ш) 

VIII 24,50 21,49 22,10 1 9 — 16,80 17,30 
Член 11 — Плати па учениците учениците 

1 4, 4 — 4 — 
II 5 — 5 — 5 — 

ТИ <>.— 6 — 6 — 
IV 7. 7 — 7 — 

\ г 8 — 7,46 7,70 
VI 9 — 8,39 8,60 

Член 14 — Посебен а невен додаток 
25 до 45 22,72 до 40,77 23,30 до 41,90 

1 а Решението за посебните дневни додатоци п.а работниците во шумското производство („Слу* 
ној ен лист на ФНРЈ" бр. 52/49 X. • » 

Точка 1 и 2 
25.- 22,72 23,30 
30,— 27',27 2 8 — 

Точка 3, 4 и 5 31,71 32.60 
4) Уредбата за платите на работниците и учениците во графичката индустрија („Служ бен лист на 

ФНРЈ" бр. 58/48). 
Член 8 

Гр с п а 
Плата по учинок. Плата по време 

10.50 9.43 9.70 9 — 8,09 8 30 
I! 12 — 10,75 11.— 11 — 9.87 10 ,10 

III 14.— 12,47 12 НО 12,50 11,19 11,50 
IV 1 5 . - 13 35 13.70 14.— 12.47 12,80 

V 17 — 15,10 15,50 15,50 13,78 14,20 
VI 20,— 17,66 18,10 1 8 — 15.95 16,40 

VII 22 — 19,36 19,СО 2 1 — 18.52 1 9 — 
VIII 2 5 21 °0 22,50 2 4 — 21,07 21,60 

IX 2 / 23.52 24.20 2 6 — 22,67 23,30 
X 29— 25,17 25,90 2 9 — 25,17 25,90 

Член 9 — Плати на учениците 
Разнед во репродукцнона фотографија ити. во ручна слагачница ити, 

I 8,— 7,46 7,70 п 7 — т 
II 9.— 8.39 8,60 8 — 7,46 7,70 

III 10.— 9,32 9,60 9 — 8.39 8,60 
IV 11.—< 10,25 10.50 10,— 9,32 9.60 

V 

РС- М 
12.— 11,18 11,50 11.— 10,25 10,50 V 

РС- М во к ингов е?4 ни нд 
> 6 — 6.— 6 — 

II 7 . 7.— 7.—-
III 8.— 7,46 7,70 
IV 9.— 8,39 8,60 

- V 10.— 9,32 9,60 
Член 12 — Додаток на преработиш? 2.— 1,82 1,90 

4; а Правилникот за должностите и висината на додатокот на рредработник во графичката ннду-
стрија („Сл. лист на ФНРЈ" бр. 32/49) 

Член 3 
а) 1 .— 0,90.— 0,90.— 
в) 2,— 1,82.— 1,90.— 6) 1,50— 1,36— 1,40.— 

5) Уредбата за платите на работниците на произоодството на тули, пјера мид и и керамика („Слу-
жбен лист на ФНРЈ" бр 58/48). 

Член 7 

Група 
Плата по учинок Плата по време 'ј 

Група 
по време 'ј 

I 21.— 9,87 10.10 9 — 8,СО 8,30 
II 

III 
12.— 10,75 1 1 — 10— 8,98 9.20 II 

III 13.— 11,60 11,90 1 1 — 9,87 ј 10,10 
IV 14.— 12,47 12,80 1 2 — 10,75 ! 11 лг 15.— 13,35 13,70 23— 11,60 ' 11,90 
VI 16,50 14, 65 15.— 1 4 , - 12,47 12,80 

VII 19.— 16,80 17,30 16.— 14,23 14,60 
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^ Плен 11 — Додато« за непрекинато работена 
а) после 3 месеци 

е 
0,50 0,45 0,50 
1— 0,90 0,90 

б) после б месеци 0,75 0,68 0,70 
1,50 1,36 1,40 

6) Уредбата за платите на транспортните работници („Службен лист га ФНРЈ" бр. 74/48). 
Член 8 

Плата по учинок Плаво по време 
Група 

16,40 

по време 

I 18— 15.95 16,40 14— 12,47 12,80 
11 20— 17,66 18,10 16— 14,23 14,60 

ЈИ 22,— 19,36 19,90 18— 15,95 16,40 
IV 24,— 21,07 / 21,60 20— 17,66 18,10 

Член 12 — Додаток на нредработник 1 — 0,90 0,90 
2 — 1.82 1-,90 

7) Уредбата за платите на работниците на државните и задружните земјоделски добра („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 58/48). 

Член 7 
I разред I разред II разред 

Плата по учинок Плата по време Месечно 
Група 

1620 1660 I 9.— 8,09 8,30 8 — 7,21 7,40 1800 1620 1660 
11 10— 8,98 9,20 9 — 8,09 8,30 2 ООО 1798 1850 

III 11— 9,87 10,10 10— 8.98 9,20 2300 2065,4 2120 
IV 12,50 11,19 11,50 И — 9,87 10,10 2500 2240 2300 
V, 14— 12,47 12,80 12— 10,75 11— 2800 2500,4 2570 

VI 15— 13,35 13,70 13— 11,60 11,90 3100 2762,1 2840 
VII 16— 14,23 14,60 14— 12,47 12,80 3400 3026 3110 

Член 9 — Плата на предработник 1— 0,90 0,90 
2 — 1.82 1,90 

8) Уредбата за платите на работниците во рударството („Службен лист на ФНРЈ" бр. 74/48). 
Член 7 

Плата 
Јамски работи 

I : 15— 13,35 13,70 13— 
И 16— 14,23 14.60 14— 
III 2050 18,08 18,60 16— 
IV, 23— 20,22 20,80 18— 
V 25— 21,90 22,50 20— 
VI 29— 25,17 25,90 23.— 
VII 31— 26,82 27,60 25— 
VIII 34— 29,27 30,10 27 
IX , 36— 30,85 31,70 28.— 

Плати 
I 13— 11,60 11,90 10— 
И 14— 12.47 12.80 И — 
III 15— 13,35 13,70 12 
IV 17— 15,10 15,50 13.— 
V 19— 16,80 17,30 15.— 
VI 22— 19,36 19,90 18— 
VII 25— 21.90 22,50 20,50 
VIII 28— 24.36 25— 23— 
IX 30— 26.01 26,70 25— 

по учино« 
Надворешни работи Нафта и плин 

по време 

Член 
Член 

10 — Плата на предраиотник 
13 — Додатак за непрекинато работење: 

а) на надворешни работи 

2.—• 

11,60 11,90 14— 12,47 12,80 
12,47 12,80 15,50 13,78 14,20 
14,23 14,60 18— 15,95 16,"40 
15,95 16,40 20— 17 66 18,10 
17,66 18,10 24— 21,07 21,60 
20,22 20,80 25,50 82,29 22,90 
21,90 2*,50 27— 23,52 24,20 
23,52 24,20 29.— 25,17 25,90 
24,36 25— 31.— 26,82 27,60 

8.98 с 9,20 12— 10,75 11— 
9,87 10,10 13.— 11,60 11,90 

10.75 11— 15.— 13,35 13,70 
11.60 11,90 17.— 15,10 15,50 
13,35 13,70 20.— 17,66 18,10 
15,95 16,40 22.— 19,36 19,90 
18,08 18,60 24.— 1' 21,07 21,60 
20,22 20,80 26— 22,67 23,30 
21,90 22,50 28— ' 24,3« 25— 

1,82 1,90 ѕ. .-»А-:' 

на 
1— 
2— 
3 — 

0,90 
1,82 
2,72 

0,90 
ѓ,90 
2,80 

Член 
1 до 4 

Член 

15 _ Додаток за работа која што се врши под 
0,90 до 3,63 

б) на јамски 
2.— 1,82 
4.— 3,63 
6.— 5,43 
особено тешки 
0,90 до 3,70 

работи 
1,90 
3,70 
5,60 

услови: 

40 22,72 до 36,24 

0,90 до 3,63 
16 — Специјален додаток 

Дневно 25 до 
8/а) Правилникот за додатокот за работата во рударството која што 

услови („Службен лист на ФНРЈ" бр. 14/49). 
Член 2 

23,30 до 37,20 
се врши под особено тешки 

1/а 1 — 0,90 0.90 б) 1.50 1,36 1,40 в) 1/а 
1,50 1,36 1.40 2— 1,82 1,90 

2) 0.50 0.45 0.50 
8/а 1— 0,90 0,90 б) 1.50 1.36 1,40 в) 

Член 3 Дин. 4 — 3,63 - 3,70 

2 - -
2,50 

2.— 

1,82 
2,27 

1,82 

1,90 
2,30 

1,90 
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9) Уредбата за платите на работниците и учениците во металургијата II металната гранка („Слу-
жоел лист иа ФНРЈ" бр. 86 /48) . 

член о 
Плата по учинок 

Гр; на Норма тен погон В ру кј погон Метална грана . 
! 10,80 9,69 9,90 12,60 11,25 11,60 10,80 9,69 9,90 

И 12,60 11.26 11,60 14.40 12.84 13.20 12,60 11,25 11,60 
Ш- 14 40 12,84 13.20 16,20 14,40 14,80 , 14,40 12,84 13,20 
IV 16,20 14,40 14,80 18,60 16,50 16,90 16.20 14,40 14,80 
V 13,60 16.50 16,90 21 — 13.52 1 9 — 18,60 • 16,50 16.90 

У[ ' 21 — 13,52 1 9 — 2 4 — 21,07 21.60 21. 18,52 1 9 — 
23,40 20,55 21,10 2 7 — 23,52 24,20 23.40 20,55 21,10 

VIII 26,40 23,05 23.70 30,60 26.50 27,20 26,40 23,05 23.70 
. IX 3 0 — 26.01 26,70 3 6 — 30,85 31,70 3 0 — 26,01 26,70 

Плати по време ( 

I 10.20 9,15 9,40 10,80 9,69 - 9,90 10,20 9,15 9.40 
И 11,40 10,23 10,50 12,60 11,25 11,60 11,40 10,23 10.50 

ПГ 13,20 11,79 12,10 14,40 12,84 13 20 13,20 11,79 12,10 
IV 1 5 — 13,35 13,70 16,20 14,40 14.80 1 5 — 13,35 13,70 
V 16,80 14,94 15,30 18.60 16.50 16,90 16.80 14,94 15,30 

VI 19,20 16,99 17,40 21 — 18,52 1 9 — 19,20 16,99 17,40 
VII 21.60 19,03 19,50 23.40 20,55 21,10 21,60 19.03 19,50 

VIII 24.60 21.52 22,10 26,40 23,05 23,70 24,60 21.52 22,10 
. IX 28,20 24,53 25,20 3 0 — 26,01 26,70 26,20 24,53 25,20 

Член 12 -• Плати на учениците Во металурги ја и метална Т о и и л и и ч а р е к и, в а л> а ри и -
- гр анка чарски ити. 

Р а з р е д I 5 — 5 — 5 — 7 — 7 — 7 — 
И 6,— б — в,— 8 — 7,46 7,70 

III 7 — 7 — 7 — 9 — 8,39 11 Г 8,60 
IV 8 — 7,46 7,70 1 0 — 9,32 9.60 
V 10,— 9,32 9,60 1 2 — 11.18 11,50 

Член 15 — Додатак за непрекинато заполтување: 
а) 1 , - 0,90 0,90 б) 2.— " 1,82 1,90 в) 3.— 2,72 2,80 

Член 16 — Д о д а т о к па предработник .чо до Дин. 2.— 1,82 1.90 
9 / а Правилникот за должностите и висината на додатокот на предработникот во металургнјата и 

металната гранка („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 15 /49 ) . 
Член 3 

а) 1.— 0,90 0,90 б) 1,50 1,35 1,40 в) 2 , - 1,82 1,90 

10) Уредбата за платите на работниците и учениците вј> доената, хемиската, медицинската, прехран-
бената, текстилната и одекната, тутунски индустрија, ин ду,скријат а за стакло, папир целулоза и дрвенана , 
кожи, о букви и гуми („Службен лист на ФНРЈ" бо. 86 /48) . — З а ме де данската индустрија види го (..Слу-
жбениот лист на ФНРЈ" 111/48). 

Член 8 

Плати по учинок 
Група Дрвна индустрија Индустрија па стакло Хе миона индустрија 

I 11 — '9,87 10,10 1 2 — 10,75 1 1 — " 1 2 — 10,75 И — 
II 12,50 11,19 11,50 13,50 12,03 12,40 13,50 12,03 12,40 

111 14,50 12,90 13,30 1 5 — 13,35 13.70 1 5 — 13,35 13,70 
IV 1 6 — 14,23 14,60 16,50 14,65 Г 1 5 — 16,50 14,65 1 5 — 
V 17,50 15,52 15,90 1 8 — 15,95 16,40 17,50 15.52 15,90 

VI 1 9 — 16,80 17,30 2 0 — 17,65 ' 18,1.0 19 - 16,80 17,30 
VII 20,50 18,08 18,60 2 2 — 19,ЗВ 19,90 21 — 18,52 1 9 — 

у ш 21,50 18.94 19,50 2.4— 21,07 21,60 од 2 0 , 2 2 20,80 
IX 22,50 19,80 20.30 2 7 — 23.52 24,20 2 5 — 21,90 22,50 

, X 2 4 — 21,07 21,60 3 0 — 26,01 : 26.70 

Прехранбена : ! Текстилна Папирна 
, I 1 1 — 9,87 10,10 1 1 — 9,87 ' 10,10 11 — 9,87 10,10 
II 1 3 — 11,60 11,90 1 2 — 10.75 11 — 1 3 — 11.60 11.90 

I I I 14,50 12,90 13,30 1 3 — 11,60 11,90 1 5 — 1.3,35 13,70 
IV 15,50 13,78 14,20 14,50 12,90 13,30 16,50 14.65 1 5 — 
V) 1 7 — 15,10 15,50 15,50 13,78 14,20 17,50 15,52 15.90 

VI 18.50 16,37 16,80 16,50 ' 14,65 1 5 — 1 9 — 16,80 17,30 
VII 2 0 — 17,66 18,10 1 9 — •16,80 17.30 21 — 18,52 1 0 — 

VIII 2 2 — 19,36 19,90 2 2 — 19,36 19,90 2 3 — 20,22 20.80 
IX 2 3 — 20,22 20,80 2 4 — 21.07 21,60 2 4 — 21,07 21,60 

Страна 234 — Бро ј 10 
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Група Кожна Тутунска - Медицинска 
. I 12,— 10,75 И — И — 9,87 10,10 И — 9,87 10,10 
, И 13— 11,60 11,90 13— 11,60 11,90 13,50 12,03 12,40 
III 14— 12,47 12,80 14,50 12.90 13.30 14,50 12,90 13,30 

, М ' 15,50 13,78 14,20 16— 14,23 14.60 16— 14,23 14,60 
, V/ 17— 15,10 15,50 17,50 15,52 15,90 17— 15,10 15,50 

VI 18— 15,95 16,40 19— 16,80 17,30 19— 16.80 17.30 
VII 19— 16,80 17,30 21.— 18,52 19— 21.— 18,52 19— 

УШ- 21— 18,52 19— 23.— 20,22 20.80 
IX' 23— 20,22 20,80 25— 21,90 22,50 

Плати по време 

Дрвна Индустрија на стакло Хемиска индустрија 
I 9 — 8,09 8,30 11— 9,87 10,10 11 — 9,87 1010 

II 10,50 9,43 9,70 12— 10,75 11— 11— 10у75 11 — 
III 12— 10,75 11— 13,50 12,03 12,40 13.50 12,03 12,40 
IV 13— 11,60 11,90 15— 13,35 13,70 15— 13,35 13.70 
V 15— 13,35 13,70 16,50 , 14,65 15— 16,50 14,65 15— 

VI 16 50 14,65 15— 18— 15,95 16,40 18— 15.95 16,40 
VII 18— 15,95 16,40 20— 17,66 18,10 20— 17,66 18,10 

VI и 19— 16,80 17,30 22— 19,36 19.90 21— 18.52 19— 
IX. 20— 17,66 18.10 24— 21,07 21,60- 23— 20,22 20,80-
X 24— 21,07 21,60 26— ; 22,67 23,30 

20,22 20,80-

Прехранбена Текстилна Папирна 
1 10— 8,98 9,20 10— 8,98 9,20 10— 8,98 9,20 

И 11,50 10,32 10,60 11— 9.87 10,10 11— 9,87 10,10 
ИГ 13— 11,60 11,90 12— 10,75 11— 12.— 10,75 11 — 
IV 14— 12,47 12,80 13— ! 11,60 11,90 14— 12,47 12,80 
V 15— 13,35 13,70 13,50 12,03 12,40 16— 14,23 14,60 

VI 16— 14,23 14,60 14— п 12,47 12,80 17— 15,10 15,50 
V ј X 17,50 15,52 15.90 16— \ 14,23 14,60 18,50 16,37 16,80 

VIII 19— 16,80 17,30 18— 15,95 16,40 20— 17 66 8,10 
IX 21— 18 52 19— 20— 17,66 18,10 22— 19,36 9,90 

Кожна Тутунска Медицинска 
I 10— 8,98 9,20 •< 10— 8 ;98 9,20 10— 8,98 9,20 

111 11 — 9,87 10,10 11,50 10,32 10ѕ60- 12— 10,75 у 
НИ 12— 10.75 11 — 13— 11,60 11,90 13.— 11,60 '.90 
IV 13,50 12,03 12,40 14— 12,47 12,80 14,50 12,90 ,30 
V 15— 13 35 13,70 16— 14,23 14,60 16— 14,23 .60 

VI 16— 14 23 14,60 17— 15,10 15,50 18— 15,95 Ј,40 
VII! 17— 1510 15,50 19— 16,80 17,30 20— 17,66 8,10 

VIII! 18— 15 95 16,40 22— 19,36 19,90 
IX 20— 17,66 18,10 24— 21,07 21,60 

Член 12 

Разред 

Плати на учениците осом на 
оние во индустријата на стакло 

и кожи 
Плати на учениците во индустријата 

на стакло и кожа 
I 5 — 5— 5 — 7 — 7— 7 — 
11 6 — 6 — 6 — 8— 7,46 7,70 

III 7 — 7— 7 — 9 — 8,39 8.60 
IV 8— 7,46 7,70 10— 9.32 9.60 
V 9 — 8,39 8,60 11 — 10.25 10.50 

Член 15 — 'Додаток за непрекинато запослувањ 

Член 16 

а) 
б) 
в) 

1 — 
2— 
3 — 
2— 

0,90 
1,82 
2,72 
1,82 

0,90 
1.90 
2.80 
1.90 

Додатак на предработнин 
10/а Правилникот за должностите и висината на додатокот на предработникот-бригадир во хеми-

ската, медицинската, прехранбената, текстилната, оловната и тутунската индустрија, индустријата за стакло 
папир, кожи, обувки и гума и во производството на цимеит, салонит, печен магнезит, гипс, вар, лесни гра-
дежни плочи и бетонски производи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/49). 

