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Вр.з основа иа чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
од чл. 6 точ. 3 од Законот за П о з а д и умот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Преводну мот на Наро дната 
гчутштина иа ФНРЈ го прогласува Законот за Јавното 
правобранителство што го донесоа Сојузното веќе и 
Бекета на наводите на Народната скупштина на ФНРЈ 
на своите седници од 31 март 1952 година, а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ЈАВНОТО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 

L Задача на јавното правобранителство 

Член 1 

Јавното правобранителство ги застапува во имотно-
правните односи Федеративна Народна Република Југо-
славија, народните републики, автономните единици, 
околиите, градовите и општините како и нивните уста-
нови на кои им е признато својството на правно лице. 

Јасното правобранителство започнува управен спор 
во случаите предвидени со овој закон. 

За застапувањето на стопански организации важат 
одделни прописи. 

II. Организација 
Член 2 

Правата и должностите на јавното правобранител-
ство ги вршат Јавното правобранителство на ФНРЈ и 
јавните правобранителства на народните републики. 

Јавните правобранителства се осниваат при Мини-
стерството на финансиите на ФНРЈ и при министер-
ствата на финансиите на народните републики. 

Член 3 

На чело на Јавното правобранителство на ФНРЈ 
стои сојузен јавен правобранител, а на чело на јавно-
то правобранителство на народната република репу-
блички јавен правобранител. 

Сојузниот јавен правобранител се назначува и (ра-
зрешува од Владата на ФНРЈ а републичкиот јавен 
правобранител од владата на народната република. 

Член 4 
Јавните правобранители ја вршат својата должност 

врз основа на законите. 
Надзор над работењето на јавниот правобранител 

врши соодветниот министер на финансиите. 
Министерот на финансиите може да определи дека 

јавниот правобранител е должен да преземе соодветни 
правни дејства како и да може определени правни деј-
ства да преземе само по негова претходна согласност. 

Млеч 5 
Јавните правобранителства имаат потребен број 

струиш и административни службеници. 

Член 6 
Јавните правобранителства имаат одделни предсмет-

од на приходи и расходи во рамките на предсметкнте. 
на приходите и расходите при соодветното министер* 
ство на финансиите. ; 

Наредбодател за навршување предсметките на при« 
ходите и расходите е јавниот правобранител. 

III. Должности и овластувања 

Член 7 
Сојузниот и републичкиот јавен правобранител: 
1) ја застапуваат Федеративна Народна Република 

Југославија и народната република, како « нивните 
установи, во граѓанските ствари (парнични, вонпар-
ничии и извршни) пред судовите и арбитражите, како и 
во други имоти оправки односи пред судови и органи 
на државната управа; 

2) поднесуваат жалба во управната постапка и за-* 
почнуваат и водат управен спор, ако со управниот спорѓ 
е повреден законот во корист на одделно или правно 
лице; 

3) вршат други работи предвидени со одделни 
прописи, како и други работи на застапување што ќе* 
им ги определи Министерот на финансиите иа ФНРЈ 
односно министерот на финансиите на народнава ре -
публика; 

4) даваат мислења на државни органи и установи 
по прашањата во врска со договори и други имотно-
ера-вни односи за кои мора да се бара нивно мислење 
по прописите на Владата на ФНРЈ. 

Член 8 
Управен спор започнува сојузниот јавен npaiBo6pa-J 

интел, кога- е надлежен за спорот Врховниот суд н а 
ФНРЈ, а републичкиот јавен правобранител кога ег 
надлежен за спорот врховниот суд на народната ре- 1 

публика. 

Член 9 
Надлежниов министер на финансиите може да пра*) 

пише во определени управни спорови од имотна при*р 
рода, започнати по тужба на одделно или правно лице*'} 
јавниот правобранител да го застапува државниот ор*' 
тан против чиј акт е започнат управниот спор. 

Член 10 
Пред странски судови, -органи и установи, Феде-* 

ративна Народна Република Југославија, народната 
република, автономната единица, околната, градот и 
општината, како и нивните установи, ги застапува с о -
јузниот јавен правобранител ако тоа не го исклучу*-
саат прописите од странската држава. 

Член И 
По предмет за кој е определен по законот да врпп^ 

застапување, Јавниот правобранител може да овласти 
друг правобранител да го заменува. 

Јасниот правобранител може да овласти службеник 
од јавното правобранителство или од соодветното ми-
инжерство на фин. поетите кој има правна спрема,* 
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о к о ш друго ладе со »аква спрема, да го заменува ВФ 
определе« предмет. 

Член 12 
Јавниот правобранител должен е да започне по-

стапка во стварите што му се доставени за таа цел а 
ВО кои е определено да врши застапување врз основа 
фа овој закон, освен во случај да смета дека резултатот 
рд постапката би бил неповолен или некорисен за 
(иранката што би требало да ја застапува. 

Ако не започне постапка, јавниот правобранител ќе 
поднесе за тоа неодложно образложел извештај до 
надлежниот министер на финансиите. • За развозите 
фошто не е започната постапка ќе се извести и стран-
а т а што барала да се започне постапка. 

Член 13 
Јавниот правобранител може да ја повлече тужбата, 

а се откаже од барањето, да ис го признае барањето 
а противната странка, и да склучи поравнање. 

За правните дејства од претходниот став јавниот 
правобранител е должен да поднесе образложен изве-
шта ј до надлежниот министер на финансиите. 

Член 14 
Јавниот правобранител е должен да подаде жалба 

^против пресуда, решение и друга одлука донесена на 
1итета на странката што ја застапувал, освен ако смета 
јвека жалбата не би била успешна. 

Ако не подаде жалба, јавниот правобранител е дол-
е е ш неодложно да поднесе извештај за тоа до над-
е ж н и о т министер на финансиите. 

Член 15 
Јавачот правобранител е должен неодложно да 

Вара присилно извршување на пресудата, решението и 
друга одлука донесена во корист на странката што 

Ца застапувал. 
Тој нема да бара извршување, односно ќе се отка-

д е од бараното извршување, ако смета дека napHqHOTO 
барање не може да се наплати ни преку присилното 
извршување. 

Ако не побара извршување, односно ако се отка-
ж е од извршувањето, јавниот правобранител ќе под-
несе неодложно образложен извештај за тоа до над-
лежниот министер на финансиите. 

Член 16 
Во стварите во кои е определено истапување од 

»страна на јавен правобранител, тужбите и другите под-
несци, поканите, како и пресудите, решенијата и дру-
гите одлуки се испраќаат до соодветниот непосреден 
{правобранител. 

Член 17 
По барање на јавниот правобранител држав-

ните органи се должни да дадат податоци и да испра-
ќаат на увид списи што му се потребни за застапу-
вањето* 

Член 18 
Ако на јавниот правобранител не му е испратен 

актот донесен по прв степен во управната постапка со 
к о ј е повреден законот во корист на поодделно или 
правно лице, правобранителот може против тој акт да 
подаде жалба во срок од два месеца од доставањето 
на актот на странката во чијашто корист е донесен 
актот. 

Член 19 
По предлог на сојузниот јавен прав обра интел Ми-

нистерот на финансиите на ФНРЈ може да формира 
Совет на јавното по? ̂ бранител ство при Јавното право-
бранителство на ФНРЈ. 

Во Советот на јавното правобранителство на ФНРЈ 
влегуваат сојузниот јавен правобранител, републичките 
јавни правобранители, како и други истакнати правни 
и финансиски стручњак! ипо ќе ги определи Министе-
рот на финансиите на ФНРЈ. 

Советот на јавното правобранителство на ФНРЈ 
дава мислења за начелните прашања што се однесува 
до застапувањето, како и мислења по доуги прашања 
што ќе ги изнесе пред советот сојузниот шги репу-

бличкиот јавен правобранител. 

Советот го свикува и со неговото работење рако-
води сојузниот јавен правобранител. 

Член 20 
Претставничките тела на автономните единици, во 

согласност со президиумот на народното собрание на 
народната република, можат да определат застапува-
њ е т о на автономната единица да го врши во имотно-
правните односи јавниот правобранител на автоном-
ната единица. 

Јавен правобранител на автономна единица именува 
Главниот извршен одбор, односно Обласниот извршен 
одбор. 

Јавниот правобранител на автономната единица има 
во заступувањето иста овластувања и должности како 
и републичкиот јавен правобранител, освен овластува-
њ а за започнување на управен спор. 

Правата и должности што му припаѓаат по одред-
бите од ово ј закон на надлежниот министер на финан-
сиите спрема републичкиот јавен правобранител, ги 
врши спрема јавниот правобранител на автономната 
единица органот на таа единица надлежен за финан-
сиите 

Член 21 
Народните одбори од поголемите околии! и гра-

дови, при согласност на президиумот на народното 
собрание на народната република, можат со своја од-
лука да определат застапувањето на околната одно-
сно на градот, како и на нивните установи да го врши 
во имоти оправиш" е односи околискиот односно град-
скиот јавен правобранител. 

Околиски и градски јавен правобранител назначува 
околискиот односно градскиот народен одбор, при со-
гласност на министерот на финансиите на народната 
република. 

Околискиот и градскиот јавен правобранител има 
во застапувањето овластувања и должности како и 
републичкиот јавен правобранител, освен овластување 
за започнување на управен спор. 

Правата и должности што ги има по одредбите од 
ово ј закон надлежниот министер на финансиите спре-
ма јавниот правобранител, ги врши спрема околискиот 
и градскиот јавен правобранител претседателот на на-
родниот одбор. 

По барање од претседателот на народниот одбор 
на општината ш и на старешина о д установа на народ-
ниот одбор, околискиот јавен правобранител ќе го пре-
земе застапувањето на општината односно на нејзината 
установа во поодделни предмети. 

Член 22 
Ако не постои околиски или градски јавен право-

бранител, претседателот на народниот одбор на око-
л н а т а односно на градот може во поодделни предмети, 
своето овластување за застапување, кое го има врз 
основа на закон, да го пренесе на службени« од на-
родниот одбор кој има правна подготовка или на 
друго лице со ваква подготовка. 

По барање на претседателот на народниот одбор 
или на старешина од установа на народниот одбор, ре-
публичкиот јавен правобранител, односно јавниот пра-
вобранител на автономната единица, ќе го преземе за-
стапувањето на општината, градот, околната , односно 
локалната установа во одделни предмети, ако не постои 
околиски односно градски јавен правобранител. 

Член 23 
Во случаите кога по одредбите на овој закон Си 

имало јавното правобранителство да застапува две 
странки чии интереси се во спротивност, државниот 
орган и установата што имаат својство на правно 
лице ќе бидат застану®ани од службеното лице кое; 
стои на чело од таков орган односно установа, а Фе-
деративна Народна Република Југославија, народната 
република и автономната единица министерот на фи-* 
намените односно органот на автономната единица 

н а д л е ж е н з а ЛИН-ЧИСЧИЈЧ^ 
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IV. Преодни и завршни одредби 
Член 24 

Одредбите на овој закон нема да се применуваат на 
споровите и на други правни ствари по кои е започ-
ната постапка пред да влезе во сила овој закон. 

Јавниот правобранител може по своја иницијатива 
или по налог од министерот на финансиите односно 
по барање од претседателот на народниот одбор, да 
преземе застапување и по споровите и други правни 
ствари во кои е започната постапката пред да влезе 
во сила овој закон, а во кои е овластен на застапување 
по овој закон. 

Член 25 
Се овластува Владата на ФНРЈ да пролише со . 

уредба одредби за тоа кои органи и под кои услов« 
ќе даваат од името на Федеративна Народна Релубли^ 
ка Југославија, на народната република, автономната 
единица, околината, градот и општината и нивните 
установи, како и од името на стопанските организа-
ции, изјави за примањето на наследства и подароци, 
во корист на државата. 

Член 26 
Владата на ФНРЈ може да пропише други државни 

органи, да вршат определени работи од јавното пра-
вобранителство како и да го определи нивниот однос 
спрема јавните правобранителства. 

Член 27 
Министерот на финансиите на ФНРЈ и министрите 

на финансиите на народните републики ќе се грижат 
за правилното извршување на овој закон. 

Се овластува Министерот на финансиите на ФНРЈ 
да пропише поблиски одредби за извршувањето на 
овој закон. 

Член 28 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи Законот за застапувањето на др-
жавата и на јавните организации во имотно-правните 
односи пред судовите и пред управните органи, како 
и другите прописи што се во спротивност со овој 
закон. 

Член 29 
Овој закон влегува во сила петнаесет дена по 

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

У. бр. 634 
10 април 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

259. 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 точка 3 од Законот за Презндиумот на На-
родната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за 
прогласување исчезнатите лица за умрени и за дока-
жувањето на смртта, што го донесоа Сојузното веќе 
(и< Веќето на народите на Народната скупштина на 
ФНРЈ на своите седници од 31 март 1952 година а 
кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ИСЧЕЗНАТИТЕ ЛИЦА ЗА 
УМРЕНИ И ЗА ДОКАЖУВАЊЕТО НА СМРТТА 

Член 1 
Судот ќе прогласи за умрено: 
1) лице за чијшто живот за последните пет го-

дини немало минакви вееш, а од чие раѓаше поми-
нале шеесет години; * 

2) лице за чијшто живот за последните пет го-
дини немало никакви вести«, а за кое може да се ве-
рува дека повеќе не е живо; 

3) лице кое исчезнело во бродолом, сообраќајна 
несреќа, пожар, поилава, земјо тресени е или во не* 
каква друга непосредна смртна опасност, а за чиј 
живот немало никакви вести за шест месеци од денот 
кога престанала опасноста; 

4) лице кое исчезнело во текот на војната во в»р* 
ска оо .восмите настани, а за чиј живот немало ни-
какви вести за една година од денот кога престанал« 
непријателствата. 

Сроковите од точ. 1 и 2 од овој член се сметаат 
од денот кота по последните вести исчезнатото лице 

: несомнено било живо, а ако не може да се утврди 
точно-то ј ден, тие срокови започнуваат да течат с<ј 
навриетокот на месецот односно годината во која 
исчезнатото лице било живо по последните вести. * 

Член 2 
Прогласувањето на исчезнатото лице аа умрено 

може да го предложи секое лице кое има правен 
Teipec за тоа, како и јавниот обвинител. 

Кога се работи за имотно-правен интерес на др-
жавата, прогласувањето на исчезнато лице за умрен® 
може да го предложи јавниот правобранител. 

Предлог за прогласување на исчезнато лице за 
умрено може да се даде и постапка по то ј предлог 
може да се започне и пред истекот «а сроковите' 
определени во ст. 1 чл. 1, и тоа во случаите од точ. Ik 
в 2 шест месеци пред нивниот истек, а во случаите 
од точ. 3 и 4 веднаш по престанокот на опасноста' 
односно по престанокот на непријателствата, но реше*! 
името за прогласување на исчезнатото лице за умре*, 
но не може да се донесе понапред од исполнувањето\ 
на условите пропишани во ст. 1 на членот 1 од овој* 
закон. 

Во предлогот треба да се цитираат податоците и , 
фактите што се од значење за донесување на одлу-, 
ката, а ако предложувачот -не е јавен обвинител, тојН 
треба да каже и во што се состои неговиот праве«, 
интерес за прогласување исчезнатото лице За умрено« 

Член 3 
За прогласување на исчезнато лице за умреш* 

надлежен е околискиот суд на местото од него в ота 
последно пребивалиште, а ако исчезнато лице немало 
тр ©бмв ал иш те тогаш е надлежен судот од местото на 
неговиот последен престој во Федеративна Народна 
Република Југославија. 