Член 3 
а) 1.— 0,90 0,90 б) 1.50 1,36 1,40 в) 2,— 1,82 1,90 

150 1,36 1,40 
10/6 Правилникот за должностите и висината на додатокот на предработникот во дрвната инду-

стрија („Службен лист на ФНРЈ" бр. 108/49. — Исправка во („Службениот лист на ФНРЈ" бр. 2 50). 
Член 3 

а) 1.— 0,90 0,90 б) 1,50 1.36 1,40 е) 2.— 1,82 1,90 
1,50 1,36 1,40 

11) Уредбата за платите на работниците во производството на цимент, салонит, печен магнезит, гипс. 
вар, лесни градежни плочи и бетонски производи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 86/48). 
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Член б 
Група Плата по учинок Плата по време 

* 10,80 9,69 9,90 9 — 8,09 8,30 
И 1 12— 10,75 11— 10,20 9,15 9,40 

III 13 20 11,79 12,10 11,40 10,23 10,50 
• IV 15— 13,35 13,70 • 12,60 11,25 11,60 
. V 16,80 14,94 15,30 .13.80 12,31 12,60 
VI 18,60 16,50 16,90 15— '13,35 13,70 

VII 20,40 17,99 18,50 16,80 14,94 15,30 
V « ! 22,80 20— 20,60 18,60 16,50 16,90 

Член 13 — Додаток за непрекинато з а л о ж у в а њ е : 
2,72 2,80 а) 1,— 0,90 0;90 , б) 2.— 1,82 1,90 в) 3 — 2,72 2,80 

Член 
Член 

14 
15 

до 5 
1,82 

1,90 до 4,60 1,82 до 4,53 
1,90 

е напред наведен под реден број 10 /а 

Додаток за подземна работа 2 
Додаток на предработник до дин. 2. 

За додатокот на предработниците важи правилникот, кој што 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/49). 

12) Уредбата за платите на работниците и учениците на монтажа на електричните и машинските 
постројки (..Службен лист на ФНРЈ" бр. 65/49). 

Член 6 
Група Плата по учинок 

I 12— 10,75 ' 11— 
И 14— 12,47 12,80 

КГ 16— 14,23 14,60 
IV 19— 16,80 17,30 

лг V 22,50 19,80 20,30 
V! 2 6 — 22,67 23,30 

\'Ѕ[ 3 1 — 26,82 27,60 
V ИГ 3 6 — 30,85 31,70 

IX. 40— 3 4 — 35— 
Член 9 — 11латп на учениците 

Р ЛЕД 
5— 5 — 5 — 

I! 6 — 6 — 6 — 
Ш 7 — 7 — 7 — 
IV 8 — 7,46 7.70 
V ' 10— 9,32 9,60 

Член 12 — Додаток за непрекинато зано е дување: 
а ) . 1— 0,90 0,90 б) 2 — 

Плата по време 
10,50 9,43 , 9,7»? 
1 2 — 10,75 1 1 — 
1 4 — 12,47 12,80 
16— 14,23 14,60 
19— 16,80 17,30 
22.60 19,80 20,30 
2 6 — 22,67 23,30 
3 3 — 28,51 29,20 
3 8 — 32,41 33,30 

Член 
1,82 1,90 в) 

до 
3 — 
2 — 

2,72 
1,82 13 — Додаток на предработпик 

13) Уредбата за платите на работниците и учениците во експлоатацијата на електричните и 
ските постројки („Службен лист на ФНРЈ" бр. 6'49). 

Член 6 

2,80 
1,90 

машин-

Група Плата по учинок Плата по време Месечна плата 
! '0,80 9,69 9,90 10,20 9,15 9,40 ' 2200 1975,6 2030 

И /2,60 11,25 11,60 11,40 10.23 10,50 2400 2152,8 2210 
111 14,40 12,84 13,20 13,20 11,79 12,10 2800 2500,4 2570 
IV » 16,20 14,40 14,80 15— 13,35 13,70 3200 2851,2 2930 
V 18,60 16 50 16,90 16,80 14,94 15,30 3500 3111,5 3200 

VI 21— 18,52 19— 19,20 16,99 17,50 4000 3540— 3640 
VII 23,40 20,55 21,10 21,60 19,03 19,50 4500 3964,5 4070 

VIII 26,40 23,05 23.70 24,60 21,52 22.10 5100 4472,7 4590 
1К 30— 26,01 26,70 28,20 24.53 25.20 5800 5051,8 5190 
X 

— Плати 
6300 5462,1 5610 

Член 9 — Плати на учнниците 
Разред I 5 — 5 — 5 — 

II 6 — 6 — 6 — 
III 7 — 7.— 7 — 
IV 8 — 7,46 7,70 
V 10.— 9,32 9,60 

Член 1 

а) 
б) 
в) 

Члан 13 

1— 
2 — 
3 — 

— Додатак 

но работен час 
0,90 
1,82 
2,72 

предрадник 2— 

0,90 
1,90 
2,80 

1,82 

ателеи и 
Член 

Група 
I 

И 
ИГ 
IV 
V. 

14) Уредбата за платите на работниците и учениците 
во 
5 

200 
400 
600 

1,90 
запослени 

Месечно 
182,4 
364,8 
547,3 

на п о з о р н и ч к е во 
работилниците на театрите и филмските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ" 

190 
370 
560 

филмските 
бр. 73/90). 

На позорница и во филмското атеље 
3000 до 4000 2676 до 3540 2750 
4000 ,, 4700 3540 „ 4136 3640 
4700 „ 5300 4136 „ 4637,5 4250 
5300 „ 5800 6637,5 „ 5051,8 4760 
5800 „ 6500 5051,8 „ 5629.— 5190 

до 3640 
4250 
4760 
5190 
5780 
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Група 
. I 
II 

ЈН 
IV 

Иле« 6 — 
Разред 

3000 
4500 
5000 , 
5800 , 

Плати на 

Во позоришните и филмските работилници 
до 4500 

5000 
5800 
6500 

2676 
3964,5 
4390.— 
5051,8 

до 3964,5 
4390.— 
5051,8 
5629.— 

2750 до 4070 
4070 „ 4510 
4510 „ 5190 
5190 „ 5780 

I 5 — 5 — 5.—> 
II 6 — 6 — 6.— 

III 7 — 7 — 7 — 
IV 8 — 7,46 7,70 
V 10— 9,32 9,60 

до дин. 1500, 1354,5 1390.— 

15) Уредбата за платите на работниците во експлоатација на автомобилскиот, тролејбуСкиот и 
трамвајскиот с а о б р а ћ а ј („Службен лист иа ФНРЈ" бр. 8б'49). Исправка во („Службениот лист на ФНРЈ" 
бр. 91 /49) . 

Член 7 
Плата по работен час Месечно 

Група Плата по учинок 
,1) За возење во експлоатација 

на автомобилскиот саобра-
ћ а ј 

плата 

I 11 — 9,87 10,10 - 10,75 9,65 9.90 
И 12,50 11,19 11,50 1 2 — 10,75 1 1 — 

Ш 14.50 12,90 13,30 1 3 — 11,60 . 11,90 
IV 1 6 — 14,23 14,60 14,50 12,90 13,30 
V 17— 15,10 15,50 15,80 14,06 14,40 3300 2937 3020 

VI 18,50 16.37 16.80 17,50 15.52 15,90 3600 3200,4 3290 
VII 21 — 18,52 19— - 1 9 — 16,80 17.30 4000 3540 3640 

VIII 2 3 — 20,22 20,80 20.—' 17,66 18,10 4300 3796,9 3900 
IX 2 4 — 21.07 21,60 2 1 — 18.52 19 — 4500 3964,5 4070 

2) За часови па нринравноста во 3) Во тролејбускиот градско-автобускиот и 
експлоатација на автомобилскиот 

с а о б р а ћ а ј 
трамвајСЈшот с а о б р а ћ а ј (за сите часови 

I 10— 8,98 9.20 1075 9,65 9.90 
И 11.50 10,32 10,60 1 2 — 10.75 11 — 

III 12,50 11,19 11,50 1 3 — 11,60 11.90 
IV 1 3 — 11.60 11,90 14,50 12.90 13,30 
V 1Л— 12 47 12,80 15,80 14,06 14.40 

VI 1 5 — 13 35 13,70 17.50 15,52 15.90 
VII 16.50 . 14.65 1 5 — 1 9 — 16,80 17,30 

VIII 1 8 — 15,95 16,40 2 0 — 17.66 18,10 
IX 1 9 — 16,80 17,30 21.— 18.52 19.— 

Член 10 — Додаток за непрекинато з а л о ж у в а њ е : "ѓк 
а) После 1 година б) После 3 години в) После 5 години 

на .час одн. месечно на час одн. месечно иа час одн. месечно 
1 — 200 2 — 400 3 — 600 

. 0,90 182,4 1.82 364,8 Ѕ 2.72 547,3 
0,90 190.— 1,90 370 2,80 560 

Член 13 — Специјален додаток (месечно) 800.— 727,2 750. 
15) / а Правилникот за п л а ќ а њ е т о на работниците во експлоатација на автомобилскиот, тролејбу-

скиот и трамвајскиот саобракја ј кога вршат работа од пониска односно повисока група ' од групата нз 
работа која што им одговара на нивните квалификации („Службен лист на Ф Н Р Ј " бр. 99 /49) . 

(Види ја табелата на страна 238). 
15 /6 Правилникот за доделување на посебен додаток на работниците за у п р а в а н а со возилата со 

приколици во експлоатацијата на автомобилскиот саобракја ј („Службен лист на ФНРЈ" бр. 99 /49) . 

Член 1 
а) 

За секој 
4 — 
6 — 
8.—• 

10.—1 

1 2 — 

час возење со приколица: 
3,63 
5,43 
7,21 
8,98 

10,75 

3,70 
5.60 
7,40 
9,20' 

1 1 — 

б) 5,50 
9.— 

12.— 

4,98 
8,09 

10,75 

5.10 
8,30 

1 1 — 

16) Уредба за востановување на платните разреди и за одредување плати за учениците во трговијата 
(„Службен лист на ФНРЈ" бр. 65 /49) . 

> Член 
Разнед 

1 
2 
3 

Месечна плата на ученикот 

1000.— 
1300— 
1600.— 

1000.— 
1300.— 
1491,2 

1000, 
1300, 
1530,-
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16/а Решението за наголемување иа месечните плати на учениците во трговијата во поодделни 
браниш (Службен лист па ФНРЈ" бр. 1/50). 

Тачка 1 — Иа учениците ио трговијата тито се запослени во трговијата- на боји и лакови, хеми-
калии, железо и овоштие и зарзават им се наго лему наат месечните плати што се определени во чл. 2 од 
Уредбата за -востановувањето па платните разреди и определувањето на платите за учениците во трговијата 
(„Службен лист ка ФНРЈ" бр. 65;4:Л,' и тоа: 

17;а Правилникот за плаќањето на работниците во експлоатацијата на автомобилскиот, тролејбус 
скиот и трамвајкснот саобракјај ако вршат работи од пониска односно повисока група од групата на работи 
што одговара на нивните квалификации („Службен лист па ФНРЈ ' бр. 99/49). 

Член 5 — Наголемување на тарифниот став за п л а ќ а њ е на работниците во случаите од чл. 1 и 3 од 
овој правилник изнесуваат: 

и <Ј) вј Н а г о л е м е н а т а р и ф н а с т а в к а во д и н а р и 
Исе § о« автомобилски и тролејбуски саобраћај 
0 . 0 « Е- ' п л ч т д н а ч а с трамва јски 

и ^ а а с а о б р а ћ а ј 
~ С, к Си И К 

> . « > • § . п П Р И П И Л инпгт за месечна заплета с о Возење Приправност п л а т ц и а ц & с 

С О С/н Н С б С н И С б С н Н СГ) С н Н С б С н Н 

VIII 23,50 20,64 21,20 20,50 18.08 18,60 18,50 16,37 16,80 4400 3880,8 3990 
А VII 23.— 20,22 20,80 2 0 , - 17,66 13,10 18,— 15,95 16,40 4300' 3793.9 3900 

»V 

ЈИ 

IX 23,50 20,64 21,20 20,50 18,08 18,60 18,50 16,37 16,80 4400 3380,8 3990 — — — 
VIII VII 22.— 19,35 19,90 19,50 17,24 17,70 17,— 15,10 15,50 4150 3664,5 3760 — — — 

VI 'Л — 13.52 19— 19.— 16,80 17,30 16,5014,65 15— 4000 3540.— 3640 — — — 
IX 2 3 . - 20,22 20,80 20.— 17,50 13,10 18,—~15,95 16,40 4300" 3795,9 3900 — — — 

VIII 22,— 19,36 19,90 19,50 17,24 17,70 17,— 15,10 15,50 4150 3664,5 3760 — — — 
VI 20.— 17,66 18,10 18,25 16,19 16,60 16.— 14,2-3 14,60 381)0 3370,6 3460 18,25 16,19 16,60 
V 18,50 16.37_ 16,80 17,50 15,52 15,90 1 5 . - 13,35 13,70 3600 3200,4 3290 17,50 15,52 15,90 

VIII ~ 21.— 18,52 19.— 19.— 16,80 17,30 16,50 14,65 15.-- 4000 3540.— 3640 — — ~ — -
VII 20,— 17,66 18,10 18,25 16,19 16.60 16.— 14,23 14,60 3800 3370,6 3460 18,25 16,19 16,60 

V 18— 15,95 16,40 16,50 14,65 1 5 , - 14,50 12,90 13,30 3450 3067.— 3150 16,50 14,65 15— 
I V 17 - 15.10 15,50 15,80 14,06 14,40 14.—_12,47_12Ј80_ — _ — 15,80 14,06_14,40 

VII 18,50 16,37 16,30" 17,50 15,52 15,90 15— 13,35 13,70 3600 3200,4 3290 17,50 15,52 15,90 
VI 18— 15,95 16,40 16,50 14,65 15— 14,50 12,90 13,30 3450 3067— 3150 16,50 14,65 15— 
IV 16,50 14,65 15— 15— 13,35 13,70 13,50 12,03 12,40 — — — 15— 13,35 13,70 
III 16— 14,23 14,60 14,50 12,90 13,30 13— 11,60 11,90 — — — 14,50 12,90^ 13,30 _ 
VI 17— 15,10 15,50 15,80 14,06 14,40 14.— 12,47 12,80 — — — — — — 
V 16,50 14,65 15— 15— 13,35 13,70.13,50 12,03 12,40 — — — 15— 13,35 13,70 

„ III 15,50 13,78 14,20 14— 12,47 12,80 12,75 11,30 11,70 — — — 14— 12,47 12,80 
П 14,50 12,90 13,30 13— 11,30 11,90 12,50 11,1Ј 11,50 — — 13— 1 1 6 0 1 1 , 9 0 
V 16— 14,23 14,60 14,50 12,90 13,30 13,— 11,60 11,90 — — — 14.50 12.90 13,30 

IV 15 50 13,78 14,20 14— 12,47 12,80 12,75 11,30 11,70 — — — 14— 12,47 12,30 
II 13,50 12,03 12,40 12,50 11,19 11,50 12— 10.75 11— — — — 1250 11,19 11,50 
I 12,50 11,19 11,50 12— 10,75 11— 11,50 10 32 10,60 — — _ Т _ 1 0 , 7 5 _ 

IV 14,50 12,90 13,30 13— 11,60 11,90 12,50 11,19 11,50 — — — 1 3 — " 1 1 , 6 0 11,90 
Н III 13,50 12,03 12,40 12,50 11,19 11.50 12— 10.75 11— — — — 12,50 11,19 11,50 

I 12— 10,75 11— 11,50 10.32 10,60 11— 9,87 10,10 — — — 11,50 10,32 10,60 
а) Во трговијата на бои, лакови хемикалии и железо за 15% што изнесува: 

Разред I 1150 1150 1150 
II 1495 1495 1495 

III 1840 1714.9 176) 

б) -Во трговијата на овоштие и зарзават за 4 9 % , што изнесува: 
Разред I 1100 1100 1100 

II 1430 1430 1430 
III 1760 1640,3 1680 

17) Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и п а м е т н и ц и т е во државно« 
стопанските и приватните претпријатија приватните установи тг организации („Службен лист иа ДФЈ" бр. 
24/45) и измените и дополненијата во „Службените листови бр. 62 45, бр. 79,45 и бр. 19/47). 

Член 2 
а) Неквалификувани работници 9 до 11 8,09 до 9,87 8,30 до 10,10 
б) Полуквалпфнкувани работници 11 до 12,5 9,87 до 11,19 10,10 до 11,50 
в) Квалификувани работници 12,5 до 16 11,19 до 14,23 11,50 до 14,60 
г) Работоводни ели, прсдработ-

ници и осебено квалифику-
вани работници 16 до 19 14,23 до 16,80 14,60 до 17,30 



^реда, 8 февруари 1950 
>-

Член 3 — Посебен додаток за тешки услови на работење 1.— 0,90 0,90 
^Член 5 — Плати на учениците во занаетчиските работилници) 

оа) до 6 месеци обука на час 2,50 2,50 2.50 
б) од 6 до 18 месеци 3,50 3,50 3,50 
В) од 18 до 30 месеци 5.— 5.— 5.— 
т) преко 30 месеци обуке 6,50' 6,50 6,50 

Член 8 
Ш о 

- — 

26Ш 1/1 Помошни технички персонал Ш о до 26Ш 1620 до 2327 1660 ДО 2390 
1/2 Стручен административен и 

технички персонал 1900 » 3000 1710 >Ј 2676 1760 » 2750 
Н/1 Приправници и наместеници со 

» 

средна школска спрема 2200 » 2400 1975,6 2152,8 2030 >1 2210 
11/2 Приправници и наместеници со 

виша школска спрема 2400 » 2600 2152,8 »> 2327 2210 99 2390 
Ш/1 Нижи помошници 2400 >> 3200 2152,8 19 2851,2 2210 99 2930 
II1/2 Виши помошници 3200 >> 4000 2851,2 >9 3540 2930 99 3640 

- II1/3 Самостојни помошници 4000 Ј> 4600 3540 >> 4052,6 3640 11 4160 
1У/1 Посебни раководители <4600 »» 5200 4052,6 4555,2 4160 >9 4680 
IV/2 Општи раковод. 5200 6000 4555,2 „ 5220 4680 5360 
V Исклучителни стручњаци преку 6000 преку 5220 преку 5360 

17/а Напатствие™ за регулирање платите на работниците што се запослени во сојузните министер-
ства и установи, што не се проведени во званија што се предвидени со Уредбата за сгруките („Службен 
лист на ФНРЈ" бр. 109/47). 

Стзв III 
Група 1/1 1800 до 2600 1620 до 2327 1660 до 2390 

Ш/2 3200 до 4000 2851,2 до 3540 2930 до 3640 
17/6 Правилникот за специјалните додатоци на работниците што се запослени во здравствените 

установи („Службен лист на ФНРЈ" бр. 3/49). 
Член 4 

I /а, VII а, VIII и 1Х/а до 500 456 470 
] /б, И. Уа, VI и 1Х/6 и в „ 800 727,2 750 
IV и У б , „ 1200 1088.4 1120 
III , „ 1400 1265,6 1300 

17/в Решението за специјалниот додатак на работниците што се запослени на премерување и 
обележување на теренот („Службен лист на ФНРЈ" бр. 37/49). 