Член 4 
По приемот на предлогот судот ќе преземе, спо-

ред потребата, претходни извиди со сослушувања на 
старателот и на сведоци и со прибирање на потребни! 
податоци и извештаи. Ако судот најде дека се испол-
нети условите за започнување на постапката по овој! 
закон, ќе издаде оглас во кој ќе ги каже битните 
околности на случајот и ќе го повика исчезнатото 
лице да се јави, како и секој оној што знае за него-
виот живот да му го јави тоа на судот во срок од 
три. месеца од објавувањето на огласот, бидејќи по 
истекот на овој срок ќе се прогласи исчезнатото лице 
за умрено. 

За случајот кога е започната постапката пред 
истекот на сроковите пропишани во чл. 1 точ. 1 до ,4 
на овој закон огласниот срок по претходниот став ќе 
се определи до нивниот истек, ако би истекнал тој 
инаку пред тоа. 

Огласот ќе се објави во „Службениот лист на 
ФНРЈ" и ќе се закачи на 'огласната судска табла, а 
ќе се објави на уобнчаениот начин во местото во кое 
исчезнатото лице имало свое последно пребивалиште 
односно престој. Судот може да определи да се об* 
јави огласот и во други листови, како и во странство. 

За започнувањето на постапката за прогласувања 
на исчезнато лице за умрено ќе се извести надлеж-
ниот орган на старателството за да се определи ста-
рател на исчезнатото лице и ќе се извести јавниот 
обвинител. 
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Члан 5 
По истекот на отокот означене во огласот, судот 

i t го сослуша предложувачот и старателот и, откога 
ќе ги спроведе односно ќе ги дополни доказите ќе го 
прогласи исчезнетото лиде за умрено. Во противе« 
случај судот ќе го отфрли предлогот. 

Бо решението со кое исчезнатото лице се проглас 
сува за умрено ќе се назначи денот, а но возможност 
и часот кој ќе се смета како време на смртта на исче-
знатото лице 

Како ден на смртта се смета денот кога, воз осно-
ва на спроведените извиди, мож.-е- да се верува дека 
исчезнатото лице уморело, односно денот кој исчезна« 
тото лице веројатно не го преживело. Ако не мож« 
да се утврди тој ден, се смета дека см-ртта нас патила 
првиот ден по истекот на сроковите од чл. 1 на овој 
закон. 

Правосилното решение за прогласување исчезна-
тото лице за умрело ќе се испрати до надлежниот 
матичар поради упит ув ање во матичната кинга на 
умерените. 

Член б 
Решението аа прогласување на исчезнато лице за 

умрено може да се ста«« вон сила само по одредбите 
од овој закон. 

Член 7 
Ако лицето што е прогласено за умремо е живо 

или умрело на друг ден а не на оној ден кој ќе се 
"смета по судсково решение како де« на неговата 
смрт, може тоа самото и секое д»р\то ладе ко« има 
правен интерес, како и јавниот обвинител, да бара 
од судот да се укине односно да се преправи реше-
нието за прогласување исчезнатото лице за умрено. 

За започнувањето поставката за укинување или 
преправање на решението за прогласување на наста-
натото лице за умрено веднаш ќе се извести судот 
надлежен да расправа за оставината на тоа лице. 
Овој суд ќе ја прекрати расправата на оставината, ако 
-е -во тек постапката, а ако е оставината правосилно 
исправена , и издејствува« удаве so земјишните книги, 
ќе нареди да се стави во земјишнине книги забелешка 
дека започнала постапка за укинување односно ••пре« 
прашање на решението за прогласување исчезнатото 
лице за умрено. 

Член 8 
Ако се утврди со извидите дека исчезнатото лице 

е живо или дека умрело на друг ден а не на оној дан 
кој по судското [решение ќе се смета како ден на не-
говата смрт, судот ќе го укине односно ќе .го пре-
прави своето поранешно решение. 

Ако судот врз основа на спроведените извиди 
најде дека нема место за укинување нити за препра-
вање на поранешното решение, ќе испрати тира©осилио 
решение за тоа до надлежниот суд за р а с п р а в а а на 
оставината на натамошна постапка односно бришење 
На забелешката во земјишните книги. 

Член 9 
Ако лицето кое е прогласено за умрено му се јави 

е а судот лично и бара судот да го укине решението 
со кое е прогласено за умрено, судот ме" го укине 
решението без натамошна постапка откога ќе го утвр-
ди (неговиот идентитет со исчезнатото лице. 

Член 10 
Правосилното решение, за укинување или препра-

вање на решението за прогласување на исчезнатото 
лице за умрено ќе се исплати до матичарот и до су-
дот надлежен да расправа оставината, а решението 
за укинување ќе му го испрати и на органот на ста« 
рате лете ото. 

Органот на старателството врз основа на реше-
нието за укинување решението за прогласување исче-
знато лице за умрено ќе го укине старателството ако 
не посгоат други з а к о с к и пречки. 

Член 11 
За случај да не може смртта на едно лице да се 

докаже со документи што се предвидуваат во Зако-
нот за државните матични иннш, секое лице што и ш 

правен интерес, како и јавниот обвинител, може да 
му предложи на судот да се изведат докази за смртта 
и да се донесе решение со кое се утврдува смртта на 
тоа лице. 

Член 12 
Бо постапката за докажување на смртта аналогно 

ќе се применуваат одредбите на членовите 2 до 6 на 
овој закон, со таа што предлогот на судот може да се 
подаде веднаш по смртта на лицето чија што смрт се 
докажува и да не може да биде ог ладниот срок по-
краток сид 15 ни поголем од 30 дена. 

Во решението со кое се утврдува см.от на лине 
судот ќе го определи денот за кое е докажано дека 
е ден на неговата смрт. Ако не може несомнено да се 
утврди тој ден, како ден на смртта се смета оној ден 
за кој е утврдено дека не го преживело логичното 
лице. 

Член 13 
Одредбите на членовите 7 до 10 од овој закон 

аналогно ќе се применуваат, ако е живо лицето чија 
смрт е утврдена со судска одлука или умрело на друг 
ден, а не на оној ден кој според судската одлука ќе 
се смета како ден на неговата смрт. 

Член 14 
Дозволено е да се докажува смртта на туѓ др-

жавјанин за кого се тврди во предлогот дека умрел 
на подрачје 10 на Федеративна Народна Република Ју-
гославија. 

Пред судовите на Федеративна Народна Републи-
ка Југославија не може да се води постапка за про-
гласување на исчезнат туѓ државјанин за умре«. 

Член 15 
Против решение со кое се прогласува исчезнатото 

лице за умрено или се утврдува смрт на едно лице, 
против решение со кое в а ш и решенија се укинуваат 
или преправаат, против решение за отфрлување пред-
логот да се започне -постапка, можат да подадат жал-
ба предложузачот, законскиот застапник од лицето за 
кое се води постапката и јавниот обвинител. 

Член 16 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 636 
10 прил 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупог.ша 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

260., 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
од чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Наред-
ната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народи::а 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изме* 
мувања и дополнувања на Законот за устројство^ 
на народните судови, што го донесоа Сојузното в е:':е 
и Веќе го на народите на Народната скупштина на 
ФНРЈ на своите седници од 31 март 1952 година, а 
ко ј гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА УСТРОЈСТВОТО НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ 

Член 1 
Членот 40 се менува и гласи: 
„Додека не се донесе Законот за граѓанската суд-

ска -постапка, околиските судови се надлежни во прч 
стелен: 

1) Да судот имотни споров« ако вредност* на 
спорната елвер не преминува 100.000 дашеви; 
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2) да судат без оглед на вредноста на спорната 
ствар: 

а) спорови за определување и поправањето на 
границите на (недвижностите, спорови за службено-
стите, спорови поради смеќавањето на поседот и спо-
ров« од договорите за закуп и наем; 

б) спорови од односот на родителите и децата. 
3) да ги решаваат сите волна риши и и извршни 

предмети доколку со посебен закоп не е инаку опре-
делено." 

Член 2 
Членот 49 се менува и гласи: 
„Додека не се донесе Законот за граѓанската суд-

ска постапка окружните судови се надлежни во прв 
степен: 

1) да судат им огин спорови ако вредноста на 
спорната ствар преминува 100.000 динари; 

2) без оглед на вредноста на спорната ствар да 
судат: 

а) спорови за надокнада на штетата што ќе им 
ја сторат на граѓаните службениците при вршењето 
на службата; 

б) спорови за поморските ствари; 
3) да судат спорови за постоењето, ништавоста и 

разводот на бракот.'1 

Член 3 
По влегувањето во сила на овој закон сете спо-

рови што спаѓаат во надлежност на околискиот суд, 
а за кои по овој закон е надлежен окружен суд, око-
лиските судови ке ги одстаиат на надлежниот окру-
жен суд ако не е излечена првостепена пресуда. 

Исто така сите спорови што спаѓаат во надле-
жност на окружниот суд, а за кои е по овој закон 
надлежен околиски суд, окружните судови ќе ги от-
стапат на надлежниот околиски суд ако не е изречена 
првостепена пресуда. 

Ако околискиот односно окружниот суд из реки ал 
пресуда пред влегувањето во сила на овој закон, па 
таа пресуда биде умната после влегувањето во сила 
на овој закон, спорната ствар ќе му се отстапи на 
надлежниот суд по овој закон. 

Член 4 
Овој закои влегува во сила осмиот деи по обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

У. бр. 633 
10 април 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

261. 

У К А З 
Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска! 

со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Президиум от на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изме-
нувања и дополнувања на Законот за воените дисци-
плински судови, што го донесоа Сојузното веќе и Бе-
к е т на народите на Народната скупштина на ФНРЈ 
иа своите седници од 31 март 1952 година а кој гласи: 

З А К О Н 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ 

ЗА ВОЕНИТЕ ДИСЦИПЛИНСКИ СУДОВИ 
Член 1 

Во членот 5 ст. 1, во членот б ст, 2 точ. 23 и во 
членот 23 ст. 2 зборот „ н е ж н о с т " се заменува со 
&6opot џфШзШ' ао соодветниот надеж. 

Во членот 5 ст. 3, во членот 19 и во членот 23 
ст. 2 зборот „Уредбата" се заменува со зборот „Пра-
вило" во соодветниот падеж. 

Член 2 
Во членот 13 се додава .нов став 4 кој гласи: 
„Што се однесува до текот и прекинот на заста-

рувањето аналогно ќе се применуваат одредбите на 
членот 81 и членот 83 од Кривичниот законик". 

Член 3 
Членот 32 се менува и гласи: 
„Врховниот командант на Оружените сили на 

Федеративна Народна Република Југославија донесува 
правила за воената дисциплина како и прописи за во-
ените дисциплински судови за судење на подофице-
рите. 

Врховниот командант на Оружените сили на Фе-
деративна Народна Република Југославија може да 
донесе одделни прописи за дисциплинската одговор-
ност на државните службеници што се на служба во 
Оружените сили на Федеративна Народна Република 
Југославија". 

Член 4 
Овој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 637 
10 април Ј962 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

Секретар, Претседател, 
Миле Перуничић е. р. ДР Ива« Рибар, е. р. 

262. 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиум от на Народ-
ната скупштина на ФНРЈ, Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за изме-
нување членот 11 од Законот за усвојувањето, што 
го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите ка 
Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 
31 март 1952 година а кој гласи: 

З А К О Н 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОТ И ОД ЗАКОНОТ ЗА 
ЗА УСВОЈУВАЊЕТО 

Член 1 

Во членот 11 ставот 2 се менува и гласи: 
„Во оправдани случаи брачниот другар -га усво-

ктелот, како и еден родител на усвоениот, можат 
својата согласност за усвојување да ја дадат преку 
полномошник или преку орган на старателството од 
своето место на живеење, а само врз основа одобре-
нието од надлежниот државен орган може на ист 
начин да даде своја согласност за усвојување и усво-
ителот, како и другиот родител односно единствениот 
родител на усвоениот" . 

После ставот 2 се додаваат нови ставови 3 и 4 
кои гласат: 

„Одобрение по претходниот став дава советот за 
народно здравје и социјална политика на народната 
република. 

Полномошното мора да биде издадено во форма 
на- јавна исправа и во него мораат да би тат точно 
означени усе сит ел от «с усвоениот" . 
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Член 2 
Свој закон влегува во сила со денот на објаву-

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

У. бр. 638 
10 април 1952 година 

Белград 

Президиум на Народната скупштина 
на Федеративна Народна Република Југославија 

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

263. 

У К А З 
Врз основа па чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 

со чл. 6 точ. 3 од Законот за През и дну мот на Народ-
ната скупштина па ФНРЈ, През иди умот на Народната 
(Скупштина на ФНРЈ го прогласува Законот за укину-
в а њ е па Законот за учениците во стопанството, што 
,го донесоа Сојузното веќе и Веќето на народите на 
Народната скупштина на ФНРЈ на своите седници од 
'81 март 1952 година, а ко ј гласи: 

З А К О Н 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО 

СТОПАНСТВОТО 
Член 1 

Се укинува Законот за учениците во стопанството 
од 5 април 1946 година. 

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

в а њ е т о во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

У. бр. 601 
8 април 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

< на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

Миле Перуничић, е. Р- ДР Иван Рибар, е. р . 

264. 
• ' Врз основа на чл. 4 од Законот за овластување 
на Владата на ФНРЈ за оснивање општествени фон-
дови, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на 
финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕДОТ НА СРЕДСТВАТА ОД УКИНАТИТЕ 
ФОНДОВИ НА ДРЖАВНИТЕ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИ-

ЈАТИЈА 
Средствата од фондот на раководството и од 

Дент рали нот фонд за 1951 година како и за поране-
шните години се »распоредуваат, и тоа: 

а) делот од средствата на фондот на раковод-
ството што "е наменет по досегашните прописи за на-
гради на работниците и службениците на претприја-
тијата останува и натаму во претпријатието и од него 
може да се врши исплата на наградите по неговата 
намена до утротокот. Овој дел од средствата на фон-
дот на раководството може да се користи по доби-
вената согласност од надлежниот финансиски орган на 
завршната сметка за 1951 година; 

б) делот од средствата на фондот на раковод-
ството што не е според досегашните прописи наме-
нет за награди на работниците и службениците, прет-
пријатијата ќе го. пренесат на сметката бр. 796,јна Ми-
нистерство на финансиите на ФНРЈ — средства од 
укинатиот фонд на раководството — кај Народната 
банка на ФНРЈ; 

в) централниот фонд на стопанските здруженија 
може исто тако да се користи за исплата на наградите 

според неговата намена до утрошокот под услов да е 
добивена согласност на завршната сметка за 1951 го-
дина. 

2. Средствата од фондот за културно-просветна 
работа можат да се употребат за исплати по неговата 
намена до утрошокот, под услов да е добивена со-
гласност на завршната сметка на претпријатието за 
1951 година. 

3. Средствата од фондот на обртните средства ќе 
ги пренесе претпријатието во општиот фонд на обрт-
ните средства на државните стопански претпријатија 
на сметката б[\ 799_кај. Народната банка на ФНРЈ. Ова 
пренесување ке го вршат претпријатијата според со-
стојбата на сметките на фондот на обртните средства 
во своето книговодство по извршените книжења во 
врска со пресметувањето на материјалните вредности 
на новите економски цени. 