Точка 1. — Специјалниот додаток поради тешките услови на работење,на работниците на премеру-
вање и обележување на теренот. 

По работниот час дин. 2.— 1,82 1,90 
18) Уредбата за регулирање принадлежностите на наместениците што се запослени во задружните 

II општествените организации („Службен лист на ФНРЈ" бр. 110/47). 
Член 2 

Платни разред 
I 8000 6824 7020 

II 7500 6435 6610 
III 7СОО 6034 б::о» 
IV 6500 5629 5780 

V 6000 5220 5360 
VI 5600 4888,8 5020 

VII 5200 4555.2 4680 
VIII > 4800 4219,2 4340 

IX 4400 3880.8 3990 
л г 
- V 4000 3540 36-: 0 

ХГ 3600 3200.4 32° О 
XII 3200 2851.2 2930 

XIII 2900 2589.7 266:) 
XIV 2600 2327 2390 
XV 2300 20Ѕ5.4 2120 

XVI 2000 1798 1850 

19) Решението за специјалниот додаток на работниците што се запослени на практично обучуван.е 
на учениците во школските работилници („Службен лист на ФНРЈ" бо. 108/49). 

Точка 1 ЗОО до 1000 27^,6 до 908 280 до 930 
II. Сите 'други примања на работниците, наместеннцнте и учениците во стопанството, изземајќи го 

теренскиот додаток, премии, загради, додатокот на деца и патните трошкови, што произлегуваат од работ-
ниот однос а не се споменати од претходната точка I, кон што до влегувањето во сила на Законот за 
социјалното осигурување на работниците, службениците и нивните фамилии т. е. до 1 февруари 1950 година 
лодлежувале на плакјање данок на доход на работниците, наместениците и службениците и на плаќањето 
ђа допрпносот на социјалното осигурување, — мораат да бидат пресметани т. е. намалени за соодветниот 
процент на данокот на доход (воз основа на Табелата на данокот на доход за' работниците", наместениците 
и службениците („Слу жоен лист иа "ФНРЈ" бр. 108 од 10 декември 1948 година) како и за 6,8% на име' 
доприносом за социјалното „ осигурување, а потоа каголеменн за 2,4 од првобитниот бруто износ.'Така доби-
ени износи тр сб а "со* заокружување нагоре (преку 5 до" § пари) односно надолу (од Т~Д<Г5 г&ј5и) целите 
десетинскн износи на парите да се утврдат како нови (пресметани) примања. 
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III. Доколку досегашната заработка, на учениците во стопанството го преминувала износот на 
нивната заработка (плата) што е определена по основната уредба за платите на работниците и учениците 
во стопанството, тогаш логичните плати (на час и месечните), на учениците во стопанството ке бидат нама-
лени за процентот што одговара данокот ца доход спрема' Табелата на данокот на доход на работни-
ците, наместениците и службениците, аналогно на прописот од точка Ш/3 од Напнтствието за пресметување 
и наплата на данокот на доход на работниците, наме стенкавте и службениците („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 108/48). На тој начин ке се пронајде сегашната нето плата, која што ке претставува нова плата на 
учениците во стопанството. 

IV. Платите на настојиицпте на зградите што ги утврдиле министерствата на трудот на народните 
републики врз основа на чл. 16 од Уредбата за регулирање надниците и платите на работниците и наме« 
стенкавте во држак но-стопанските и приватните претпријатија, приватните установи и организации („Слу-
жбен лист на ДФЈ" бр. 24/45), со измените и дополненијата во („Службениот лист на ФНРЈ" бр. 62/45, 
79/45 и 19/47), доколку нивната вкупна месечна плата (во пари и еквивалент за уживање на жнлпштето, 
раната итп.) го преминува износот од 1498 динари ке биде намалена за 6,8% на име доприносом1 за соци-
јалното осигурување како и за соодветниот процент на данокот на доход пресметан само од месечната 
заработка во пари (не и од паричниот еквивалент за уживањето на жнлнштето, раната ити.) и така утврде-
ниот износ на сегашната нивна нето плата (месечна). На така утврдената нето плата има да се додадат 
2,4'% од нивната месечна бруто заработка (во пари и во еквивалент) и така најдениот износ ке ја чини 
нивната нова плата. Така пресметаните таблици на платите од настојниците на зградите ке ги извршат и ке 
ги објават министерствата на трудот на народните републики. . 

V. Пресметаните односно новите плати и додатоците од овас таблици ке бидат објавени во „Слу-
жбениот лист на Федеративна Народна Република Југославија, односно новите плати од претходната точка 
IV во службениот лист на народната република, а важат од I февруари 1950 година. 

IV бр. 1660 
4 февруари 1950 година Министер на трудот на ФНРЈ, 

Белград Љубчо Арсов, е. р. 

93. 
Врз основа на л оч. 2 од Решението па Владата на 

ФНРЈ за наголемување™ на платите на работниците, 
службениците и наместениците прописувам 

Т А Б Е Л И 
НА ПРЕСМЕТАНИТЕ ДОСЕГАШНИ ПЛАТИ И 

ДОДАТОЦИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
1) Во смисла на Решението од Владата на ФНРЈ 

за наголемување на платите на. работниците, службе-
ниците и наместеницнте („Службен лист на ФНРЈ" 
бр. 10/50) новите основни плати на службениците ке 
се пресметаат по следната табела: 

2.000 
2.100 
2.200 
2.300 
2.400 
2.500 
2.800 
2.700 
2.800 
2.900 
з.о т 
ЗЛ (XI 
3.200 
3.300 
ЗЛ 00 
3.500 
3.600 
3.700 
3.800 
3.900 т 
4.200 
4.300. 
4.400 
4.500 

1.798 
1.887,2 
1.975,4 
2.064,0 
2.152,8 
2.240 
2.327,2 
2.414,4 
2.501,6 
2.588,8 
2.676 
2.763,2 
2.850,4 
2.937.6 
3.024,8 
ЗЛ 12 ,, 
3.199,2 
3.284,4 
3.369.6 
3.454,8 
3.540 
ТШГ..Г 
3.710,4 
3.795,6-
3.880,8 
3.966 

1.850 
1.940 
2.03<> 
2.120 
2.210 
2. ЗОО 
2.390 
2.480 
2.570 
2.660 
2.750 
2.840 
2.930 

3.110. . 
3.200-
3.290 
3.370 " 
3.460 
3.550 

љ ш . 
3.72,0 
3.810 
3.900 
3.990 
4.070 

4.600 4.051,2 4.160 
4.700 4.136,4 4.250 
4.800 4.221,6 4.340 

/ 4.900 4.304,8 4.420 
5 . ООО 4.388 4.510 
5.100 4.471,2 4.590 
5.200 4.554.4 4.680 
•5.300 '4.637,6 4.760 
5.400 4.720,8 4.850 
'5.500 4.804 4.940 
5.600 4.887,2 5.020 
5.700 4.970,4 5.110 
5.800 5.053,6 5.1 МЈ 
5.900 5.136,8 5.280 
6.000 '5.220 5.360 
6.100 5.301,2 5.450 
6.200 5.382,4 5.530 
6.300 5.463,6 "6.610 
6.400 5.544.8 5.700 
6.500 5.626 5.780 
6.600 5:707,2 5.870 
6.700 6.788,4 5.950 
6.800 5.869,6 6.030 
6.900 •5.9*0,8 6.120 
7.000 '6.032 6.200 
7.100 6.113,3 6,280 
,7.200 6.194,4 6.370 
7. ЗОО 6.273,0 * 6.450 
7.400 6.352,8 6.530 
7,500 6.432 6.610 
7.600 6.511,2 6.690 
7.700 6.590,4 6.780 
•7.800 6.669,6 6.860 
7. ООО 6.7483 6.940 
8.000 6 . 8 2 8 7.020 
8.100 6 . 9 0 7 , 2 7.100 
8.200 6.986,4 7.180 
8.300 ,7.065,6 7.260 
^.400 ,7.144,8 7,350 
8.500 7.222 иш 
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8.600 
Ѕ.700 
8.800 
8.900 
9.000 

7.299.2 
7.3764 
7.453,6 
7.530,8 
7.608 

7.510 
7.590 
7.660 
7.740 
7.620 

2) .Додатоците на службениците ке се пресмету-
ваат спрема следната табела: 

200 182,4 190 
ЗОО 273,6 280 
400 364,8 370 
500 АУ _ 470 
600 560 
70& 637,4 650 
800 727.6 750 
900' «17,3 840 

1.000 903 930 
1.100 998,2 1.020 
1.200 ] .088.4 1.120 
1.300 1.177,6 1.210 
1.400 1.265,8 1.300 
1.500 1.35-5 1.390 
1.600 1.443,2 1.480 
1.700 1.532,4 1.570 
1.800 •1.620.6 1.660 
1.900 1.709,8 1.760 
2. ООО 1.708 .1.850 
2.100 1.887,2 1.940 
2.200 1.975,4 2.030 
2.300 2.064,6 2.120 
2.400 2.152,8 2.210 
2.500 2.240 2.300 
2.600 2.327,2' 2.390 
2.700 2.414,4 2.4ЅО 
2.800 2.501.6 2.570 
2.000 2.588,8 2,660 
3.000 2.676 2.750 
3.100 2.763,2 2.840 
3.200 2.850,4 2.930 
3.300 2.937.6 3.020 
3.400 3.024,8 3.110 
,3.500 3.112 .3 200 
3.600 • 3.109,2 3.290 
3.700 3.284,4' 3,370 
3.800 3.369.6 3.460 
3.900 3,454,8 3.550 
4.000 3.540 3.640 

3) Доколку х о н о р а р и т е службеници плакјале од-
речен дсл од доприносот зл социјалното осигурување 
и данок на доход, новите плати и додатоците на овие 
лица ке се пресметаат по табелнте наведени во тон. 
1 и 2. 

4) Ка ј ноѕоназначенпте службеници прниадлежно-
стпте ке се одредуваат на тој начин што платите и 
додатоците по постоекјнте прописи ке се пресметаат 
ло горните табели. 

.5) Пресметаните, односно новите план! и додато-
ците од овие табели важат од 1 февруари 1950 година. 

Бр. 2770 
4 февруари 1950 година 

Белград 
Секретар на Владата на ФНРЈ 

з° Персонална служба, 
Вељко Зекович, е. р. 

Врз основа на членот 2 од Законот за садените 
и медалите . а но предлог на Врховниот командант на 
оружените сили на ФНРЈ, Презндиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е 1Н и л 
за показана храброст, осведочена работа на оства-

рување братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
рез. поручници: Антонић Ђоке Душан, М а р и ч е -

вић Симеуна Стево, Реметић Јове Момир, Савић Ђор-
ђије Цвијан, Сабанац Алије Мехмед и Видовић Петка 
Стеван; 

рез. потпоручници: Ћирковић Обрена Данко, Бу-
рић Михајла Мијат, Илнћковић Ива Илија, Јовичић 
Ђорђије Васо, Лукић Ристе Симо, Миловановић Ла-
зара Ђорђија, Тривковић Томе Ристо и Вујић Глиго-
ра Радивоје; 

рез. заставници: Ђурић Тимотије Тодор, Јовић 
Милана Неђо Лукић Томе Стево, Млађеновић Ђорђе 
Саво, .Поповић Јована Неђо, Реметић Максима Реља, 
Стевановић Пере Цвијетин, Шкорић Милана Велимир 
и В у к а ш и н о в ^ Алексе Јово ; 

рез. ст. водници: Кнежевић Дпннснје Вељко, Ко-
стић Обрена Рајко, Видаковић Цвијетића Рајко и Вла-
чић Ристана Спасоје; 

инвалид Петровић Николе Цвијан. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетан Марковић Марка Андрија; 
рез. поручници: М а р и ч е в и ћ Симеуна Стево, Ми-

љевић Триве Милан, Нинић Матије Живко, Савић 
Ђорђије Цвијан и Видовић Петка Стеван; 

рез. потпоручник Иличковић Ивана Илија; 
рез. заставници: Пајић Крсте Јоцо и Вукотић Ан-

туна Штефко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
• рез. потпоручник Илинчић Ивана Илија; 

Авде Осман, Перић Милоша Здравко, Реметић Јове 
Момир, Савић Ђорђије Цвијан, Шабана« Алије Мех-
мед и Зекић Максима Срђан; 

рез. п о т п о р у ч н и к : Ђурић Михајла Мијат, Јови-
чић Ђурђије ' Васо, Карић Идриза Хакија, Миловано-
вић Лазара Ђорђија, Лерушнновиђ Васе Перо, Ристић 
Ђорђе Ратко и Симић Теке Којо; 

рез. заставници; Будалић Илије Џафер, Ивковић 
Душана Александар, Краљевић Данила. Марко, Кубу-
ри?! Беге. Хасан, Лукић Луке Лазар, Млађеновић Ђор-
ђа Саво, Шкорић Милана Велимир и Вукашиновић ' 
Алексе Јово ; 

рез. ст. водници: Алиспахић Мехмеда Ахмет, Пи-
Бовић Јована Душан, Костић Обрена Рајко, Мујбего-
вић Абаза Едхем, Поповић Марка Милош, Тешић Или-
је Предраг, Видаковић Цвнјетина Рајко, Влачић Ри-
стана Спасоје, Вукајловић Ђорђа Драго и Вукотић 
Боже Радо; 

рез. водници: Безаревић Владимира Драго, Бошко-
вић Тодора Милутин и Громнћ Мухарема Фадил; 

вој. обвезници: Крстић Спасоје Јован, Максимо-
вић Николе Мићо, Милетић Обрена Љубо , Миљано-
вић Лазе Владимир, Петровић Николе Цвијан, Ресић 
Хамдије Хакија, Тубђковић Јове Гавро, Влачић Јо-
вана Милош и Вучићевић Стеве Мијат. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. капетани: Наранџић Богдана Василије. Попо-

вић Косте др Перо и Сејдић Бећира Хасан; 

СЛУЖБЕН ЛИСТ 
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реа. поручници: Бегић Ивана Карло, Евђпћ Станка 
Међо, Јовановић Гојка Перо, Лазић Ђурђа Лазар, 
Мујадннозпћ Бете Мехмедалнја, Перка Милоша 
Здравко, Мулабднћ Авдић Осман, Поповић Зарије ДР 
Војко, Ракић Јоне Јефто, Топчагић Хасе Мухарем и 
Зекић' Максима - Срђан; 

, рез. потпоручннцн: Бнчпћ Хасана Зијах, Цевпба-
шић Сениха Хасан, Чнрковић Обрена Данко, Делип 
Ахмета Ћамил, Нинић Адемов Анзер, Харбаш Мује 
Хасан, Капур Ђорђе Миладин, Карић Идриза• Хакија, 
Лазић Штефана Гајо, Муратбеговић Ахмета Џафер, 
Омеровић Салиха Мех меда ли ја, Перушнновнћ Васе 
Перо, Петровић Боже Светозар, Симић Пере Милорад, 
Стави,ак Лазара Мирко, Шнканић Симе Перо, Топа-
ловић Ђорђе Мирко, Вукајловић Ристе Милутин, Зе-
чић Мује Захпд и Зонић Јусуфа Ибрахим; 

рез. заставници: Арнаутовић Сулејмана Јусуф, 
Бербић Ахмета Мехмед, Билић Алексе Ацо, Босић 
Цвијетина Цвико, Бркић Мухарема Изет, Делић Мује 
Чамил, Девичић Маријана Стјепан, Дивковић Јакова 
Томо, Ђурђић Алексе Свето, Ескеназн Моше Левија, 
Гаврић Марка Цвијетин, Гавриловић Пере Анка, Глу-
шац Мирка Вукосава, Хаџидеднћ Ахмета Авдо, ' Х и л -
хасановић Беге Мустафа, Хасичевић Алије Сулиман, 
Хоџић Селима Ибрахим, Хујдуровнћ Хрусте Хтео, 
Јершнновнћ Августа Александра, Кадић Замила Хај-
рудин, Кафкић Суље Хусеин, Краљевић Данила Мар-
ко, Којић Благоје Нико, Куцпјан Ивана Мишо, 'Кули-
чић Марка Блато. Лукић Ристе Милорад, Лукић Пеце 
Неђо, Лукић Митра Симо, Марић Мате Шимо, Мешит 
Ахмета Смаил, Мичић Јоце Милош, Мѕ (лаик опић Игше 
Петар, Митрашезпћ Митра Митар, Молнар Ладислава 
Драго, Недић Јове Тришо, Омазић Даута Салих. Осто-
јић Јефте Коста, Пејић Луке Мијо, Ралић Михајла 
Цвико, Ристић Неђе Марко, Рокић Јуре Илија, Савић 
Лазе Радован, Спјерчић Сулејмана Омер, Симић Нере 
Матија, Сивчевић Мухарема Мухарем, Станић Нике 
Марко, Стевић Обрада Петар, Стојишнћ Михајла Цви-
јан, Шахинпашић Фехима Миралем, Вехтпћ Беге Па-
сан, Павловић Ђоке Бранко и Живковић Јова Саво; 

рез. ст. водници: Аличехајић Арифа Мухарем, 
Алиспахић Мехмеда Ахмет, Авдпћ Хусеина Сејдо, 
Андрић Крсте Михајло, Бербнћ Хасана Исмет, Бего-
вић Симе Данко, Чошић Пере Ђорђе, Дидовпћ Виће 
Митар, Днвовпћ Јована Душан, Даниловић Неђе Ра ј -
ко. Ђурић Стевана Рајко, Хуртнћ Ахмета Аго, Ха-
лиловић Мехе Нурија, Хафизовић Хаки је Мустафа, 
Јевтић Алексе Душан, Јовичић Неђе Рајко, Калабић 
Бећира Смаил, Косорић Луке Миливоје. Караичић 
Које Рајко. Китановић Тимотије Вујадин, Лукић Или-
је Анто, Лочпћ Ху сена Осман, Љубо јевић Ивијетча 
Данило, Миљановић Лазе Данило, Мелезовић Ристе 
Мирко, Му (беговић Аба зл Е тк ем, Мркић Ристина 
Аврам, Марковић Шпире Радо, Мичић Живана Ва-
силија, Марјановић Лчубе Радо, Поповић Мариа Ми-
лош, Поповић Вићентије Бранко. Миљановић Миха«та 
Зарија, Миљан.-вођ .Чуке Коста, Савић Тоде Дшпнн, 
Шарчевић Крсте Метар, Шпљић Рал-е Осман, Тен а-
нчћ Ђорђе Микајло, Травњак Ха се Хасо, Тешић Илије 
Предраг, Тодић Петра Бошко, Вукајловић Ђорђа Дра-
го, Василић Михајла Стјепан, Вукашинови!! Вукашин 1 
Драго, Василић Максима Милош, Вукотић Боже Радо, 
Василић Максима Перо, Зекић Лазара ЈБубо, Зекано-
вић Ђорђа Радован и Жепннић Обрена Момчило; 