Истовремено со пренесувањето средства од овој 
фонд претпријатијата можат да и' поднесат на банката 
барање за наголемување на постоеќиот кредит и тоа 
најмногу до висината на пренесените средства. 

4., Средствата од фондот за слободно располагање 
на претпријатијата (фонд за "рационализација) ќе ги 
пренесат претпријатијата на одделна сметка бр. 797 на 
Министерството на финансиите на ФНРЈ — средства 
од укинатиот фонд за слободно располагање кај 
Народната банка на ФНРЈ. Средствата од амортиза-
циониот фонд на претпријатијата ќе се пренесат на 
сметка бр 798 на Министерството на финансиите на 
ФНРЈ — средства од укинатиот амортизационен фонд. 

5. Пренесувањето на средства од укинатите фон-
дови што се опфатени со ова решение, осем сред-
ствата од амортизациониот фонд, ќе го извршат прет-
пријатијата веднаш по објавувањето на ова решение 
со состојбата на денот на пренесувањето, а најдоцна 
до 30 април 1952 година и тоа на означените сметки 
на Министерството на финансиите на ФНРЈ кај опа 
седиште на банката при кое се води укинатиот фонд. 
Средствата од амортизациониот фонд на претприја-
тијата ќе ги пренесе самата банка на 1 јуни 1952 го-
дина на означената сметка на укинатиот фонд. Конеч-
ниот заклучок на фондовите ќе се изврши по спро-
ведувањето на соодветните книжења во врска со до-
бавената согласност од надлежниот финансиски орган 
на завршната сметка за 1951 година. 

6. Се овластува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ да може да донесува напатствија за извршување 
на ова решение. , 

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

IV бр. 1442 
26 април 1952 година 

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

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

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

265. 
Брз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

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

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ СОЈУЗНИОТ ИНСТИТУТ ЗА ГРА-
ДЕЖНИШТВО ВО БЕЛГРАД ВО НАДЛЕЖНОСТ НА 

ВЛАДАТА НА НР СРБИЈА 
Сојузниот институт за градежништво во Белград, 

основан со Уредбата за Сојузниот институт за граде-
жништво („Службен лист на ФНРЈ", бр. 59'50), се Р Р ^ 
несува во надлежност на Владата на НЕ Србија/ 
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2) Службениците иа Сојузниот институт ва тра-
дежништво во Белград, како и неподвижниот и под-
»ижениот имот, што му е даден на управувањето и 
неговите буџетски средства ќе ги преземе Владата на 
НР Србија. 

3) Ова решение влегува во сила со делот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 912 
12 март 1952 година 

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

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

Министер на Владата на ФНРЈ: 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р, 

.266. 
брз основа на чл. 32 од Зажонот за државната ар-

битража, а во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА ПРАВИЛ-

НИКОТ ЗА АРБИТРАЖНИТЕ ТАКСИ 
Член 1 

Во правилникот за арбитражни!© такси („Службе« 
лист на ФНРЈ", бр. 3/43) се вршат следни изменувања 
и дополнувања: 

1) Членот 6 се менува и гласи: 
„Во секој случај кога не е таксата наполно н на-

времено платена, државната арбитража е должна да 
упати писмено барање до работната единица на На* 
родната банка на ФНРЈ при која се води текуќата смет-
ка или буџетскиот акредитив на таксениот обврзник, 
за наплата на должната такса од неговата текуќа смет-
ка односно буџетски акредитив. Банката е должна 
веднаш да ја изврши наплатата на должната такса и 
без пристапон од сопственикот на текуќата сметка од-
носно на буџетскиот акредитив и наплатениот износ 
да го уплати во корист на соодветната сметка на при-
ходите од такси наплатени во готови пари. 

Ако на текуќата сметка на даночниот обврзник нема 
покриќе, банката ќе го држи барањето на арбитра-
жата во евиденција и должна е да изврши наплата на 
должната такса штом ќе се создадат потребни средства 
на текуќата сметка односно на буџетскиот акредитив 
на должникот. 

За упатените барања до банката ва нашата на 
таксата арбитражата ќе води одделна евиденција, а 
Народната банка на ФНРЈ е должна да ја извести ар-
битражата писмено за извршената наплата на таксата. 
Овој писмен извештај од банката арбитражата ќе го 
приклучи кон предметот до кој се однесува наплатената 
такса. 

Ако не може да се изврши наплата на таксата пре-
ку банка по никаков начин, арбитражата е должна да 
упати писмено барање до околискиот (градскиот) на-
роден одбор за наплата на должната такса од другите 
средства на претпријатието." 

2) По тарифниот бр. 1 се додава нов тарифен број, 
кој гласи: 

„Tap. бр. 1а 
Во постапката за решавање спорови по тужбите за 

утврдување обртни средства на стопанските претпри-
јатија џ jpf l j^gattca според вредноста на спорот, и 

до 500.000 дин. 0,6%, но не помалу од дин. 600; 
(преку 500.000 до 1,000.000 дин. 0,48%, но не по-

малу од дин. 3.000; 
преку 1,000.000 до 5,000.000 дин. — 0,36%, но не 

помалу од дин. 4.800; 
преку 5,000.000 до 10,000.000 дин. — 0,30%, но не 

помалу од дин. 18.000; 
преку 10,000.000 до 25,000.000 дин. — 0,24%, но 

не помалу од дин. 30.000; 
преку 25,000.000 до 50,000.000 дин. — 0,18%, но не 

помалу од дин. 60.000; 
преку 50,00§.в#® дин. — 0,12%, но не помалу од 

дин. 90.000, а најмногу дин. 130.000. 
Забелешките со тар. бр. 1 ќе се применуваат и за 

плаќање такса ПФ ввој тарифен број. 

Член 2 
Овој правилник влегува во сила на петнаесеттиот 

ден по објавувањето во „Службениот лист на Федера-
тивна Народна Република Југославија". 

Бр. 9523 
18 април 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

267. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за сообраќајот 

на јавните патишта, а во согласност со Претседателот 
на советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА РЕГИСТРИРАЊЕ МОТОРНИ ВОЗИЛА И АВТО-

МОБИЛСКИ ПРИКОЛИЦИ 

Општи одредби 

Член 1 
Моторните возила и автомобилските приколици (во 

натамошниот текст: возила) можат да се употребуваат 
во сообраќајот на јавните патишта само ако се реги-
стрирани и ако се снабдени со сообраќајна дозвола 
и со регистерска ознака, по одредбите од овој пра-
вилник. 

Член 2 
Под моторни возила во смисла на овој правилник 

се подразбираат: патнички автомобили од сите ви-
дови, теретни и специјални автомобили, мотоцикли и 
трицикли (автомобили на три тркала), како и тракто-
р и ^ наменети за вуча на товари на јавни патишта. 
Под автомобилски приколици се подразбираат сите 
видови приколици за овие возила. 

Член 3 
Одредбите од овој правилник не се применуваат 

на моторните возила и нивните приколици што им 
припаѓаат на Оружените сили на ФНРЈ, како и на 
мотоциклите со мотор до 50 ким запремина и авто-
мобилски приколици под 750 кг тежина. 

Член 4 
Регистрацијата на моторните возила и на прики-

лиците ја врши органот надлежен за внатешни работи 
на народниот одбор на окот-'—-а с т о е н о на 
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чието подрачје се наоѓа пребивалнштето на сопстве-
никот, односно седиштето на органот еа управување 
со моторното возило. 

Овој орган води регистер на возилата и издава 
сообраќајна дозвола и регистерски ознаки. 