рез. водници: Безаревић Владимира Драго, Па-
јић Јове Милан, Бурхановић Суље Адем, Чворић 
Саве Јован, Делић Ристе Здравко, Давидовић Нике 
Јован, Ђурић Марка Марко, Герић Боже Саво, Гро-
мпћ Мухарема Фадил, Харзчић Алема Џемаил, Игња-
товић Пере Јово, Јашаревић Алата Салко, Јовичевић 
Митра Данило, Клеминћ Ибрахима Мустафа, Ликић 
Хусеина Зејр, Манђука Милоша Милка, Максић Пере 
Илија, Пантић Аћима Трифун, Салкановић Ибре Ху-
ена, Салкановпћ Химзе Ахмет, Сарачевић Алема Мехо 
и Велатиќ Омера Расим; 

рез. мл. водници: Делић Мустафе Рагиб, Ђурић 
Вилотије Никодин, Ђурић Гаврила Цвијан, Га јић 
Максе Васо, Хапапић Ба јре Мујо, Јовичић Пере Дра-
го, Кљајић Блажа Иво, Мухамедови^ Хамида Осман, 
Матић Дамјана Бошко, Млинаревић Јове Милан, Мум-
башић Ђулаге Сафет, Рељић Марка Цвијан, Шубашић 
ема јла Халил, Софић Анде Абдурахнм, Трифковић 
Богдана Деспот и Вукотић Давида Милутин; 

рез. десетар Малетић Јове Милан; 
ној, обвезници: Алић Селима Ибрахим, Алић 

Алије Хамид, Божић Стојана Душан, Билал ић Зејнила 
Рамо, Е рајић Хасе Алија, Букваревић Нурије Осман, 
Бркић Ибрахима Хасан, Делић Ибрахима Фехим, Д у ј -
ковић Косте Стево, Ђекић Гојка Душан, Ђермановић 
Ђорђа Симеун, Ђорђић Јакова Милош, Ерић Сретка 
Бошко, Гојковић Јове Љ у б о , Гојковић Јове Душан, 
Ханић Мехмеда Сафет, Имшић Фејзе Рамо, Јовичић 
Мере Јанко, Јевтић Давида Рајко, Јанковић Ристе 
Перо, Јаковљевић Јове Ђоко, Јовановић Нике Јово , 
Каитовић Арсе Стево, Кнежевић Рнст Војин, Кикић 
Јована Обрен, Кикић Ђуре Љ у б о , Лукић Живана 
Панто, Лукић Стјепана Стево, Миљановић Лазе Вла-
димир, Милетић Обрена /Бубо , Мехмедовић Ахмета 
Ахмед, Мехмедовић Аге Кадир Миловановић Стеве 
Станоје, Марић Јакова Марко, Михајловић Ристе Ра-
дован, Максимовић Николе Мићо, Мешановић Хуснија 
Ризах, Михајловић Јове Обрен, Митровић Панте Ја -
ков, Мијановић Хусе Аго, Мешановић Нује Јусуф, 
Малић Јаћнма Радо, Милошевић Тодора Мићо, Нова-
ковић Благоје Бошко, Незировић Ахмета Мујо, Нарић 
Филипа Милош, Омић Идриза Идриз, Пелеш Омера 
•Изет, Пашалић Ђорђа Лука, Павличевић Саве Лазар, 
Ресић Хамдије Хакија, Рамић Авде Мехмед, Радић 
Јове Милан, Стајић Ђ о ј е Љ у б о м и р , Скендеровић 
Ибрахима Смајло, Сушић Хусејна Осман, Стевановић 
Ристе Милан, Сејдић Мује Селим, Симеуновић Мак-
сима Радо, Сејдић Ибрахима Хусо, Станић Цвијетка 
Стево, Стевановић Јована Мико, Смајиловић Сулеј-
мана Махман, Сокић Пере Велимир, Стојановић Ни-
коле Мирјана, Слањанкић Емина Хасан, Стакић Марка 
Михајло, Севкушић Ристана Борко, Топаловић Лука 
Живко, Тењапац Димитрије Милан, Тубић Хусе Алија, 
Тришић Станоја Радосав, Тодоровић Благоја Неђо, То-
дић Зарије Милорад, Томић Зарија Бранислав, Видо-
вић Јове Паво, Влачић Јована Милош, Вучевић Стеве 
Мијат, Видовић Лазара Петар, Видовић Јакова Радо-
вин, Вукајловић Јове Маринко, Видовић Јакоба 
Бранко. Вуковић Мустафе Мехмед. Влачић Јована Ду-
шан,1 3 укић Шерифа Осман, Зеленовић Обрена Цвет-
ко, Зекић Јевте Јово, Зечић Мухарема Хусеин и Зо-
рић Алије Ахмо. . 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

поручник Лазић Ђурђа Лазар; 
потпору чи нди: Харбаш Мије Хасан, Керовић Ос-

тоје В и ако, Лукић Ристе Симо, Петровић Боже Све-
тозар и Зечић Мије Захнд; 

рез. заставници: Асановић Илијаза Факира, Бук-
вић Норе Ибрахим, Делић Му је Чамил, Ђурић Тимо-
тије Тодор, Хас.*,чевић Алије Сулејман, Лукић Митра 
Симо, Матић Војина Радован, Поповић Милорада Бог-
дан и Заимов-ић Ху сније За јим; 

рез. ст. водници: Агић Ху се Адем, Чавкуновић 
Мехо Едхем, Чоњић Пере Ђорђе, Дошић Тодора Мир-
ко, Дивови!! Виће Митар, Ђурковић Симе Велимир, 
Ђурић Стевана Рајко, Хуртић Ахмета Аго, Лојић Ху-
еејна Немет, Кур гагић Чампла Фуад, Лукић Илије 
Анто,. Љубо јевић Цвијетка Данило, Мелезовић Ристе 
Мирко, Миљановић Лазе Данило, Мекић Ристана Ав-
рам, Панчић Душана Мирко, Поповић Вићентија Бран-
ко, Шпајић Петра Иван, Тодић Петра Бошко, Тоша-
чић Ђорђа Михајло, Василић Максима Перо, Вукаши-
новић Вукашина Драго, Василић Максима Мило, Ва-
силић Михајла Стјепан, Зекић Лазара Љубо , Дујаковић 
Раде Михајло и Жешшић Обрена Момчило; 
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Ха лп аџић Османа Јусуф, Коњхоџић Алема Салко, Ле-
ко Ивана Рафанл, Морањак Мује Хасан, Миловано-
вић Лазара Коста, Мартиновић Спасоје Ђорђе, Му-
лавдић Османа Кемал, Мерван Хусе Хусо, Милић Цви-
јетина Мијат Петрић Василије Пајо, Пејић Крсте 
Илија, РИСТИЋ Станка Стеван, Сендић Касима Асим, 
Сокак оа ић Димитрије Илија,- Сокановић Ђорђа Мила-
дин, Соло Хусеина Алија, Тодоровић Гавре Душан и 
Тодоровић Ристе Васкрсија; 

рез. десетара Јокић Је а те Дујко и Миљанић Јове 
Владо; 

вој. обвезници: Аљић Паше Мехо, Абаџић Марка 
Међо, Анђић Видака Стево, Алић Мехмедалије Сабит, 
Батић Марка Драго, Бегић -Мује Суљо, Бајић Стјепана 
Илија, Божић Боже Стојан, Божановић Иве Мато, 
Бајрић Омера Хасан, Благојевић Владимира. Давид, 
Божанов Николе Фрањо, Бркић Ибрахима Алија, Бо-
жић Илије Милан, Божић Миће Војо, Милашевић Са-
дика Адем, Челиковић Мемше Рифат, Чосић Омера 
Ибро, Чосић Михе Петар, Димитрић Јове Милан, Врли-
нић Сејфе Авдо, Дамјановић Јосипа .Марко, Ђурковић 
Фрање Блаж, Ђурендић Душана Живко, Ђурђевић 
Ђорђа Душан, Ђекановић Теле Милан, Ђукић Јакова 
Љ у б о , Цакић Хусеина Абид, Гостимировић Милана 
Ђорђе, Гаврић. Јове Живко, Хусејдић Несиба Харкан, 
Хаскић Мује Дедо, Хуртић Османа Рашко, Хасановић 
Рашида Билал, Ибрахпмовнћ Ибрахима Сулејман, 
Имамовић Мује Атиф, Псић Мехе Муко, Илкић Бог-
дан Немања, Иванић Саве Симо, Јовић Гавре Осто а, 
Јанковић Госте Рајко, Јосић Филипа Иво, Јапконмћ 
Милке Бошко, Јоловић Обрада Вељко, Јусуфовић Му-
стафе Ибрахим, Јовић Милоша Милан, Јаспћ Хамида 
Салих, Ковачевић Пере Михајло. Кој гдпновдћ Милоша 
Саво, Катанић Петра Бошко, Кајић Деде Мујо, Кара-
мовић Омера Шабан, Куртић Муле Бешлага, Куреше-
вић Мацка Коста, Кекић Радована Божо, Катановпћ 
Алије Осман и Кикић Марка Десимир; 

БОЈ. обвезници: Мехић"Ибрашнма Селим, Миличић 
Луке Иво, Милошевић Луке Иво, Милошевић Васи-
лија Петар, Митровић Ђорђа Славко, Мујић Сулеј-
мана Ахмет, Митровић Митра Неђо, Мехић Ибрахима 
Зухдија, Машић Андрије Миодраг, Мешановић Ахмета 
Сафет, Миличевић Петра Цвијетин, Маринковић Јо-
вана Цвијан, Мујкић Хасана Ашир, Николић Спасоје 
Стево, Нединић Душана Никифор, Новаковић Марка 
Новак, Осмић Ибре Незир, Пајкановић Ристе Стево, 
Рате ј Винка Јелена, Пејић Томе Илија, Поповић Ра-
дована Душан, Ресулбеговић Иљаса Шефкет, Радић 
Јуре Анте, Радановић Миле Л?убо, Ристић Борислава 
Јово, Сим икић Ш и ј а н а Миомир, Смајловић. Смаје 
Ибрахим, Стевић Јеремије Чедо, Савић Владимира ве-
лимир, Суљић Хусеина Сакиб, Савић Цзијетапа Само, 
Шакотић Видака Борислав, Шадић Ахмета Алија, Ше-
рић Ибре Асан, Шабић Мехе Алија, Шлхбеговнћ Сеј-
Ле Шефко, Талетовић Раме Ахмет, Тахировић Раме 
Бајро, Тешић Цвитка Неђо, Тескеређнћ Амира Џемал, 
Тодоровић Цвијетина Цвијетко, Трифковић Ђуре Ду-
шан, Тирић Смањила Салих, Томић Максима Радивоје, 
Терзић Марка Бојо, Тодоровић Крсте Спасоје, Три-
фуновић Саве Маријан, Тихић Сулејмана Мершад, 
Тешић Вида Жарко, Томић Митра Милан, Уџубарлић 
Селима Мустафа, Василић Цвијетина Мирко, Весели-
новнћ Петра Душан, Васиљевић Илије Алекса, Ву-
ковић Ристе Миладин, Васковић Стевана Стојан, Ва-
сковић Васе Мато, Вуковић Василије Михајло, Ви чо-
вић Душана Саво, Вукичевић Ристе Јефто, Зекановић 
Неђе Душан, Зор*ан Јове Милан, Зечић Хакија Бего, 
Зорић Суље Хасан и Вуковић Марка Милован. 

Бр. 228 
8 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ Среда, 8 февруари 1950 

• рез. водници: Бурзановић Суље Адем, Бајић Јове 
Милан, Чворић Саве Јован, Чико јевић Ристе Милан, 
Делић Ристе Здравко, Ђурић Јанова Миладин, Герић 
јБоже Саво, Игњатовић Пере Јово, Халиловић Беге 
-Ибрахим,. Јеринић Милана Мирко, Лихић Хусеина 
З е јр, Манђука Милоша Милка, Салхановић Хамзе Ах-
мет, С а л а к о в и ћ Ибре Хуске и Видић Благоје Раде; 

рез. мл. водници: Цонић Душана Л>убо, 'Бурни 
Вилотије Никодин, Ђурић Гаврила Цвијан, Гајић Мак-
се Васо, Халиловић Мехмеда Касим, Хапаџић Ва?ре 
Мујо, Ибрић Химзе Мустафа., Кљајић Блажа Иво, Ко-
вачевић Никола Петар, Мухамедовић Хамида Осман, 
Миловановић Лазара Коста, Матић Дамјана Бошко, 
Окичић Данила Бошко, Субашић емајла Халил, Шки-
љевић- Марка Сретко, Шкапур Хамида Хасан и Тодо-
ровић Гавре Душан; 

рез. десетар Петровић Благоја Неђо; 
БОЈ. обвезници: Абдулаховић Вејсила Зејнил, Ан-

ђић Неђе Милан. Антић Обрена Обрад, • Билалнћ Му-
стафе Нестиб, Блатњак Станоје Милан, Божић Сто-
јана Душан, Билал.чћ Зејнила Рамо, Делић Ибрахима 
Фехим, Димитрић Јове Милан, Дрљачић Сејфе Авдо, 
Ђекић Гојка Душак, 'Бек ин ов ић Тоде Милан, Ђурђе-
вић Ђорђе Душан, Гојковић Јове ЈБубо, Ђурентнћ 
Душама Живко, Гојковић Јове Душан, Ханић Мехме-
да Сафет, Хаскић Мује Дедо, Хуртпћ Османа Хаско, 
Хасановић Рашида Билал, Имсић Нејзе Рамо, Има-
мовић Мује Атиф, Јашаревић Мује Мустафа, ' Јовичић 
Пере Јанко, Јевтић Давида Рајко, Јанковић Госте Рај-
ко, Јосић Филипа Иво, Кнежевић Ристе Војин, Каса-
ловић Арсе Стево, Којадиновић Милоша Саво, Ката-
нић Петра Бошко, Мијатовић Пере Петко, Мехмедовић 
Аге Кадир, Мехмедовић Ахмета Ахмет, Миловановић 
Стеве Станоје, Митровић Ђорђа Славко, Милошевић 
Василије Петар, Милинчић Луке Иво, Мехић Ибоашима 
Селим, Новаковић Марка Новак, Новаковић Благоје 
Бошко, Марић Филипа Милош, Незировнћ Ахмета 
Мујо, Нединић Душана Никифор, Омић Идриза Идриз, 
Пелеш Омера Изет, Пашалић Ђорђа Лука, Пекић Ла-
зара Српко, Петровић Николе Душан, Петровић Мар-
тина Шимо, Радановић Миле Љ у б о , Рамић Авде Мех-
мед, Стојановић Пере Станко, Сушић Хусејина Осман, 
Скендеровић Ибрахима Смајо, Стојић Ђоје Љ у б о -
мир, Симеуновић Максима Раде, Сејдић Мује Селим, 
Сејдић Ибрахима Хусо, Стевановић Ристе Милан, 
Стевић Пере Вељко, Соколу игић Ахмета Аго, Савић 
•Цвијетииа Саво. Супић Анђелка Милосав, Табаковић 
Гавре Милан, Топаловић Луке Живко, Трњанац Ди-
митрије Милан, Тришић Стојана Радослав, Тубић Х у 
'се Алија, Томић Марка Софрев, Тескеређић Амира 
Џемал, Видовић Јове Паво, Видовић Јакова Радован, 
(Видовић Лазара Петар, Вукајловић Јове Маринко, Ву-
кичевић Ристе Јевто, Веселиновиќ Петра Душан, Зе-
леновић Обрена Цвнтко, Зукић Шерифа Осман, Зе-
ленковић Томе Милан, Зекановић Неђе Душан, Зоран 
Јове Милан, Зечић Хакије Бего, Гаврић Јове Живко 
и Зорић Суље Хасан 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Агић Ху се Адем, Хасанбашић 

Омера Хађиб, Искановић Ибрахима Салих, Ирејз Аде-
>ма Хасан, Куртагић Чамила Фаул, Лојић Хусеина 
Исмет, Спајић Петра Иван и Стевановић Тодора Не-
ђо; 

рез. водници: Ахметлпћ Салиха Хасан, Алић Ме-
ке Салих, Чикојевић Ристе Милан, Дракулић Обрада 
Богољуб, Ђурић Јакова Миладин, Екмечић Стојана 
Симо, Фатић Мумина Шандо, Голић Танасије Станко, 
Халиловић Беге Ибрахим, Хрнић Деде Дедо, Хаџи-
абдић Омера Јусуф, Јеринић Милана Мирко, Каду-
ипић Ибре Алија, Милетић Василије • Маријан и Сла-
ву јић Цвијана Милан; 

рез. мл. водници: Божић Марка Јозо, Божић Ри-
сте Симо, Цоцић Душана Љ у б о , Диздаревић Атифа 
Хакија, Хрњић Мустафе Јусуф, Хаџић Хасе Исмет, 
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Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант на 
оружените сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш и л 
за покажана храброст и умешност во командува-

њето, осведочена работа на остварување братство и 
единство метју нашите народи и стечен^ заслуги за 
народ во текот на Народноослободителната борба да 
се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
рез. мајор Пањтер Ивана Франц; 
рез. поручник Епови Мартина Михаел; 
рез. поручник Ликар Ивана Иван; 
ѕрез. заставник Мартеланц Јуста Марија. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетан Ферјанчић Антона Антон; 
рез. поручник Костеров Михаела Адолф. 

СО ОРДЕН ПАРТИЗАНСКА ЗВЕЗДА III РЕД: 
рез. мајор Пањтер Ивана Франц. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Ферјанчић Антона Антон; 
рез. поручници: Бровц Мартина Михаел, Дроле Јо-

жефа Макс, Грахли-Јуретић Ивана Ладослав, Скрт 
Јожефа Јожеф, Жагор Јосипа Јосип и Јакулин Јоже-
фа Луцијан; 

рез. потпоручник!!: Липушчек Штефана Лудвик и 
Требше Јосипа Јосип; 

рез. заставници: Баттчич М. Франц, Гоља Јакоба 
Мирко, Кокошар Михаела Јожеф, Лахарнат Томажа 
Лудвик, Лебац Андреја Андреј и Мрвар Ј. Венцеслав; 

рез. ст. водници: Божић Франца Станко, Скварц 
Петра Станко и Шавли Андрија Штефан; 

рез. водник Воларич Антона Рудолф; 
рез. мл. водник Кривец Јурија Алојз; 
војни обвезници: Клинкон Андреја Андреј, Пајер 

Јожефа Јожеф и Рутар Франца Јанко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручници: Дроле Јожефа Макс, Грахли-Ју-

ретић Ивана Ладислав, Крапеж Франца Ладислав, Скрт 
Јожефа Јожеф, Зуодар Антона Звонко и Жагар Јо-
сипа Јосип; 

рез. потпоручници: Бровч Ивана Мирко,. Бургар 
Франца Станко, Божич Франца Игнац, Братешевец 
Алојзија Славко, Голоб Јернеја Руди, Хрват Јожефа 
Алојз, Јакулин Јожефа Луцијан, Липушчек Штофани 
Лудвик и Требше Јосипа Јосип; 

рез. заставници: 'Заими т М. Франц, Гоља Јакоба 
Мирко, Храст Симона Симон, Јермол Јожефа Јанез, 
Кокошар Михаела Јожеф, Кревања Јожефа Франц, 
Куштрин Андреја Фелицнјан, Кнез Јожефа Албин, Ко-
гој Ивана Иван, Леб: н Блажа Иван, Лебан Андреја 
Андреј, Пирих Јожефа Иван, Скомина Јожефа Мари-
јан, Снвец Франца Рудолф, Штрукељ Антона Артур 
и Таљат Андреја Станко; 

рез. ст. водници: Бјанка Петра Јожеф, Божич 
Франца Станко, Брешан Ивана Јожеф, Божич Божи-
дара Иво, Цернута Јожефа Владимир, Черне Кристи-
јана Виктор, Гашперчић Алојза Адолф, Денар Матев-
жа Августин, Лебац Андреја Јожеф, Миклавич Антона 
Јожеф, Муровец Леополда Хела, Скварц Петра Стан-
ко, Шорли Мартина Франц, Жагар Антона Габријел, 
Бонча Андреја Франц, Михелич Франца Лудвик, Веи-
цељ Томажа Отон, Кривец Јурја Алојз и Обид Фран-
ца Станко; 

рез. десетар Бергинц Јурија Алојз; 
војни обвезници: Бачар Ивана Јожеф, Царли То-

мажа Виктор, Дроле Јожефа Јожеф, Фон Андреја 
Славко, Фил илич Франца Франц, Фратина Франца Мир-

ко, Кривец Јожефа Иван, Кенда Михаела Алфонз, 
Клинтон Антона Иван и Клинтон Андреја Андреј; 

Конац Антона Штефка; 
војни обвезник Мелина Андреја Андреј; 
Манфреда Јожефа Даница; 
војни обвезници; Пајер Јожефа Јожеф, Пипан Ма-

рије Јожеф, Ручна Ивана Иван, Рутар Матије Иван, 
Рутар Франца Јанко, Ручна Ивана Иван, Сулин Фран-
ца Франц и.Смрскао Франца Мирко; 

Уршић Антона Антон. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. потпоручници: Голоб Јернеја Руди и Хрват 

Јожефа Алојз; 
рез. заставници: Храст Симона Симон, Хвала Кар-

ла Венцеслав, Кравања Јожефа Франц, Лебан Блажа 
Иван, Пирх Јожефа Иван, Таљат Андрије Станко тс 
Скомина Јожефа Маријан; 

рез. ст. .водници: Бјанка Петра Јожеф, Брешан 
Ивана Јожеф, Черне Кристијана Виктор, Дејан Ивана 
Иван, Гашперчич Алојза \долф, Иванчић Андреје Ми-
рослав, Кенда Михаела Феликс, Мнклавич Антона Јо-
жеф, Лебан Јожефа Алојз, Мајсар Антона Иван, Му-
ннх Амалије Виктор, Пајнтар А. Антон, Шорли Мар-
тина Франц, Шулигој Јожефа Езстахиј, Шорли Мар-
тина Андреј и Жагао Антуна Габријел; 

рез. водници: Бонча Андрије Франц, Бизјак Ма-
тевжа Станко. Братуж Антона Франц, Нинчић Јожефа 
Ангел, Добравец Антона Драго, Храст Симона Јошко, 
Клинтон Михаела Милан, Комар Јожефа Иван, Комац 
Ивана Мирослав, Крагељ Ивана Цирил, Може Томажа 
Јожеф, Мали А. Антон, Пук Петра Петер, Подрека 
Антона Иван, Рутар Ивана Андреј, Совдат Андреја 
Албин. Шорли Франца Франц, Торкар Франца Франц, 
Венцељ Томажа Отон и Залашчек Антона Антон; 

рез. мл. водници: Бутул Франца Франц, Филипич 
Андреја Антон, Гоља Ивана Јанко, Гомезељ А. Емил, 
Хоснер Ивана Милотин, Иванчич Јернеја Јожеф, Кон-
стантини Јожефа Милан, Крајник Ивана Иван, Кра-
в а н а Андреја Фердинанд, Пук Јожефа Алојз, Перат 
Антона Јанко, Павлин Ивана Франц, Рутар Андреја 
Андреј, Смрекар Ивана Рудолф, Стргулц Андреја Ан-
дреј и Воларич Ивана Јожеф; 

рез. десетари: Бергинц Јурја Алојз, Крапеж Ф. 
Габријел, Кушнер Јожефа Станко, Матиас Јожефа Да-
рине и Шиклн Игиаца Јошко; 

војни обвезници: Балох Антона Франц, Бегуш Ју-
рија Петер, Бергинц Андреја Адолф, Божић Антона 
Милко, Богатај Јакоба Јожеф, Брешка Франца Иван, 
Браз Петра Срећко, Братуж Јожефа Целестин, Брезшнс 
Јожефа Карел, Братуж Феликса Миле, Бремен Петра 
Антон .Брешан Франца Фрзнц, Бизјак С. Станко, Цвек 
Ивана Штефан, Царли Томажа Виктор, Бриц Ивана 
Јожеф, Чернигој Ивана Иван, Чоли Јожефа Силвестера 
Дроле Јожефа Јожеф, Добравгц Франца Мирко, Дебе-
љак Михаела Јернеј, Дрекоња Ивана Јанко, Дроле Ја-
неза Јанез, Дроле Петра Петар, Фалетич Иптаца Ау-
густ, Фон Андреја Славко. Фон Антона Алојз, Фон 
Антона Антон, Фон Андреја Антон, Габршчек Ивана 
Антон, Гашпершич Јожефа Павел, Гоља Јожефа Мир-
ко, Гоља Јакоба Антон, Гоља Јожефа Адолф, Голоб 
Јожефа Франц, Грегорчпч Ивана Иван, Гросар Блажа 
Алојз, Храст Ивана Мирко Увала Алојза Станко, Иван-
чич Алојза Цирил, Иванчич Мохора Јожеф, Иванчич 
Игнаца Данило, Иванич Андрија Јожеф и Ив анич 
Филипа Јожеф, 

Иванчич Андреја Ангела; 
војни обвезници: Јанез Андреја Антон, Јанеш Ан-

тона Миха, Јеж Матесжа Игнациј, Корен Јожефа Јо-
жеф, Куринчич Ивана Мирко, Куринчич Франца Алој-
за '̂, Крамер Јакоба Франц, Кума|р Викторија Михаел, 
Кравања Ивана Радован, Крајник Јожефа Штефан, 
Ковачич Андреја Миха, Кутин Михаела Иван, Каве Ан-
дреја Андреј, Кенда Јожефа Јожеф, Кикељ Јанеза 
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Лудвик, Клавира Антона Марјан, Кокој Антона Антон, 
Ковачич Јожефа Дарко, Ковачич Јожефа Јожеф, Кав-
чич Ивана Јанко, Клин кои Антона Иван, Кенда Миха-
ела Алфонз, К р а т и Франца Франц, Кравама Андреја 
Франц, Ковачич Јакоба Иван, Кацафура Андреја Ан-
дреј, Леван Михаела Иван, Лебац Ивана Иван, Лебац 
Андреја Јожеф, Лебан Антона Јошко, Липушчек Ан-
дреја Мирко, Липушчек Франца Лудвик, Липушчек 
Андреја Рафед, Липушчек Јурија Ванцељ, Лебац То-
нажа Макс, Млакар Ивана Иван, Мелинц Јожефа Јо-
жеф, Маври Ивана Михаел, Мракеуч Антона Франц, 
Мрак Јакоба Јакоб, Мочник Франца Виктор, Мочник 
Франца Иван, Млекуж Андреја Франц, Млекуш Ивана 
Франц, Манфреда Јожефа Иво, Мелинц Андреја Ан-
дреј и Манфреда Ивана Славко^ 

Манфреда јожефа Даница; 
вој. обвезници: Новак Јакоба Албин, Паљтар 

Франца Франц. Павишић Андреја Лудвик, Павшнч Ан-
дреја Рафаел, Перинчич Антона Лудвик, Пирих Фран-
ца Франц, Пипан Марије Јожеф, Поитар Франца Ал-
бин, Подгорини Игнаца Лудвик, Пнрих Штефаиа Ау-
густин, Прегељ Валентина Антон, Рејц Петра Франц 
и Рејц Андреја Виктор; ' 

Рејц Ивана Вида; 
ној. обвезници: Рот Јожефа Јожеф, Рот Леополда 

Леополд, Рот Јожефа Франц, Рот Антона Антон, Рот 
Јожефа Андреј, Рутар Ивана Антон, . Рутар Франца 
Франц, Рутар Матије Иван, Ручна Ивана Иван, Рутар 
Антона Антон, Рутар Јожефа Јожеф, Рот Франца Јо-
жеф, Стрга Антона Алојз, Стрес Антона Јанко, Сев-
дат Јожефа Карол. Совдат Франца Франц, Шулић Ан-
тона Владко, Шк уб пи Михаела Јожеф, Скочио Андреја 
Сречко, Скочир Томажа Томаж, Скочнр Јожефа Иван, 
Сивец Франца Славко, Смрскао Франца Мирко, Судии 
Франца Франц, Смрекар Јожефа Иван, Шулигој Петра 
Адалберт, Шулер Ивана Јожеф, Штрукељ Ивана Јо-
жеф, Штрукељ Јожефа Валентин, Штрум Фран па 
Алојз, Шимац Јожефа Николај, Ши нк ов е ц Антона 
Лујгвнк, Штим Андреја Антон, Штих Томажа Марија, 
Тестен Антона Јожеф, Трушновац Ивана Цирил, Ур-
ин ић Андреја Антон, Урбжчич Франца Франц, Уршич 
Андреја Иван, Уршич Ивана Јожеф, Уршич Антона 
Антон, Уршич Андреја Владо, Боршч Антона Јожеф, 
Витез Ивана Алберт, Вертељ Антона Леополд, Зори 
Матија Аугуст и Жатар Франца Франц. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. ст. водници: Дејан Ивана- Иван, Гатеј Луке 

Франц, Иванчић Андреја Мирослав, Кенди Михаела 
Феликс, Конавец Франца Јожеф, Куринциц Јожефа 
Франц, Лебац Јожефа Алојз, Мајсар Антона Иван, Му-
нил Амалије Виктор, Пајиташ А. Антон, Ровшчек Ан-
тона Јулијан, ШулигОј Јожефа Евстрахиј и Шорли 
Мартина Андреј; 

рез. водници: Бизјак Матеска Станко, Братуж Ан-
тона Франц, Бутул Јакоба Јожеф, Банох Аугуста Ла-
ло, Денчич Јожефа Ангел, Добравец Антона Драго, 
Храст Симона Јошко, Камион Михаела Милан, Комар 
Јожефа Иван, Комац Ивана Мирослав, Прател« Ивана 
Ћирил, Кокошар Андреја Габријел, Манфреда Јожефа 
Рудолф, Нуи Петра Петар, Подрека Антона Иван, 
Совдат Андрије Албин, Скочир Јожефа Павел, Шор-
ли Франца Франц, 'Горког Франца Франц, Залашчек 
Антона Антон и Зоркин Антона Рајко; 

рез. мл. водици: Бутул Франца Франц, Дроле Ур-
бана Аугустин, Фи лилич Андреја Антон, Гоља Ивана 
Јанко, Грегорчич Антона Иван, Хоснер Ивана Мило-
сни, Константни Јожефа Милан, Крател* Антона Ан-
то«, Конавец Франца Франц, Нук Јожефа Алојз, Обид 
Франца Франц, Перат Антона Јанко, Павлин Ивана 
Франц, Пирих Франца Франц, Потрица Ивана Франц, 
Стргула Андреја Андреј, См ре кер Ивана Рудолф, Шав-
ли Јожефа Јожеф и Уршич Ивана Иван; 

рез. десетагш: Карапеж Ф. Габријел, Кушчер Јо-
жефа Станко, Ковачич Ивана Пво, Кр ат вц Ивана Мир-

ко, Лупушчек Андреја Јожеф, Матијаш Јожефа Да-
ринка и Антих Франца Павел; 

ној. обвезници: Арман Ивана Иван, Бергинц Ја-
неза Алојз, Балох А-нтона Франц, Бегуш Јулија Пе-
тар, Бергунц Андреја Адолф, Божич Антона Милко, 
Богатај Јакоба Јожеф, Брешка Франца Иван, Браз 
Петра Сречко, Братуж Феликса Миле, Братуж Јожефа 
Целестин, Брезник Јожефа Карел, Бремен Петра Ан-
тон, Брешан Франца Франц, Брнц Ивана Јожеф, Ба-
лох Антона Франц, Башељ Јожефа Рудолф, Батисти^ 
Антона Силвестер, Бенедејчич Ивана Антон, Бегуш 
Франца Аугустин, Бегуш Ј. Антон, Бенко Ивана Алојз, 
Брешчак Ивана Франц, Брешан Ивана Михаел, Брешан 
Франца Иван, Брешка Јожефа Станко, Брешка Франца 
Франц, Бравничар Франца Франц, Божич Михаела 
Станко, Бизјак Мирослава Мирослав, Бергинц Јожефа 
Херман, Бергинц Антона Иван, Божич Ивана Алојз, 
Бровч Ивана Љубиној, Цветражник Петра Петар, Цвек 
Ивана Стефан, Гоља Антона Алојз, Денчич Јожефа 
Лудвик, Попи Франца Фр§нц, Мони Јожефа Силвестер, 
Черитај Ивана Иван, Чуфер А. Јустин, Чушин Франца' 
Хумберт, Чоии Алберта Јожеф, Черне Јанеза Рафаел, 
Дакскоблер др Петар, Дроле Јанеза Јанез, Дрекоша 
Иван Јанко, Дебељак Михаела Јернеј, Добравец Фран-
ца Мирко, Дурјава Ивана Вилко, Дроле Петра Иван, 
Дроле Јожета Јустин, Дроле Петра Антон, Дроле П. 
Франц, Дрекоња Мартина Алфонз, Деклева М. Миро-
слав, Фон Ивана Франц, Фалетич Игњаца Аугуст, Фол 
Антона Алојз, Фон Антона Мирко, Фратина Антона 
Антон, Гросар Јожефа Алојз, Гросар Блажа Алојз, 
Грегорчич Ивана Иван, Голоб Јожефа Франц, Гоља 
Ј-оежфа Адолф, Гоља Јакоба Антон, Гоља Јожефа 
Мирко, Гашперчич Јожефа Павел, Габрешек Ивана 
Антон, Грошељ Јулке Здравко, Гросар Блажа Франц, 
Гојруп Андреја Габријел, Гоља Јакоба Станко, Гоља 
Јожефа Албин, Гоља Петра Петар, Фон Антона Антон 
и Гатеј Луке Карло; 

Градишац Франца Марија; 
ној. обвезници: Гашперут Ивана Леополд, Гашперут 

Франца Франц, Габершек Ивана Иван, Габршчек Јо-
жефа Јожеф, Кумар Антона Јустин, Хвала Алојза 
Станко, Храст Ивана Мирко,' Хумар Ивана Мирко, Ку-
мар Ловреица Макс, Хвала И ги-а ца Игнац, Хвала Ан-
тона, Венцеслав, Хвала Јернеја Јоже, Хвала Мартина 
Иван. Хвала Франца Мирко, Иванчич Антона Алојз, 
Иваннч Андреја Јожеф, Иванчпч Андреја Ангело, 
Иван чин Итнана Данило; Иванчан Мохора Јожеф, 
Иванчпч Алојза Ћирнл, Иванчич Игнаца Доминик. Јан 
Матије Макс, Јеж Матевжа Игнацнј, Јанеш Антона 
Миха, Јанеж Андреја Антон, Јермол Андреја Рудолф, 
Јелинчпч А. Андреј, Јермол Ивана Иван, Југ Антена 
Алојз, Југ Јакоба Јакоб, Југ Франца Франц, Корен 
Ловренца Фердинанд, Ковчнч Ивана Јанко, Ковачич 

.Јожефа Јожеф, Ковачич Јожефа Дарко, Когој Антона 
Антон, Клавора Антона Марјан, Кикељ Јанеза Лудвик, 
Кенда Јожефа Јожеф, Каве Андреја Андреј, Кутин 
Михаела Иван, Ковачич Андреја Михо, Крајник Јо-

ж е ф а Стеван. Праваша Ивана Радован, Кривец Јоже-
фа Иван, Кумар Викторија Михаел и Крмар Јакоба 
Франц; 

вој. обвезници: Куринчич Франца Алојзиј, Кур.да-
чин Ивана Мирко, Корен Јожефа Јожеф, Канале)! Ја-
неза Мирко, Крајник Ивана Иван, Курпнчич И Е ана 
Иван, К урвич ич Франца Антон, Куринчич Ивана Иван, 
Куринчич Ивана Иван, Куричич Ивана Иван, Кривец 
Блажа Алојз, Кук Антона Иван, Крапеж Франца Ау-
густ, Крајнц Франца Станко, Крѕгељ И. Иван, Коп-
гељ Јожефа Иван, Кра ши Андреја Иван, Кавчич Ива-
на Јожеф, Кавчич Андреје Иван, Кавчич Франца Ру-
долф, Каучпч Франца Миха, Кавчнч Ивана Иван. Кен-
да 11 вана Роман, Кенда Ивана Алојз, Кенда Фпанца 
Рудолф, Кен да Антона Иван. Кенда Алојза Алојз, 
Кенда Антона Лудвик, Комац Франца Андреј, Конавец 
Михаела Иван, Корен Франца Иван. Кос А. Карел, ПО-
БОЧНИ Андреје Рудолф, Ковачич Алојза Феликс, Ко-
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гој Антона Јакоб, Когој Јожефа Алфонз, Когој Ивана 
Иван, Кофол Антона Франц, Клинкон Франца Франц, 
Клен Мике Томаж, Клавжар И. Алојзиј, Кенда Ивана 
Јожеф, Кук Луке Антон и Кенда Антона Франц; 