Регистрирање 
Член 5 

Уписот во регистерот на возилата се врши врз 
основа на писмена пријава што е должен да ја под-
несе до надлежниот орган сопственикот на возилото 
односно органот за управување во срок од 8 дена 
од денот на здобивањето на сопственоста над вози-
лото, односно од денот на доделувањето на возилото 
»о основни средства или на управување. 

Во пријавата мора да се лаведе: фамилијарно и 
родено име на сопственикот, негово занимање и др-
жавјанство, односно назив на органот за управување, 
» е г о в о седиште, како и податоци за возилото: вид На 

возилото , марка, број на шасијата и број на моторот, 
силата на моторот, формата на каросеријата и нејзи-
ната боја, број на оските и тркалата и носивост на 
возилото, односно број на седиштата. 

Член б 
Пријавата за регистрирање на возилата што им 

припаѓаат на странски претставништва и мисии во Фе-
деративна Народна Република Југославија, како и на 
одделни членови од тие претстваништва и мисии, мо-

јра да се поднесе до надлежниот орган во срок од 15 
'дена, сметајќи од денот кога влегло возилото во Фе-

' деративна Народна Република Југославија. 
Пријавите за регистрирање на овие возила мораат 

да бидат заверени од Одделението на протоколот на 
{Министерството на надворешните работи на ФНРЈ или 
од органот надлежен за врска со странските претстав-
ништва при владата на народната република. 

Член 7 
Со пријавата за регистрација мора да се приложи 

исправа за сопственоста, односно решение за опреде-
лување органот за управување. 

За регистрирање на возилата што се внесени од 
странство мора со пријавата за прво регистрирање да 
се приложи и потврда од царинските органи за извр-
теното царинење на возилото, или за извршените ца-
рински формалности. 

Потврдата од царинските органи од претходниот 
став ќе се бара и за ново регистрирање односно за 
упис на промената на сопственоста на оние возила 
што биле порано регистрирани по одредбите од чл. 
6 на овој правилник. 

Член 8 
Пред да се упише возилото во регистер ќе се 

изврши технички преглед на возилото со цел да се 
утврди дали им одговара тоа на условите за безбедност 
на сообраќајот на јавните патишта. 

Техничкиот преглед го врши стручната комисија 
рио ја формира органот надлежен за внатрешни ра* 
боти на народниот одбор на околната односно градот 
ири кого се регистрира возилото. 

Комисијата што врши технички преглед потврдува 
на пријавата за регистрирање на возилото дали им 
одговара тоа на условите за безбедност на сообраќа-
јот на јавните патишта. Ако најде комисијата дека во-
зилото е неисправно ќе се установи кои недостатоци 
треба да се отклонат. Во овој случај надлежниот ор-
ган за внатрешни работи ќе го определи срокот во 
кој ќе се отклонат установените недостатоци. 

Член 9 
Регистерот на возилата е тврд., IK. брзана, п а р -

кирана н заверена книга во која се запишуваат след-
ните податоци: реден број, број на регистерската оз-
нака што ја добило возилото, вид на возилото, фа-

милијарно и родено име на сопственикот, односно на-
зив на органот за управување и забелешка. 

Уписот во регистер на возилата се врши по ред 
на поднесување пријавите за регистрирање. 

Член 10 
Службеникот што го врши регистрирањето става 

на пријавата за регистрирање забелешка под кој реден 
број е запишано возилото во регистер, број на изда-
дената сообраќајна дозвола и регистерска ознака на 
возилото, како и датум на регистрирањето. Забеле-
шката ја потпишува службеникот што го извршил ре-
гистровање™. 

Пријавите за регистрирање и прилозите што се 
поднесуваат со нив се чуваат одвоено, и мораат да би-
дат сложени по редните броеви на регистерот на во-
зилата што ги носат. 

Член 11 
За секое моторно возило односно автомобилска 

приколица се води покрај регистерот на возилото 
уште и одделен регистерски картон. 

Картонот на моторното возило мора да ги со-
држи следните податоци: број на р е г и с т е р с к а озна-
ка на возилото, вид на моторното возило, марка, број 
на шасијата и број на моторот, сила на моторот, фор-
ма на каросеријата и нејзина боја, носивост на вози-
лото односно број на седиштата, назив на органот 
што ја издал сообраќајната дозвола за возилото и 
податоци за сопственикот односно органот за упра-
вување на чие име е регистрирано возилото. 

Картонот на автомобилската приколица мора да 
содржи следни податоци: број на регистерската озна-
ка на приколица^-, вид на приколицата, марка, број 
на шасијата, број на оските, број на тркалата, носивост 
односно број на седиштата, форма на каросеријата и 
нејзината боја, назив на органот што је издал соо-
браќајната дозвола на приколицата и податоци за соп-
ственикот односно органот за управување на чие 
Име е регистрирана приколицата. 

Регистарскиот картон го носи во левиот горни агол 
редниот број на регистерот на возилата под кој е ре-
гистрирано возилото. 

Член 12 
Регистерските картони се сложуваат по групи, од-

воено за патнички автомобили, теретни автомобили, 
мотоцикли, приколици за патнички автомобили и при-
колици за теретни автомобили. 

Регистерските картони за секој вид возило одно-
сно приколицата мораат да бидат сложени по броевите 
на регистерските ознаки што ги носат возшгзта одно-
сно приколиците. 

Член 13 
Ако премине возилото во сопственост односно ако 

биде дадено на управување на лице односно орган на 
подрачје на друга околија или град, ќе се изврши 
пренесување на возилото во регистерот на возилата 
на органот надлежен спрема местото на пребивањето 
на новиот сопственик односно спрема седиштето на 
новиот орган за управување. На ист начин ќе се по-
стапи и во случај на постојано преселување на сопстве-
никот односно на органот за управуваењ со возилото. 

Во случајот од претходниот став, сопственикот на 
возилото односно органот за управување е должен да 
му поднесе на органот при кој е возилото регистрирано 
одјава на возилото, а на органот при кој се врши пре-
несувањето на регистрацијата пријава за регистрира-
ње на возилото. 

Одјавата на возилото од претходниот став мора 
да се поднесе во срок од 8 дена од денот кога на-
стапил резлогот поради кој се одјавува возилото, а 
пријавата за пренесување на регистрацијата мора да 
се поднесе во срок од 15 дена од денот на извршеното 
одјавување на возилото. 

Со одјавата на возилото треба да бидат прило-
жени исправите што ја докажуваат вистинитоста на 
фактите поради кои се бара пренесување на реги-
страцијата на возилото. 
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Во пријавата за пренесување на регистрацијата 
на возилото мораат да се наведат податоците од чл. 
5 на овој правилник, како и назив на органот при 
кој било возилото порано регистрирано. 

Член 14 
Органот при кој е одјавено возилото ќе запише 

забелешка за одјавата во регистерот на возилата (во 
рубриката: забелешки) и на картонот на односното 
возило, а во сообраќајната дозвола ќе запише и ќе 
завери на соодветното место дека е возилото одјавено. 
Органот при кој е возилото одјавено, ќе го извести 
за извршената одјава на возилото органот при кој се 
врши пренесување на регистрацијата и ќе му го испрати 
картонот на односното возило. 

Член 15 
Органот при кој се врши пренесување на реги-

страцијата го запишува возилото во регистер по иста-
та постапка како и при првата регистрација на вози-
лото, а пријавата за регистрација се чува со другите 
пријави. За извршениот упис во регистерот на вози-
лата тој е должен да го извести органот при кој било 
возилото регистрирано, а овој ќе го брише возилото 
од својот регистер на возилата. Бришењето се врши 
со прецртување, но така да може да се гледа што 
било запишано во регистерот. 