Кикељ Штефана Милка; 
ној. обвезници: Лебан Петра Јожеф, Ли пуш чек 

Јурија Венцел, Липушчек Андреја Рафаел, Лнпушчек 
Франца Лудвик, Лилушчек Андреја Мирко, Лебац Ан-
тона Јетико, Лебан Андреја Јожеф, Лебан Ивана Иван, 
Лебан Михаела Иван, Левпушчек Виктора Звонко, 
Левпушчек Данијела Јожеф, Левпушек Јожефа Франц, 
Леба« То маж а Јанко, Лебан Ивана Андреј, Дебатс 
Ивана Иван, Лесјак Алојза Алојз, Лееја« Ивана Иван, 
Лесјак Михаела Виктор, Леба« Јожефа Иван, Леба« 
Франца Франц, Давања Јанеза Албин, Лап аш а Н. Ва-
лентин, Лазар Јожефа Рудолф, Лазар Гашперија Мир-
ко, Мателич Ивана Јожеф, Манфреда Ивана Славко, 
(Манфреда Јожефа Иво, Млеку« Ивна Франц, Млекуз 
Андреје Франц, Мочник Франца Иван, Мочник Франца 
ЈВ и т а р , Мрак Јакоба Јакоб, Маргинуч Антона Франц, 
(Маври Ивана Михаел, Медини" Јожефа Јожеф, Млакар 
Изана Иван, Масера Јанеза Ива«, Марка Ивана Алојз, 
еМлиехн Рудолфа Адолф, Мелихир Рудолфа Станко, 
Млакар А. Јанез, Митич Андреја Милан, Митич Ан-
тона Франц, Миклавич Јожефа Мирко, Менич Ивана 
Франц, Менич Ивана Антон, Млекуж, Матије Алберт, 
Млакар Андреја Антон, Млекуж Франца Андреј, Мле-
куж Томажа Адолф, Млекуж Андреја Андреј, Мрак 
Јакоба Алојз, Музник Ивана Хермна, Муровец Андре-
ја Аугустин, Мракич Матије Матија, Манфред Франца 
Борис, Манфреда Ивана Иван, Ќук Петра Рудолф, 
Новак Јакоба Албин, Озебек Алојза Мирко, Ортар 
Јожефа Иван, Оста« Франца Миран, Облак Андреја 
Цирил, Панеж Јакоба Станко, Цирих Франца Франц, 
Перинчич Антона Лудвик, Павшич Андреја Рафаел, 
Оз вш ич Андреја Лудвик, Пањтар Франца франц. Пи-
рин Штефан а Аугусти«, Подгорини Итна па Лудвик, 
Пантер Франца Албин, Пајнтер С. Станко, Петернел 
Ловренца Алојз, Персоља Јожефа Карел, Перинчич 
Ивана Драго, 'Павлин Андреја Франц, Павлин Ивана 
Антон, Презел^ Блажа Ладислав, Презел* Антона Јо-
жеф и Пирих Јакоба Антон; 

пој. обвезници: Прегељ Валентина Штефан, Раку-
шчек Матије Матија, Рутер Јожефа Јожеф, Рутар Ан-
тона Иван, Рутар Антона Антон, Рутар Франца Франц, 
Рутар Ивана Антон, Рот Јожефа Антон, Рот Антона Ан-
тон, Рот Јожефа Франц, Рот Јожефа Јожеф, Рот Лео-
полда Леополд, Рејц Андреје Виктор, Рејц Ивана Ви-
да, Рејц Петра Франц, Рејц Ивана Феликс, Рејц Ан-
тона Иван, Рејц Антона Франц, Рејц Матевжа Алберт, 
Рот Франца Адолф, Рот Јожефа Франц, Росић Јожефа 
Михаел, Рејец Ивана Иван, Ручна Ивана Антон, Рутар 
Јожефа Иван, Рутар Михаела Богомир, Рутар Франца 
Михаел, Рутар Јанеза Јанез, Рутар Матевжа Андреј, 
Рутар Ивана Михаел, Рутар Ивана Франц, Рутар Ма-
тевиќ Јожеф, Рутар Ивана Франц, Стргар Андреја 
Оскар, Сивец Франца Славко, Скочир Јожефа Иван, 
Скочир Томажа Томаж, Скочио Андреја Срећко, Ску-
дни Михаела Јожеф, Стргар Антона Алојз и Струи 
Франца Алојз; 

вој. обвезници: Стреч Антона Јанко, Совдат Фран-
ца Франц, Сулнч Антона Влатко, Сивец Андреја Иван, 
Саботич Франца Франц, Скали« Антона Мери, Скрт 
Петра Феликс, Скрт Петра Јожеф, Смрекар Франца 
Иван, Смрекар Ивана Ива«, Смрекар Јакоба Алојз, 
Штевања Петра Иво, Штих Андреја Антон, Штик То-
нажа Марија, Шулигој Петра Адолберт, Шулер Ивана 
Јожеф, Штрук ел. Ивана Јожеф, Штрукељ јожефа Ва-
лентин, Шимац Јожефа Николај, Шинковец Антона 
Лудвик, Штендрел Јожефа Флор јан, Шорли Јожефа 
Јожеф, Шорли Франца Јакоб, Шорли Мартина Иван, 
Шорли Франца Виктор, Школи Јожефа Јожеф, Штру-
кељ Јожефа Антон, Штрукељ Јожефа Алојз, Штрум 
Франца Франц, Штурм Јерме ја Рафаел, Шули« Петра 
Јолсеф, Тројер Ј . Јоже, Труоиовец Ивана Цирил, Тро-

јер Ивана Аугуст, Торказ Андреја Антон, Торкар Ј . 
Ангел, Торбар М. Антон, Торкар Алојза Јулија«, Те-
штен Антона Јожеф, Тројер Ј. Антон, Трипи« Франца 
Станко, Тута Михаела Михаел, Уршич Антона Франц, 
Уршич Ивана Јожеф, Уршич Јожефа Иван, Уршич 
Андреја Иван, Урбанич Франца Франц, Уршич Андре-
ја Антон, Уршич Ивана Иван, Урсич Антона Антон, 
Урсич Томажа Станко, Великоња Франца Франц, Ви-
тез Ивана Алберт, Вертељ Антона Леополд, Вогрић 
Антона Јожеф, Валентинчич А. Јанко, Вулч Ферди-
нанда Фердинанд, Воларић Антона Ива«, Вогрич Ива-
на Иван, Жбогар Валентина Изидор, Жбогар ' Матије 
Оскар, Зорц Матије Аугуст, Жгага Мике Станко, Ж ?-
лашчек Антона Франц, Жагор Франца Франц и Жубер 
Андрије Силвестар. 

Бр. 230 
9 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

Врз основа иа членот 2 од Законот за садените 
п медалите, а по предлог на Врховниот командант на 
оружаните сили на ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш и л 
за показана храброст, осведочена работа ка оства-

руваше братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот ва Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН' ЗАСЛУГА ЗА НАРОД И РЕД: 
вој. обвезник Тарбук Андреје Илија. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетан Кокановић Антонија Чедомир; 
рез. поручник Вујновић Николе Стево. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Кекаиовић Антонија Чедомир; 
рез. поручници: Кар акач Милана Мате и Шкрлац 

Фрање Фрањо; 
рез. поручници: Јанковић Ђуре Антун и Обра-

довић Луке Гојко; 
рез. заставници: Босанац Алексе Стево, Писма-

ревић Ивана Михајло, Пољак Л у ј е Иван и Перковић 
Николе Мирко; 

рез. ст. водници: Ратковић Миле Јоцо, Шљивић 
Стеве Бранко и Шаулић Јована- Раде; 

рез. водници: М арге тић Душана Илија, Предра-
говић Милана Јоцо, Рајковић Томе Коломан и Жив-
ковић Стеве Саво; 

рез. десетар Јаговић Алексе Илија; 
вој. обвезници: Бузаџић Лазе Миле, Болић Луке 

Танасије, Болић Јове Душан, Црнобрња Илије Р.аде, 
Добрић Мије Милан, Добрић Мате Петар, Драгичевић 
Николе Тодор, Ђурђевић Манојла Никола, Филиповић 
Стјепана Адам, Бојић Марка Марко, Грујичић Петра 
Раде, Пеичић Алексе Крста, Иванишевић Марка Ђуро, 
Јуратовић Стјепана Павао, Казарјев Мисана Сергјез, 
Ковачић Јове Тејо, Пејчиновић Панте Михајло, Крстић 
Које Жарко, Комленац Милана Чедо, Лемајић Манојла 
Јован, Лончаревић Стјепана Стјепан, ЈБусавец Андрије 
Фрањо, Милетић Јосипа Марија, Мариновић Мате 
Славко, Мошкан Фрање Јосип, Мишљеновић Стеве 
Милан, Михолнћ Стјепана Стјепан, Матинић Адама 
Мартин, Бјелановић Илије Паво, Симоновић Милана 
Раде, Новаковић Николе Миле, Ојкић Васе Милан, Пе-
тровић Николе Јово, Попадић Неђе Тодор, Попадић 
Николе Ђуро, Перковац Андреје Јосип, Прерадовић 
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Јове Миле, Радованозић Белее Никола, Руљак Томе 
Иван, Суботић Јована Бошко, Стрбац Саие Душан, 
Стојчић Миле Васо, Смиљанић Трифуна Мојсије, Срб-

и н а Драге Ђуро, Сухањи Адама Петар, Спиранец Сте-
(ве Милан, Теодоровић Владимира Душан, Тепавац Ни-
коле Перо, Тарбук Андреје Илија, Увода Јакова Мари-
ја, Војновић Илије Васо, Видовић Живка Антун, Ву-
драг Раде Милан и Зубић Марка Вид. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручници: Каноти Мије Мирко, Каракаш Ми-

лана Мато и Шкрлац Фрање Фрањо; 
рез. поручници: Јанковић Ђуре Антун и Обрадо-

вић Луке Гојко; 
рез. заставници: Барачевпћ Ивана Антун, Брцкан 

Јурја Павао, Босанац Алексе Стево, Драгојевић Анке 
Данило, Ерготић Блаже Ивица, Фунарић Томе Павао, 
Илић Шимуна Миле, Михајловић Саве Стана, Перко-
вић Николе Мирко и Тот Ивана Антун; 

рез. ст. водници: Личина Марка Славко, Рајковић 
Миле Јоцо, Шаулић Јована Раде и Шљивић Стеве Бран-
ко; 

рез. водници: Бандић Теодора Урош, Мишчаунчук 
Васиља Гргур, Пралић Милана Димитрије и Живко-
вић Стеве Саво; 

вој. обвезници Андрије Јово Стојан,- Азаповпћ Пе-
тра Ђоко, Црнобрња Илије Раде, Добријевић Марка 
Симо, Дубуковић Милете Бранко, Добрић Мате Петар, 
Ђурђевић Манојла Никола. Комета Ивана Стјепан, Хес 
Мате Андрија, Иванчић Ивана Мато, Ивковић Стеве 
Миле, Пеичић Алексе Крсто, Јовановић Стеве Анка, 
Јоргић Пане Перо, Јовичић Лазе Аћим, Јагодић Алексе 
Илија, Ковачевић Милоша Стево, Крстић Које Жарко, 
Комленац Милана Чедо, Мишчевић Стевана Никола, 
Миросављевнћ Ђуре Лука, Мисћанчук Ивана Реза, Ми-
кић Мате Адам, Машка« Фрање Јосип, Маринковић Пе-
ре Никола, Милојевић Момчила Марко, Магусић Ивана 
Марко, -Новковић Јована Лука,, Ојкић Васе Милан, Пу-
маљук Грге Јосип, Поповић Милоша Симо, Петровић 
Николе Јово, Петрић Манојла Душан, Попадић Неће 
Тодор, Попадић Николе Ђуро, Прерадовић Јове Миле, 
ѕРојних Јосипа Иван. Раухер Ђуре Стево, Раушевнћ 
Раде Раде, Радмиловић Петра Лазо, Рокић Ђуре Илија, 
Душан, Тепавац Николе Перо, Винковић Марка Иван, 
Војновић Илије Васо, Зубпћ Марка Вид, Живковић 
Стојана Илија и Живковић Мате Мартин. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. заставници: Брцкан Јураја Павао и Дујмовић 

Боже Иван; 
рез. ст. водник Белобабић Вукашина Никола; 

рез. -водници: Мпрссазљевнћ Винка Антун, Продић 
Милана Димитрије, Шарић Грге Фрањо и Внзлер Ма-
тије Антун; 

рез. мл. водници: Полић Мате Мато и Палошевић 
Јозе Мартин; 

рез десетар Печурчпћ Фрање Шимо; 
БОЈ. обвезници: Бабић Стјепана Мијо, Баличевић 

Томе Вико, Батинић Мане Бранко, Бандић Антуна Анка, 
Босанац Милоша Крсто, Блашко Марка Иван. Божић 
Мате Стјепан, Бачић .Бајтула Миховил, Црнковић Ма-
ријана Петар, Циндрић Ђуре Мишо, Чича Лазе Спасо-
је, Чачић Милана Стјепан, Ђуле Јосипа Антун. Ћуку-
Јпић Јуре Недељко, Д у р к о в и ћ Милете Бранко, Дуловић 
Боже Мартин, Дрљача Душана Милан, Дескар Ивана 
Карло, Дуна« Марка Јанко, Еванковић Лазара Илија, 
Филагић Маге Стјепан, фогадић Јосипа Лука, Фил-
мови}! Мате Ст јепан , Фајдетпћ Јосипа Мартин, Глаи-
цер Фрање Карло, Горда Мише Мишо, Гегнћ Јове Ми-
лан, лабијален Игнаца Иван, Ивковић Стеве Миле, И па-
реша Саве Гњатиеј, Јерковић Винка И*ап. Једн Јосипа 
Иван. Касаловић Илије Шимо, Курзувић Душана Дани-
ца, Костадинов!^ Петра Станко, Кнежевић Томе Мато, 
Кокорић Марка Стјепан, ћовач Валента Ђуро, Костић 
Стјепана Јозе, Кнежевић Ферда Еморик, Комар Ђуре 

Мишко, Крмић Стеве Фердо, Ловрић Петра Мато, Ло-
ллковић Јозе Јозо, Кесић Раде Ђуро и Луб-оја Боже 
Мијо; 

ној. обвезници: Миросављевнћ Антуна Антун, 
Ирган Стипе Паво, Мишћанчук Ивана Реза, Микић 
Мате Адам, Мариновић Пепе Никола, Милиновић Ми-
хајла Стево, Мишљеновић Момира Светозар, Муста-
фић Стјепана Маријан, Матијевић Вује Милан, Метео 
Стјепана Иван, Марчета Фрање Младен, Новковић 

.Марка Душан, Одаљ Иван, Петошевић Теодора Пе-
тар, Палажић Петра Мато, Поповић Ивана Иван, Пре-
тепан Луке Стјепан, Ппнчат Фрање Јосип, Подма-
рицки Паве Марко, Првић Антуна Антун, Пашић Мар-
ка Никола, Рапајић Богољуба Милан, Раушевић Раде 
Раде, Рокић Ђуре Илија, Ссучек Стјепана Јакоб, Со-
колски Имре Стјепан, Саболовић Ивана Милан, Сн-, 
лади Франца Габријел, Спаловић Ђуре Петар, Шего 
Ивана Антун, Шубер Грегора Љ^дивпт, Шестак Фра-
ње Славко, Шокчсвнћ Антуна Адам, Шалај Адама 
Имре, Штефанц Марка Адам, Шибалић Мате Маријан, 
Травица Павла Милош, Тарбук Андрије Илија, Топла 
Мије Фрањо, Тукергћ Кате Фердо, Тау ша« Илије 
Стјепан, Вуксановић Ивана Стјепан, Вркљзн Томе 
Стјепан, Вицо Богдана Обрад, Видак Јосипа Иван, 
Виљевац Вендола Винко, Зечић Фабијана Иван, Жуљ 
Ивана Никола, Живковић Стојана Илија, Жагар Фра-
ње Јосип и Жагар Људевита Петар. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
рез. водник Вранешевић Луке Петар: 
рез. водници- 11ре драго вип Милана Јоцо, Рајко-

вић Томе Коломан, Шарић Грге Фрањо и Визлер Ма-
тије Антун; 

рез. десетар Бесарнћ Миле Милан; 
но«, обвезници: Бандић Антуна Анка, Босанац Ми-

лоша Коста, Бузаџић Лазе Миле, Бјелановић Илије 
Павао. Болић Јове Душан, Болић Луке Танасије, Бра-
зда Ивана Мато, Циндрић Ђуре Мишо, Чукушић Јуре 
Недељко, Девчић Ивана Мато, Драгичевић Николе То-
дор, Добрић Мије Милан, Ду пан Марка Јанко, Дескар 
Ивана Карло, Дрљача Душана Милан, Дружић Боже 
Мато, Даниловић Миле Фрањо, Ђомлија Саме Стево, 
Ђоић Милана Маријан, Гојић Марка Марко, Грујчић 
Петра Раде, Гегић Јове Милан, Филиповић Стјепана 
Адам, Филагпћ Мате Стјепан, И в ап:,ап Јосипа Антун, 
Илић Мате Јозо, Јерковић Винка Иван, Јуратов; ћ 
Стјепана Павао, Јузбашић Андрије Јоза, Јарић Мије 
Стјепан, Казарјез Мпсака Сергеј, Кнежевић Томе Ма-
то, Ковачић Јове Те јо, Касаловић Илије Шимо, Ко ;-
чикозић Панте Михаило, Кесић Раде Ђуро, Крмић 
Стеве Фердо. Комар Ђуре Мишко, Кнежевић Ферда 
Еморнк, Колесарић Паве Јосип, Клаић Луке Клија, 
Ковачевић Мате Мартин и' Клешчск Адама Паво; 

во', обвезници: Лончарић Стјепана. Стјепан, До-
брић Петра Марко, Лемајић Манојла Јован, Летинић 
Шиме Томислав. Лотина Јована Јован, Љуеевец Ан-
дрије Фрањо, Матеј Јосипа Стјепан, Ми лети а Јосипа 
Марија, Мариновић Мате Славко, Мрган Стипе Паво, 
Марчетић Душана Илија, Мишљеновић Момира Све-
тозар, Мишљеновић Стеве Милан, Марчета Фрање 
Младен, Метер Стјепана Ивнан, Митинић Адама Мар-
тин, Матаић Мартина Грга, Миљевић Јове Ђор1;е, Но-
ваковић Николе Миле, Одаљ Иван, Пришћан Ане Пе-
тар, Поповић Ивана Иван, Паркова^ Андрије Јосип, 
Пинчат Фрање Јосип, Повић Антуна Антун,- Пресје-
ча-н 'Лука С т ј е п а н , Павић Мате Антун. Руњгк Томе 
Ич ам, РадоваисвкЧ Боже Никола, Ружић Антуна Иван, 
Суботић Јована Бошко, Сеу чек Стјепана Јаков, Смо-
.•ганић Трифуна Мојсија, Сл а дое ић Ђуре Петар, Су-
хашкћ Адама Петао, Силснозпћ Милан Раде, Сунај-
ковић Боже Миогра С ку кан Миле Антун, Сан-
дак Дане Иван, Са.јтлих Фрање М~то, ИВ-бер 
Гргура Људевит, Вукчевић А-нг мн а чдам. 11г - е-
фанц Марка Адам. Ше го Ивана Антун, Штефачић 1>е-
њ ани на Здравко, Шпрајц Јосипа Антун, Шарић Фрање 
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Иван, Теодоровић Владимира Душан, Таушан Илије 
Стјепан, Томашевић Јосипа Петар, Увода Јакова Ма-
рија, Вукотић Мате Мато, Видовић Живка Антун, Бр-
клеви Томе Стјепан, Вудраг Раде Милим, Видак Јосипа 
Иван, Врзић Илије Дапе, Жагар Л>удевита Петар, 
Жмрић Лазе Ђорђе п Жутпћ-Милбјевпћ Ненада Стана. 

Бр. 232 
2 август 1949 година 

# тп град 
Секретар, Претседател, 

М. Керуничич, с. р. др И. Рибар, с. р. 

Врз оснива на членот 2 од Законот за орденате 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант на 
оружените стан на ФНРЈ, Презнднумот иа Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е пт и л 
за показана храброст, осведочена работа на оства-

рување братство и единство метју нашите народи и 
степени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната берба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД 11 РЕД: 
рез. капетани: Белада Вида Јосо, Голубовић Јо-

сифа Маринко и Ковачевић Тока Мићо; 
рез. поручници: Маровић И ћи в Нико, Перуничић 

Букете Милош и Роћен Милана Стеван; 
рез. заставници: Ковачевић Божова Плане, Мар-

ковић Благоте Мијајло и Павићевић Ивана Драгица; 
вој. обвезник Павићевић Ђорђије Митар. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетани: Белада Вида Јосо и Голубовић Јо-

сифа Маринко. 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетани: Голубовић Јосифа Маринко и Ло-

пушина Милоша Илија; 
рез. поручници: Пулевић Филипа Радомир, Ива-

новић Микице Благоје, Перуничић Вуко те Милош и 
Живковић Васе Мирко; 

рез. потпоручннцп: Бошковић Живка Ра 'опиц. 
Вучетић Миливоја Војин и Зарубица Саве Лазар; 

рез. заставници: Бандовић Томе Гојко, Радовић 
Тоде Митар, Селмановић Јусуфа Ахмо и Тањевић Уро-
ша Вукашин; 

вој. обвезници: Гргуревић Анте Марија, Јововић 
Видоје Милорад, Павићевић Ђорђије Митар, Бунелии 
Крсте Радован и Вукашином^ Шпире Анто. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ЈИ РЕД: 
рез. капетан Лепу шина Милоша Илија; 
рез. поручници: Ђуровић Пунише Крсто, Ивано-

вић Микице Благоје, Милошевић Шпире Миливоје, 
Рајхел Јосипа Илија и Живковић Васе Мирко; 

рез. потпоручник: Бошковић Живка Радомир, ко-
сић Васе Божидар, Радуловић Марка Пуниша, Смоло-
вић Милана Урош и Зарубица Саве Лазар; 

рез. заставници: Бандовић Томе Гојко, Лончаре-
вић Благоје Михајло, Луковић Јована Војни, Масло-
вар Иве Шиме, Москов Видова Даница, Радовић Тоде 
Митар, Селмановић Јусуфа Ахмо^ Стевовић Боже Љ у -
бо, Таневпћ Уроша Вукашин и Терзић Алексе Гли-
горије; 

рез. ст. водник Станковић Миљана Добросин; 
вој. обвезници: Бојовић Пепов Милета, Ђукић Ву-

чете Мирко и Гргуревић Анте Марија; 
ној. обвезници: Јововић Видоје Милорад, Ка ра-

нић Саве Драгомир, Лутовац Милована Гаврило, .Ље-
шевић Милутина Трфко, Петковић Андрије Божидар, 

Пуношевић Иве Божо. Радевић Пунише Марко, Ре-
бић Лазара Ја1ош, Стијовић Илије Миличко, Шошкић 
Радомира Милош, Тијанић Ђурка Дрека, Вучелић 
Крсте Радован, Вукашиновић Спире Анто и Вуксано-
вић Милутина Радуле, • . 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. ст. водник Станковић Миљана Добросин; 
ној. обвезници: Андеселић Лазара Радоман, Ба-

бовић Радована Милутин, Басуловнћ Авдула Халит, 
Бојовић Мирка Андрија,Дукић Вучете Мирко, Ђурђић 
Боже Гаврило, Јокић Милића Ђоко, Кнежевић Обрада 
Симо, Лекић Мнкете Мирко, Лутовац Милована Га-
врило, Митровић Миљана ЈБубомир, Поповић Панте 
Милисав, Радевић Пунише Марко, Радојевић Ђорђија 
Драгић, Реџепагић Мина Халим, Рмус Тодора Рајо, 
Шошкић Радомира Милош, Станковић Јована Митар, 
Стијовић Илије Миличко, Шљиваичаннн Миће Раде, 
Тодоровић Саве Милош, Усеиновић Ибиса Адем, Бујо-
шевић Мирка. Марко и Вукићевић Јована Милош. 

СО МЕД А ЈБ А ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
сој. обвезници: Андеселић Лазара Радован, Бојо-

вић Мирка Андрија, Бакић Милете Милован, Ђурђић 
Боже Гаврило, Кнежевић Обрада Симо, Лекић Минета 
Мирко, Митровић Миљана Љубомир, Поповић Панте 
Милисав, Рмус Тодора Рајо, Радуловић Авдула Халит 
и Шљпванчакнп Миће Раде. 

Бр. 221 
8 август 1949 година. 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перун; чпч, с. др И. Рибар, с. р. 

Врз основа ва членот 2 од Законот за о р д е н и « 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант на 
оружените сили на ФНРЈ, Презндиумот на Народната, 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш н л 
за .покажана храброст и стечени заслуги за народ 

во текот па Народноослободителната борба да се од-
ликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
рез. поручници: Петровић Ђорђија Милоја и Шеш-

лак Станка Ђорђе; 
рез. заставник Ђуричић Томе Станимир; 
рез. ст водник Марић Станка Димитрије; 
вој. обвезници: Видановић Мухарема Есад и Кова-

чевић Јакова Ратко. * 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. поручници: Дрмоњић Симе Војин, Ибрахпмо-

впћ Рашида Ибрахим и Зећић Холмс Фадил; 
рез. ст. водници: Косановић-Дугајлпћ Миле Анки-

ца и Марић Станка Димитрија; 
веј. обвезници: Билић Душана Славко, Челић Ја-

кова Васо, Див сви ћ Спасоја Сретко, Хурић Сабрија 
Рено, Мења Инке Војин, Мировић Миле Милорад, Пе-
јановић Луке Саве, Пелемиш Петра Радивоје, Петковић 
Лазе Крсто, Пипун Мате Перо и Ковачевић Јакова 
Ратко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручници: Дујковић Ненада Петар, Дрмоњнћ 

Симе Војин, Голић Вејнза Шефкет, Мазаловнћ Ахмета 
Хамид и Зечић Хилме Фадил; 

рез. нотпоручиици: Антић Јована Милош, Ку рту мп 
Миће Бошко V Митрић Циијетлна Љ у б о ; 
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рез. заставници: Церибшић Салие Ризо, Мујази-
иовић Мехмеда Ферид, Мишић Сејде Ферид, Вељковић 
Јагоша Војислав и Зечић Хилме Факир; 

рез. ст. водници: Ђокић Васе Зарија и Шимић Ма-
те Матија; 

рез. десетар Авдић Мустафе Ибрахим; 
вој. обвезници: Апић Салко 'Булса, Брашннћ Шиме 

Иван, Божић Алексе Зарија . Пвијетиновић Го јана Спа-
соје, Челић Јакова Васо, Чанић Новака Милорад, Маш-
ковић Ибре Џемал, Дивовић Спасоја Сретко, Ђурић 

ј ђа се Гојко, Ђурић Стојана Микан, Ђурић Тоше Перо, 
Глигоревић-Радојичпћ Јове Јанко, Исак Јакова КабиЉо, 
Лучић Новице Илија. Максимовић Матије Јован, Ми-
хајловић Недељка Ђоко, Мен јн Луке Војин, Мијић 
Остоја Владо,Мировић Миле Милорад, Митровић Не-
ђе Ристо, Обрадовић Саве Милица, Омерашевић Омсоа 
Ибр ахим, Пашалић Ђорђа Лука, Петровић Милана Да-
нило, Пејановић Луке Саво, Пелемиш Петра Радивоје, 
Петковић Лазе Крсто, Петровић Стојана Тихомир, Пи« 
пун Мате Перо, Сулејмановић Раме Омер, Стокић Ми-
тра Цвијетин, Шекарић Косте Радомир, Шехнћ-Ћело-
смановић Меле Фата Тодоровић Тодора Цвико и Зе-
ле ић Ристе Симо. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 

рез. заставник Церибшић Салке Ризо; 
рез. ст. водник Вујевић Симе Стана; 
инвалид Илић Радована Милош; 
рез. водници: Јанковић Василија Деса, Лукић Луке 

Даринка, Симнкић Цвијана Славко и Ж у ж а Лазара 
Тодор: 

ѓ вој . обвезник Авдић Мустафе Ибрахим; 
;.!' рез . десетар Петровић Душана Ђорђе ; 

вој . обвезници: Апић Салке Ђулса, Брашић Му је 
Хаџага, Бедак Арифа Мустафа, Брашнић Шиме Иван, 
Безар Марка Душан, Д у ш к о в и ћ Кадре Осман, Дошић 
Алексе Зарије , Ђурић Васе ГОЈКО, Ђурић Ђуре Јаков, 
Ђурић Стевана Радован, Хацон Атифа Мехмед, Нака-

|отовић Ратиба Хасан, Хопић Раме Салих, Исак Јакова 
[ЈКабиљо, Кон ђин Мује Алија, Ковачевић Јакова Ратко, 
(Капетановић Спасоја Станоје, Ковачевић Илије Војко, 
[јКаразЈоџић Мује Аљо, Мухаремовић Мухарема Омер, 
Мујић Мехе Расим, Миљић Саве Рајко, Митрић Стевић 

[Василија Цвија, Матић Тане Радомир, Митровић Све-
тозара Војислав, Милановић Обрена Милорад, Макси-

м о в и ћ Матије Јован, Марковић Паје Сретен, Мемић 
Хасана Мехмед, Омерашевић Омера Ибрахим, Обрадо-

в и ћ Саве Милица, Обалић Ибрахима Ферид, Обрадовић 
Ђуре Михајло, Пепић Матије Мирослав,- Радојичић Јо-
ве Јанко, Секанић Душана Селимир, Шиметић Цвије-

,.тина Јово, Соло Османа Рамо, Станпмпровпћ Илије 
Рајко, Сушић Хусејина Осман, Сзлиховнћ Ибре Х"'со, 
Стокић Митра Цвијетин, Симић Михајла Живко, Сту-
парушић Павла Бранко, Ше капић Косте Радомир, Тра« 

: »анчић Селима Ашир, Васковић Тодора Млађен. Ву па-
влиновић Алексе Остоја, Захировнћ Османа Шерифа, 
'"Зи илић Омера Осман и Живковић Панте Живко. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 

рез. водници: Ковачевић Хасана Незир, Максимо-
вић Млађена Милан и Спмкпћ Цвијана Славко; 

рез. мл. водници: Араповић Салие Ибрахим, Краља 
Ђуре Иван и Мишковић Пере Ђуро ; 

рез. десетар Петровић Ду [нан,1 Ђорђе ; 
инвалиди: Берак Арифа Мустафа. Церовац Ћа јие 

Смајо, Брашић Мује Хаџага, Худпнћ Со дрм је Реџо, Је-
лић Паје Петао и Јурић Иве Јозо ; 

пој. обвезник Ковачевић Илије Војко; 
инвалиди: Костић Николе Млађен и Мил.ић Сене 

Рајко; 
пој. обвезник Мухара мо вић Мухарема Омер; 
инвалиди: Мујић Мехе Расим и Николић Михајла 

Милисав: 

пој. обвезници: Пепић Матије Мирослав, Гикић Ђо-
ке Јован, Сека -ић Душина Селимир, Видовић Обрена 
Сретко и Жикић Омера Осман. 

Бр. 222 
8 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, с. р. др И. Рибар, с. р. 

• Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и медалите, а по предлог на Врховниот командант на 
оружените сили на ФНРЈ, Пре зи дил-мот на Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш и л 
за показана храброст, осведочена работа на оства-

руваше братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната берба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД-
рез. капетан Ходар Јосипа Антун; 
рез. поручници: Иваншевнћ Тодора Мирко, Корица 

Николе Данило, Кулхави Антона Стјепан и Вукмиро-
вић Јо1*е Илија; 

рез! •потпоручници: Клепац Антуна Марица, Мили-
чевић Раде Миле и Петровић Николе Милан; 

рез. заставник Габеховскн Ивана Фердин знд; 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
рез. капетан Ходак Јосипа Антун; 
рез. поручници: Бобић Филипа Лазо, Игић Са:?е 

Стево, Коруга Николе Данило и Вукмировић Јоце 
Илија ; 

рез. заставник Вукелић Миленка Саво 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. капетан Ходак Јосипа Антун; 
рез. поручници; Иванчевић Тодора Мирко, Игић 

Саве Стево и Кулхавн Антона Стјепан; — 
рез. потпоручницн: Ивошевић Ивана Винко, Јелчић 

Фрање Бартел, Јеленчић Стјепана Стјепан, Клепац Ан-
туна Марица, Миличевић Раде Миле, Прица Пантелије 
Милка, Рајковић Ђуре Ђуро, Смиљанић Гавре Илија, 
Метикош Станка Јанко и В л а д е т и Василије Милан; 

рез. заставници: Ге-мберовски Ивана Фердинанд, 
КсншН Јована Никола, Миоковић Јована Никола, Ми-
лић Ђуре Милан, Мишковић Јове Милан, Мешњак 
Томе Јосип, Смоћилац Симе Саво, Саратлић Павла 
Илија, Штабук Ћирила Здравко, Шарић Остоје Милан, 
Вујчић Стевана Илија, Вукелић Миленка Саво и Видо-
вић Јоце Бранко; 

рез. ет. водници: Ивковић Ивана Карло, Миличевић 
Ђуре Пане, Милеуснић Ђуре Буде, Марић Симе Ђуро 
и Поповић Јозе Иван; 

рез. водници: Марић Саве Милан и Росић Стеве 
Никола; 

рез. десетар Вучковић Гавре Јово : 
пој. •обвезници: Берић Јове Саво, Чанак Јове .Мир-

ко. Дабић Николе Танасије, Ге ровић Ђуре Јово, Гази« 
барић Станка Мићо, Газибарић Мате Милан, Газиба-
рић Андрије Јек, Газпбарпћ Лазе Илија, Газпбарнћ 
Ллзпн Марко. Газнбарић Косте Станко, Кузмић Ни-
коле Јован, Лончаревић Марка Момчило, Праскић Ми-
ле Лзубомнр, Петошпћ Андрије Арсенија, Това рић 
Михајла Обрад,Ивановић Марка Станко и Угрешић 
Ђорђа Милан. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД: 
рез. поручници: Кабић Филипа Лазо, Игић Саве 

Стево, Рајаковић Луке Никола и Р е а д улов аћ Јуре 
Драго; 
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рез. потпоручник : Ивошевић Ивана Винко, Јел-
чић Фрање Бартел, Јеланчнћ Стјепана Стјепан, Кова-
чевић Ђуре Милан, Прица Пантелије Милка, Рајковић. 
Ђуре Ђуро, Смиљанић Габре Илија, Шушњарац Јоце 
Миле, Владетнћ Василије Милан, Живаљ Шимуна 
Петар; 

рез. заставници: Џамбас Петра Илија, Миоковић 
Стеваннје Милан, Милић Ђуре Милан, Мијковнћ Јове 
Милан, Машњак Томе Јосип, Пупавац Стевана Стеван, 
Старчевић Антона Јосип, Смоћилац Симе Саво, Са-
ратлић Павла Илија, Штамбук Ћирила Здравко, Шарић 
Остоје Милан, Вукелић Блажа Петар, Вујичић Стевана 
Илија, Вукелић Миленка Саво, Видовић-Јоце Бранко и 
Вуценић Стевана Јован; 

рез. ст. водници: Делибашић Илије Љубомир, Га-
јић Богољуба Милош, Ивковић Ивана Карло, Миле-
уснић Ђуре Буде, Марић Илије Никола, Марић Симе 

. Ђуро. Радановић Петра Коста, Стокић Тривуна Ду-
шан, Селимовић Ибре Рамил и Влапсављевпћ Милана 
Ђорђе; 

рез. водници: Ањош Стјепана Иван, Кубизњак Јо-
сипа Већеслав и Росић Стеве Никола; 

рез. мл. водници: Књегнњпћ Саве Перо и Газп-
барић Марка Јанко; 

рез. десетар Вучковић Гавре Јово; 
вој. обвезници: Берић Јове Саво, Чанак Јове Мил-

ка, Деспотовић Петра Никола, Газпбарић Андрије Је-
жа, Газибарић Мате Милан, Газибарнћ Станка Мићо, 
Газибарић Лазе Илија, Газибрнћ Косте Станко, Храбар 
Николе Танасија, Кузмић Николе Јован, Матијевић 
Двије Јово, Мандић Јована Бранко, Остојић Николе 
Михајло, Праснић Бранка Марко, Праснић Марка Дра-
ган, Праскић Мате Богдан, Поповић Илије Теја, Пето-
шић Андрије Арсеније, Павић Томе Јоцо, Радосавље-
вић Антуна Драган, Прековић Митра Милан, Славоје-
вић Петра Славко и Товарнћ Михајла Обрад. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. ст. водници: Фигурнћ Антона Милан, Го јоћ 

Богољуба Милош, Милеуснић Ђуре Буде, Марић Или-
је Никола, Малбаша Марка Душан и Влансављевнћ 
Милана Ђорђе; 

рез. водници: Ањош Стјепана Иван и Миличевић 
Миле Ђуро; 

рез. мл. водник Марић Петра Стјепан; 
вој. обвезници: Абрамовић Петра Миле, Ватао 

Ђуре Бранко, Батар Јулиса Андрија, Грбић Милана 
Стојан, Грбић Милана Стево, Кесић Петра Никола, 
Лончар Ђуре Милан,Млинаревић Јове Стево, Мпоосав-
љевнћ Јосипа Ђуро, Мандић Јована Бранко, Магистар 
Ловре Вук, Наранџић Јове Милан, Остојић Николе 
Михајло, Праски'! Марка Драган, Праски!! Мате Бог-
дан, Петрањаца Јове Петар, Павић Томе Јоцо, Стано-
јевић Петра Славко, Ивековић Митра Милан, Угре-
шић Миле Душан, Угрешић Стевана Милан, Влади-
нава евић Илије Никола, Зјалпћ Стевана Илија, Зарић 
Миле Боса, Захарић Туре Богдан и Живковић Мате 
Јован. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
гп 

и;ић Мп-

рез. ст, водници: Кесић Јована Јово, Мп 
Ђуре Пане и Поповић Јове Иван; 

рез. водници: Марић Саве Милан, Миш-
ле Ђуро и Зубар Петра Милан; 

\ рез. мл. водник Марић Петра Стјепан; 
вој. обвезници: Абрамовић Петра Миле, Батар 

Хпуса Андрија, Батас Ђуре Бранко, Божић ЈБубо-
^ Милан, Додиковић Ђуре Никола, Газпбарнћ Ла-

жа, Грбић Милана Стево, Церовић Ђуре Јово, 
тлана Стојан, Ивановић Марка Станко, Кесић 
скола.. Минесоти Ловре Вук, Праскић Боже 

^нћ Миле Љубомир, Петраннћ Јове Петар, 
Богдан, Угрешић Ђорђа Милан, Бла ли-
је Никола, Веледнновић Илије Милан, 

Захарић Ђуре Драган, Зарић Миле Боса и Живковић 
Миле Јован. 

Бр. 223 
8 август 1949 година 

Белград 
Секретар, 

М. Перуничич, с. р. 
Претседател, 

др И. Рибар, с. р. 