Член 16 
Сопственикот на возилото или органот за упра-

вување е должен да му ја пријави на органот надлежен 
за внатрешни работи при кој е регистрирано возилото 
секоја промена што се однесува до оние податоци 
за техничката состојба на возилото кои се содржани 
во сообраќајната дозвола, како и секоја промена на 
сопственикот односно на органот за управување со 
возилото, и тоа во срок од 8 дена од денот кога на-
стапила промената. 

Органот при кој е регистрирано возилото ја вне-
сува соодветната промена во регистерот и картонот 
на возилото. 

Член 17 
Регистрирано возило се брише од регистерот на 

возилата кога* ќе настапи случајот предвиден од чл. 
13 на овој правилник, потоа кога ќе се загуби или 
кога ќе биде уништено, расходувано, отуѓено во стран-
ство или предадено на Југослозеската народна армија. 

Член 18 
Бришењето на возилото од регистерот се врши 

Врз основа на писмена пријава. 
Пријавата за бришење на возилото е должен да 

ја поднесе сопственикот односно органот за управу-
вањето со возилото во срок од 8 дена, сметајќи од 
денот кога настапил разлогот за бришење. 

Пријавата за бришење на возилото од регистерот 
се поднесува до органот при кој е регистрирано во-
зилото. Со пријавата за бришење на возилото мораат 
да се приложат исправите што ја докажуваат висти-
нитоста на фактот поради кој се бара бришењето на 
возилото од регистерот. 

Бришењето се врши со прецртување на уписот, но 
така што да може тој да се прочита. На картонот на 
возилото ќе се забележи дека е бришано регистри-
рањето, а картонот ќе се приложи кон пријавата РГ* 
основа на која е извршена регистрацијата. 

Сообраќајна дозвола 
Член 19 

За возилото кое е регистрирано кај надлежниот 
орган се издава сообраќајна дозвола. 

Сообраќајната дозвола се издава за време од 10 
години. 

На почетокот на секоја година сообраќајната до-
звола мора да биде заверена за таа година во поглед 
на техничката исправност на возилото. 

Член 20 
Сообраќајната дозвола за моторното возило содр-

жи податоци за видот на моторното возило, марката, 
бројот на шасијата и бројот на моторот, силата на 
моторот, формата на каросеријата и нејзината боја, 
носивоста на возилото односно бројот на седиштата, 
како и за сопственикот односно органот за управува-
ње на чие име е возилото регистрирано. 

Сообраќајната дозвола за автомобилска приколица 
содржи податоци за видот на приколицата, марката, 
бројот на шасијата, бројот на оските, бројот на трка-
лата, носивоста односно бројот на седиштата, форма-
та на каросеријата и нејзината боја, како и за сопстве-
никот или органот за управување на чие име е реги-
стрирана приколицата. 

Секоја сообраќајна дозвола носи број на реги-
стерската ознака што ја добило возилото. 

На сообраќајната дозвола се става назив на орга-
нот што ја издал дозволата, неговиот печат и потпис 
од овластеното лице. 

Член 21 
Во сообраќајната дозвола се запишуваат и сите 

промени од чл. 13 и чл. 16 на овој правилник како и 
годишната заверка од чл. 19 на овој правилник. 

Член 22 
Сопственикот односно органот за управување е 

должен на почетокот на секоја година, во времето 
што ќе го определи органот надлежен за регистрира-
ње на возилата, да поднесе пријава за заверка на соо« 
браќајната дозвола за таа година. 

Пред годишната заверка на сообраќајната дозво-
ла ќе се изврши технички преглед на возилото по чл. 
8 од овој правилник. 

Податоците за иззршенота заверка на сообраќај« 
ната дозвола се внесуваат во картонот на возилото. 

Член 23 
Министерот на внатрешните работи на народната 

република може, кога ќе најде за потребно, да на-
реди да се изврши и вонреден технички преглед на 
возилата. 

Податоците за извршениот вонреден преглед на 
возилата се внесуваат во картонот на возилото. 

Член 24 
Сообраќајната дозвола ќе се замени кога се врши 

пренесување на регистрацијата на подрачје на друга 
народна република или кога возилото поради изврше-
ните технички преправања ја промени својата основна 
намена и стане возило од друг вид. 

Член 25 
Сообраќајната дозвола ќе се одземе кога се врши 

бришење на возилото од регистерот по чл. 17 од овој 
правилник. 

Регистерска ознака 
Член 26 

За возило што е запишано првпат во регистер на 
возилата се издава регистерска ознака. 

Член 27 
Патнички автомобили и приколици за тие a i> iдо -

били, автомобили за превоз на товар и приколици за 
тие автомобили, како и мотоцикли, имаат различни ре-
гистерски ознаки. 

Регистерските ознаки за секој вид возила од прет-
ходниот став се еднообразни во поглед на формата, 
големината и бојата на целата територија на Федера-
тивна Народна Република Југославија. 

Возилата што се сопственост на странски претстав-
ништва и мисии во ФНР Југославија и на одделни 
членови од тие претставништва и мисии, носат по-
себни регистерски ознаки. 
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Член 28 
Р е г и с т е р с к а ознака за возилото содржи знак на 

петокрака звезда, почетна буква на називот на на-
родната република на чија територија е регистрирано 
возилото и регистерски број. 

Регистарските ознаки на возилата што нм припад 
ѓаат на странски претставништва и мисии во Федера-
тивна Народна Република Југославија или на одделни 
членови од тие претставништва и мисии, покрај знакот 
на петокрака звезда носат уште и ознака »CD« ши* 
>Ds ч регистерски број. 

Ознаката »CD« ја носат возилата што ги користат 
лицата со дипломатски статус, а ознаката »D« вози-
лата што ги користи другиот персонал на странските 
претставништва и мисии. 

Член 29 
Регистерсхата ознака ја носат автомобилите- на 

предниот и задниот дел прицврстена паралелно со 
оската на тркалата. 

Автомобилските приколици ја носат регистерската 
ознака само на задниот дел. 

Мотоциклите ја носат регистерската ознака на 
предниот дел, паралелно со предното тркало, видлива 
од обете страни, и регистерска ознака на задниот дел 
паралелна со оската на тркалото. 

Регистерската ознака на возилото треба да е при-
цврстена во вертикален положај . 

?ггистерскага ознака мора да биде видлива и 
одржувана во таква состојба да може да се прочита 
од поголема далечина и ноќе и не смее да биде за-
'клодета со други ознаки. 

Член 30 
Регистерската ознака се заменува: 
а) кога се врши пренесување на регистрацијата 

при орган на друга народна република, 
б) кога возилото поради извршени технички пре-

правања ќе ја промени својата основна намена и стане 
возило од друг вид, и 

в) кога ќе се укаже потреба за тоа. 
Во случајот од точ. а), ст. 1 на овој член заме-

ната на регистерската ознака ја врши органот при кој 
се пренесува регистрацијата на возилото, а заменетата 
регистерска ознака му ја враќа на органот што ја 
издал. 

Член 31 
Регистерската ознака се одзема кога се врши бри-

шење на возилото од регистер (чл. 17). 

Казнени одредби 
Член 32 

Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за 
прекршок сопственикот односно одговорниот раково-
дител на органот за управување: 

1) кој не ќе поднесе во пропишаниот срок при-
јава за регистрирање на возилото; 

2) кој не ќе поднесе во срокот пропишан во чл. 16 
пријава за станатата промена во поглед на техничката 
состојба на возилото или во поглед на сопственикот 
и органот за управување; 

3) кој не ќе подносе во сроковите пропишани во 
чл. 13 од овој рпавнлник одјава на возилото, односно 
пријава за пренео ување на регистрацијата на возилото; 

4) кој не ќе поднесе во определеното време 
сообраќајна дозвола на заверка по чл. 22 од овој пра-
вилник, 

Преодни и завршни одредби 
Член 33 

'v . .е возила што се употребуваат во со- ' " ^ 'ет-
на "ачпчте пати- in мораат да се регистрираат по 
о - p " - ч т е ол оноi гп '"литгik во срок ол шест месени 
по ••"пчртп "'.о по сила 

на мп ГОРНОТО возило 
/3 Пи I ОД} " ' -'"ЛНОТ 

да управување е должен да ја поднесе до надлежниот 
орган по распоредот што ќе го определи министерот 
на внатрешни работи на народната република. 