Врз основа на членот 2 од Законот за ордените 
и ми таљиге, а по предлог на Врховниот командант на 
ор ипе сили на ФНРЈ, Президнумот на Народната 
ск \ . и т а на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш и л 
за покажана храброст и стечени заслуги за народ 

во текот на Народноослободителната борба да се од-
ликуваат 

СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ: 
рс з. ст. водник Брбољ Мар ина Мартин. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД III РЕД. 
рез. ст. водници: Јакопић Јозета Макс, Кос Антона 

Алојз, Лешњак Јернеја Антон, Подбрегар Франца 
Франц, Ресољ Мартина Мартин, Решета Винкота Стане, 
Тратар Јанеза Мартин и Железник Франца Франц; 

рез. водник Ценцељ Јанеза Иван. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
рез. ст. водници: Ажман Антона Јоже, Блати. 'С 

Јанеза Јанез, Чешорнија Антона Јоже, Чебела Антона 
Франц, Дежелак Антона Станко, Пункељ Ивана Иван, 
Јаковић Јожета Макс, Копривни« Марије Франц. Лав-
раћ Антона Валентин, Манолић Мартина Франц, Овннк 
Алојза Алојз, Подбрегар Франца Франц, Подбрегар 
Рудолфа Рудолф, Возељ Венцеља Франц и Железник 
Алојза Станко; 

рез. водници: Брегар Антона Леополд, Ценечељ 
Јанеза Иван, Фриц Алојза Јоже, Кухар Матевжа Алојз, 
Медвед Франка Лудвик, Облак Алојза Славко, Па-
сичњак Јанеза Алојз, Плантан Ивана Антон, Пуш Алој-
за Алојз, Рожаец Франца Алберт, Санел Милана Ми-
лан, Шрубар Ивана Мирко, Жагар Крпштофа Едвард 
и Жерко Франца Алојз; 

рез. мл. водници: Вречко Јожета Иван, Плере 
Што фана Станко и Гонче Јожета Јоже; 

рез. мл. водници: Колета Франца Франц, Ладнха 
Франца Франц, Маркови!« Ивана Ернест, Марцељ 
Франца Биљем, Очно Јоже Леополд, Плантан Ивани 
Јулпј и "Планини Цивила Цирил; 

рез. десета ри: Вречко Јожета Антон, Функл Мар-
тина Алојз, Крзнар Франца Иван и Жерјал Иваил 
И т а р . 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
• рез. заставници: Мири Фр н и т Карл, Око ри Фи-

липа Алојз и Петан Доминика Фрањо; 
рез. ст. волни ци: Аиша« Антона Јоже, Бокић 

Алојза Франц, Вречко Утапа Ангел, Цвербар Алојза 
Станко, Чсбеда Антона Франц, Цешорнија Антона Јо-
же, Дролц Јанеза Франц, Долните« Франца Лудвик, 
Дрновшек Мартина Виктор, Фаб«јанчић Виктора Иван, 
Фак пн Франц Антона, Гребеншек Марка Адолф, Гро-
ше;;. Франца Доминик, Грошичар Франца Михаел. Је-
ре Ивана Иван, Јере Леополда Алојз, Јелен Магијата 
Мирко, Кири Флоријана Адолф, Каужар Ивана Франц, 
Копривњак Марије Франц, Давнини Матевжа Јакоб, 
Лаврач Антона Валентин, Маринчић Адолфа Албин, 
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Манолић Маргина Франц, Овчик Олојзз А Л О Ј З , Палиш« 
Марка Рудолф, Прзскар Ивана" Мартин, Подбрегар Ру-
долфа Рудолф, Режун Ивана Иван, Симончпћ Р и т а а 

а Славко, Штерн ЈернеЈа Е мил, Та« чар Франца Франц, 
* Урбаног Мартина Ива«, Возел« Венц°ља Франц, Мулан 
Августа Мирко, Железник Ало јза Станко и Жељко 
Мартина Станислав; 

рез. водници": Жандар Перигрина Иван, Авсенан 
Франца Руди, Анчи« Ивана Иван, Ачкун Валентина 

. Ернест, Беглез Андреја Андреј, Вши ле а Јерне ј Ми-
хаел, Бола Антона Антон, Боришек Алојза Славко, 
Ератуша Антона Август, Баденнк Јакоба Драго, Чебн« 
Јакоб Оскар, Дрновшек Ивана Иван, Фриц Алојза 
Јоже, Греил Ивана Мирослав, Г о л уф Антона Ап гон, 
Хау пти а« Ернеста Ернест, X рибар Јанеза Алберт, Хра-
бар Петра Феликс, Ирг Ивана Иван, Иван Франца 
Виктор, Крајшек Франца Албан, Кочезар Изгна Сто, 
Кокаљ Франца Фрањо. Кнез Алојза Алојз, Керин Ан-
тона Антон, Ка? зар Франца Франц, Касе Ивана Ан-
тон. К алтн ек Антена Р "гон, Коринт ек Мартина Алојз , ' 
Лаубић Агате Јоже, Липовшек Јожета Станко, Мајес 
Франца Франц, Мај цеи Јохана Божидар, Мароглаз 
Кин кота Споне, Окер« Франца Павел, Поклека Ивана 
Ива«, Поклска Ивана Антон, Потока? Јожега Франц, 
Пови! Јанеза Франц, Пари Квака Иван, Пасичњах Ја-
неза Алојз, Пла ита« Ив:-на Антон, Пуш Алојза Алојз, 
Рег; и цин Рудолфа Стефан, Ројнкор Јурија Франц, 
Ротар Франца Фаплшгсши, Сонотник Јожета Франц, 
Савет Милана Милан. II 1у штап Франца Конрад, Шке-
так-о Антона .Антон, Шпан Фоа« па Франц, ШтеФанчнћ 
Карла Инан. Шрубар Ивана Винко, Везов ишен Франца 
Август, Волкер Ивана Исан, Врховник Франца Едвард, 
Здовц Михаела Јеже, Залепило Ивана Јоже, Зајц Лео-
полда Леополд и Жгтбрет Франца Франц; 

рез. мл. водници: Бутера Антоније Адолф, Боо-
штнер Ивана Иван, Баш Чинила Макс, Бизјак Ив.м|а 
Рафаел, Дру Рајка Петар, Динчић Ивана Михаел, До-
ланц Јоже Иван, Дол шиш ек Антона Албин, Дра гар 
Ернеста Здравко, Др новине Ивана Иван, Гуна Јустина 
Јустин, Габријел Јакоба Јакоб, Габрић Франца Алојз, 
Хвала Алојза А цојгФ. И вш ек Јожста Карел, Јан*)?--
т е к Франца Иван, Креј ап П е т а Ива«. Кобалт?« Ј 
теза Франц, Клаус Бик ѓорија Вик гор, К лот чић Јакоба 
Јожеф, Кгашск Френца Франц, Ковач Петра Петар, 
Кош иш Јоже та Јоже, Лану:: Антона Антон, Мочни« 
Јурија .Станислав, Мозак Матине Фрапн, Остане« Ло-
вне Станко, По"? ех а Ид ти а Јоже, Пеани« Ф пан и а 
Франц, Пене ли"-« ' ' »тнт : Иван. Пер;; нк Е ".варта Каело, 
Плешек Франца Виктор, Платна« Ивана Јулнј, Пла-
нин Пишала И?!рил. Рус Ши:;ота Нинко, Ревно Лео-
полда Петел, Рогл ић Ивана Иван, Сеница Ф а л т а . Ан-
тон, Скрпилор Ивана Јанез, Слокач ''-'атије Франц, 
Смеш« нк Антона Франц, Шкрипао Јакоба Макс, Сле-
гли?! Антона Славко, Товсрннк Ивана Јанез Томаж 
Вин кота Ладислав, Течај Јожефа Јожа, Тпотовчек 
Франца Ива«. Уранка? Јернеј а Јоже, Винт Терезија 
Антон,' Зужа Рока Винко, Зупанц Августа Јоже. Заве-
т н и к Франца Франц, Заврши ик Јоже Франц и Житник 
Вктшекца Јоже: 

реа. десе гари: Баш Мирила Лудвик, Дежељак 
Флор јана Алојз, Дрновшек Франца Вплл, Кленовник 
Франца Срећко, К ленов'пек Јакоба Карел, Ковач Ја-
»гза Иво«, Монео Стевана Лудзпк. Подлес«?;« Карела 
Антон, Рус Франца Ива«, Репеншгк .Антона Станко, 
Шуштар Франца Алојз, Залетел Мартина Карел и Жер-
јал Ивана Петар: 

в ој. сб везници: Дрновшек Франца Виктор и Мај-
лер Јурија Јури. 

Бр. 224 
8 август 1949 година 

Белград 
Секретар, Поетседател, 

М. Перуничич, е р. др И. Рибар, с. р. 

Врз сонета на членот 2 од Законот за ордените 
и медаљи те, а ло предлог на Врховниот командант на 
оружани• е сили на ФНРЈ, ПрсзНдпумот ка Народната 
скупштина на Федеративна Народна Република Југо-
славија 

р е ш и л 
за показана храброст, осведочена работа на оства-

руваше братство и единство метју нашите народи и 
стечени заслуги за народ во текот на Народноослобо-
дителната борба да се одликуваат 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД II РЕД: 
резервни поручник Врпка Марије Винко. 

СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО II РЕД: 
резервни поручник Врпка Марије Винко. 

СО ОРДЕН ЗАСЛУГА ЗА НАРОД ИТ РЕД: 
венти обвезници: Илић Димитрије Добросав, Јан-

чић Милосава Миодраг, Јовановић Светозара Душан, 
Јовичић Драгомира Славко, Пауновић Зарије Момчило, 
Петровић Чедомира Јордан и Ракић Животе Данило. 

СО МЕДАЉА ЗА ХРАБРОСТ: 
резервни заставник Васиљевић Душана Радован; 
резервни ст. водник Урошевић Л<ивоте Михаило; 
резервни водник Неговановић Сретена Живорад; 
резервни мл водник Радојчић Благоје Новак; 
војни обвезници: Аврамовић Сретена Владисав, 

.Антић Јована Никола, Ајдарић Милутина .Љубисав, 
Божић Светислава Борисав. Бабић Живомира Љуби-
ша, Бркић Светислава Бранко, Божић Милутина Ми-
лорад, Дуњић Љубомир? Милија, Деспотовић Милана 
Момчило, Дамњановић Марка Милисав, Ђурић Лазара 
Поодзн, Ђурђевић Јт-'бомира Живота, Ђурић Илије 
Живорад, Ђулић Стевана Божидар, Ђорђевић Чедо-
мира Душан. Ђурђевић Благоја Чедомир, Ђулић Бо-
жидара Драгољуб, Ђорић Светозара Милорад, Гајић 
Танасија Момчило, Гајић Милоша Мирослав. Грујић 
Милана Миливоје, Иванковић Сапе Живанко, Ивановић 
Обрена Милосав, Ивановић Светислава Драгослав, Ива-
новић Животе Војислав, Ивановић Јована Душан, Ива-
новић Драгољуба Живадин, Ивановић Радивоја Добри-
воје, Исаиловић Љубомира Обрен, Илић Живана Ми-
хајло, Инђић Буре Александар, Јеремић Радивоја Ре-
лимир. Јовановић Вићентија Александар, Јанковић Ла-
зара Драгомир, Јелић Милије Властимир, Јелић Јов: на 
Радомир, Јовановић Војислава Мијодраг, Јанковић Ду-
шана Боривој, Јовановић Љубомира Александар, Јев-
тић Пантелије Душан. Јанковић Милера та Борисав, 
Јевтић Станислава Живан, Јовановић Боривоја Ђорђе, 
.Маретић Владимира Чедомир, Јовановић Божидара 
Витомир, Којић Живојина Богосав, Костадинов^ Дпа-
гомиоа Милан, Коруновић Владимира Радомир, Лаза-
ревић Добросава Светозар и Лазаревић Борисава Сло-
бодан: » 

гој. обвезници: Милошевић Михајла Милан, Мила-
новић Животе Војислав, Михајловић Јована Миодраг, 
Михајловић Тихомира.Милосав. Маоисављевнћ Живана 
Жарко, Марјановић Светислава Живан, Миленковић 
Михајла Славољуб, Миловановић Витомира Славко, Ми-
ленковић Милије Милорад, Митровић Здравка Милан, 
Максимовић Драгомира Иван, Милосављев:.*! Ми-аила 
Новак, Мандић Чедомира Чедомир, Мијатовић Душа-
на Проко, Милошевић Стевана Миодраг, Милићевић 
Радована Радмило, Макевић Живка Момир, Мандић 
Светислава Велисав Мијатовић Владислава Младен. Ма-
шић Милоша Живојин, Недељковић Милоша Алексан-
дар, Наумовић Гвоздена Војислав, Новаковић Луке 
Станоје, Нешковић Радисава Витомир, Машић Благоја 
Борисав, Нешић Милана Драгољуб, Обреновић Свето-
зара Новак. Обрадовић Чедомира Драгољуб,- Об да то-
кић Радивоја Живомир, Обрадовић Чедомира Миро-
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слав, Павловић Милосава Веселин, Петровић Драго'ла 
Милан, Павловић Ивана Светозар, Перић Владисава Ни-
кола, Павловић Спасоја Радосав, Проговац Драгомира 

(Велимир, Петровић Милована Душан, Пешић Милије 
Душан, Павић Радомира Живота, Павловић Данила Ми-
лош, Павловић Милутина Боривоје, Павловић Свето-
м и р а Милија, Павловић Милисава Живадин, Паунковић 
Петра Милорад, Петровић Михаила Душан, Поповић 
Живана Милосав, Павковић Ранка Војислав, Пешић Ми-
лана Богдан, Петковић Радосава Костадин, Петровић 
Милосава Мирко, Павловић Живорада Зоран, Радова-
новић Милана Вукашин, раиисављевић Душана Љ у б о -
мир, Рашковић Илије Нинко, Рајковић Живадина Љ у -
бомир, Ружић Љубодрага Љубинко, Станисављевић 
'Милорада Светомир, Станојловић Костадина Милош, 
Савић Живана Живорад, С"епановнћ Владимира Душан, 
Станковић Боривоја Радомир, Станојевић Владимира 
Божидар, Стојановић Радомира Милорад, Станојловић 
Милана Добривоје, Стефановић Јована Михајло, Спа-
сојевић Милана Чедомир, Старчевић Радисава Милан, 
Спасојевић Драгољуба Милан, Стефановић Радисава 
Драгомир, Савић Милована Зарије, Станковић Живка 
Александар, Станојевић Владимира Светислав, Тирна-
нић Светозара Александар, Вучетић Светозара Момчи-
ло, Вучковић Милије Драгутин, Првановић Животе Љ у -
биша, Вучковић Зарије Драгиша, Видић Милана Обрен, 
Живановић Андрије Живота, Живковић Светозара Мио-
драг и Живановић Милована Драгиша. 

СО МЕДАЉА ЗАСЛУГА ЗА НАРОД: 
пој. обвезници: Аврамовић Сретена Владислав, Ђу-

рић Лазара Продан, Ивановић Драгољуба Живадин, Јо-
вановић Боривоја Ђорђе, Мијатовић Душана Проко, 
Милошевић Стевана Миодраг, Неговановић Сретена 
Живорад, Нешић Благоја Борислав, Павловић Милосава 
Веселин, Рајковић Живадина Љубомир, Савић Мило-
вана Зарије, Станојловић Костантина Милош и Види** 
Милана Обрен. 

Бр. 227 
8 август ;949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничић, е. р др И. Рибар, с. р. 
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206 

Воз основа на членот 2 од Законот за орденитс и 
медал,ите, а по предлог на Претседателот на Владата 
на ФНРЈ, Президиумот на Народната скупштина на 
Федеративна Народна Република Југославија 

р е ш и л 
за нарочно показани заслуги на културно умет-

ничкото поле зо текот на Народноослободителната 
борба да се одликува 

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ 1 РЕД: 
Вјекослав Афрић. 

Бр. 275 
18 октомври 1949 година 

Белград 
Секретар, Претседател, 

М. Перуничич, с. р. ' др И. Рибар, с. р. 

С О Д Р Ж А Л : 
Страна 

72. Закон за социјално осигуруваше на работ-
ниците и службениците и нивните фамилији 189 

75. Задолжително толкување на .членот 26 од 
Законот за избирање народни пратеници за 
Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното 
векје и Векјето на народите) 205 

207 

211 

215 

220 

— 221 

. Страна 

74. Указ за укинување Министерството на елек-
тростопанството и Министерството на рудар-
ството и за оснивање Комитет за јаглен, Ко-

' митет за неметали на Владата- на ФНРЈ и Ге-
нерална дирекција за металургија и Гене-
рална дирекција за нафта — — 

75. Указ за оснивање Совет за енергетика и ап-
страктнана индустрија" на Владата на ФНРЈ 

76. Указ за разрешување Министерот на рудар-
ството и Министерот на електростопанството 
и за назначување нози министри на Владата 
иа ФНРЈ — 206 

77. Решение за наголемување платите на. работ-
ниците, службениците и наместени ци те — 207 

78. Правилник за кукјниот ред во поправи тел-
н ите _д6 моин за осудените малолетници 

79. Правилник за кукјннот ред в<о заштитниот 
дом за осудени род ил ки — — — — 

80. Општо напатствие за кук јин от ред ,во казне-
но - и опр зв и т ел: * нт е установи — — — — —• 

81. Напатствие бр. 1 за применување на Зако-
нот за избирање народни пратеници за На-
родната скупштина на ФНРЈ (Сојузното век-
је и Векјето на народите) — — — — — 

82. Напатствие бр. 2 за применување на Зако-
нот за избирање на народни пратеници за 
Народната скупштина на ФНРЈ (Сојузното 
век је и Векјето на народите) 

83. Напатствие бр. 3 за применување членот 60 
од Законот за избирање на народни прате-
ници за Народната скупштина на ФНРЈ (Со-
јузното векје и Векјето на породите) — — 

84. Напатствие за пресметка и уплата на разли-
ките настанати поради укинувањето на да-
нокот на доход на работниците, пам ест сил-
ните и службениците и допринос от за соци-
јалното осигурување — — — — — — — 

бб. Напатствие за измени и дополненија на На-
патствие™ за уплата на пооделните арети 
на буџетски приходи според буџетите за 
1950 година на сметки кај Народната банка 
на ФНРЈ 

89. Напатствие за спроведување Правилникот за 
приправничката служба, стручните испити и 
курсеви со планерската струка — — — — 

87. Напатствие за спроведување Правилникот' за 
приправничката служба, стручните испити и 
курсеви за службениците од земјоделската 
струка 

88. Напатствие за спроведување здравствената 
заштита на лицата во претставништвата нд 
Федеративна Народна Република Југославија 
во странство — — — — — — — — 223 

89. Наредба за предметите и програмата за ст-
ручен испит за приправници кој што вршат 
приправничка служба кај органите на право-
судието и правосудните управи — — — — 

90. Решение за изводење на градбите во соп-
ствена режија на Министерството на потихи-
те на ФНРЈ ' 230 

91. Решение за техничките прописи за фунди-
рање столбови од електричните водови 

92. Табели на новите пресметковни ставки и пла-
ти на работниците, наместенИците и учени-
ците во стопанството — — — — — — —-

93. Табели на пресметаните досегашни плати и 
додатоци на службениците — 
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