Член 34 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 6403 
16 април 1952 година 

Белград 
Потпретседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на внатрешните работи 

на ФНРЈ, 
Александар Ранковиќ, е. p. 
Согласен, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сообраќај 

и врски, 
Крсто Попивода, е. р. 

268. 
Врз основа на чл. 60 од Уредбата за градење („Слу-

жбен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИЗДАВАЊЕ ГРАДЕЖНА ДОЗВОЛА 

Член 1 
Пристапот кон изводење нови градежни објекти и 

работи, како и градежни работи на постоеќите гра-
дежни објекти, се регулира со градежна дозвола, одо-
брение ш и пријава по одредбите од Уредбата за гра-
дењето и од овој правилник, 

I. — Градежна дозвола 

Член 2 

Градежната дозвола е одлука на надлежниот гра-
дежен орган со која се дозволува изводењето на гра-
дежниот објект, откога ќе се утврди дека се извршени 
сите предработи, дека е изработена и одобрена гра-
дежната програма на инвестиционата изградба и глав-
ниот проект, дека е издадено одобрение за потесна 
локација на објектот, дека е дадена урбанистичка со-
гласност, дека проектот му е сообразен на регулацио-
ниот и нивелапиониот план, дека е регулирано праша-
њето за користење на земјиштето и дека се обезбе-
дени финансиските средства за градењето. 

Член 3 
оа изводење нови градежни објекти односно ра-

боти мора, пред да почне изводење™, да се прибави 
градежна дозвола. 

Член 4 

i ^ д е ж н а т а дозвола мора да се прибави и за след-
ните работи на п о с т о е в т е градежни објекти: 

1) за секоја реконструкција; 
2) за секое дозидување и надзидување; 
3) за секое преправање со кое се менуваат кон-

структивните делови или целите на објектот, или кое 
има влијание на општите или хигиенските прилики, или 

в л т ^ е на естетскиот изглед на објектот. 

Член 5 
Lo градовите мора да се прибави градежна до-

звола и за: 
1) пробијање, заѕидување или преправање отворот 

на зградата од лице (на влез, на врата, на прозорци, 
на портал, па излог) во главните улици и на плошта-
дите што ќе ги определи народниот одбор на градот; 
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2) преправање кровови (менување косини и ви-
дови покриви); 

3) преправање фабрички оџаци; 
4) изработка масивни огради од страна на улицата 

во реоните што ќе ги определи народниот одбор на 
градот; 

5) преправање скали, ходници, балкони, тераси, 
светларници и отвори за ветрење; 

6) поголемо преправање инсталации (водовод, ка-
нализација, за централно греење, ветрење, електрика 
и др.). 

Член 6 
На градежните објекти што се под заштита по За-

конот за заштита на спомениците на културата и при-
родните реткости не можат да се извршат никакви ра-
боти без градежна дозвола. 

Член 7 
Градежна дозвола не е потребна за изводење стан-

бени и стопански згради на земјоделците (на селските 
домаќинства) во растурените села и нивните предели, 
ако се градат вон појасот од 200 метра од големите 
сообраќајници (патишта I и П ред, железнички линии!, 
пловни реки, канали и ел.). За изводење на градежните 
објекти во растурените села и во пределите прогласени 
за туристички и здравствени места треба да се при-
бави градежна дозвола. 

Член 8 
Градежната дозвола се издава за изводење на це-

лиот градежен објект. 
За градежните објекти на основната инвестициона 

изградба за кои се работат проекти во странство или 
изработката на проектите зависи од податоците од 
странство, градежната дозвола може да се издава за 
нивното изводење по делови. 

Градежната дозвола издадена за дел на објект важи 
само за тој дел на објектот. 

При поднесувањето на предлогот за издавање гра-
дежната дозвола за последниот дел на објектот инве-
ститорот е должен да поднесе одобрен главен проект 
за целиот градежен објект, врз основа на кој надле-
жниот градежен орган ќе издаде градежна дозвола за 
целиот градежен објект. 

Член 9 
Градежната дозвола ја прибавува инвеститорот. 

Член 10 
Градежната дозвола ја издава градежниот орган 

на народниот одбор на околијата (градот) во срок од 
15 дена по приемот на предлогот. 

Ако градежниот објект се шири на две или по-
веќе околии или градови, градежната дозвола ќе ја 
издаде републичкиот орган за градежни работи, по 
претходно прибавено мислење од народните одбори на 
околиите (градовите) на чие подрачје се изводи гра-
дежниот објект. 

Ако градежниот објект се шири на две или по* 
веќе републики, градежната дозвола ќе ја издаде Со-
ветот за индустрија и градежништво на Владата на 
ФНРЈ. 

Член И 
Со предлогот за издавање градежна дозвола мора 

да се приложи: 
1) одобрениот главен проект (без подробности) 

со решението за неговото одобрение, а за градежните 
објекти на основната инвестициона изградба само ре-
шението со кое се одобрува главниот проект; 

2) решението за одобрување на потесната локација; 
3) решението за регулационата линија и нивелаци-

јата за објектите што ќе се изводат во местата кои 
имаат регулационен и нивелационен план; 

4) потврдата од Народната банка на ФНРЈ дека 
за изводењето на градежниот објект се обезбедени фи-
нансиски средства ако е инвеститорот државен органу 
стопанска организација или установа. 

Покрај исправите од точ. 1) до 4) надлежниот гра-
дежен орган може да бара инвеститорот да поднесе со 
предлогот и доказ дека е сопственик односно корисник 
на земјиштето. 

Со предлогот за издавање градежна дозвола за ра-
ботите од чл. 4 се поднесува одобрениот проект, доказ 
дека се обезбедени финансиски средства, по потреба 
решение за регулационата линија и нивелацијата и до-
каз за сопственоста односно за правото на користењето 
на земјиштето. 

Со предлогот за издавање градежна дозвола за ра* 
ботите од чл. 5 се поднесува само главниот одобрен 
проект. 

Со предлогот за издавање грдежна дозвола за изво-
дење станбени и стопански згради во растурени села 
и нивни предели, кои се наоѓаат во појасот од 200 метра 
од главните сообраќајници, се поднесува идејната скица 
на^ зградата со локација на зградата во однос на сообра-
ќајницата и доказ за сопственоста на земјиштето. 

Со предлогот за издавање градежна дозвола за 
изводење работи на заштитени објекти мора покрај 
потребните исправи да се приложи уште и дозвола од 
Заводот за заштита на културните споменици, дека на 
такви објекти можат да се изводат работи (чл. 5 о д 
Општиот закон за заштита на спомениците на култу-
рата и природните реткости). 

Член 12 
По приемот на предлогот за издавање градежна 

дозвола надлежниот градежен орган е должен да утвр« 
ди дали за градежниот објект (работи), за чие изво-
дење се бара градежна дозвола, е изработена и одо-
брена градежната програма на инвестиционата изградба 
и главниот проект, дали е издадено одобрение за лоши« 
роката и потесната локација, дали е издадена урбани-
стичка согласност, дали проектот е сообразен со регу-
лациониот и нивелациониот план, дали е регулирано 
прашањето за сопственоста на земјиштето и дали се 
обезбедени финансиски средства за изводење на гра-
дежниот објект. 

За градежните работи што се изводат во градовите 
(чл. 5) надлежниот градежен орган е должен да утврди 
дали е изработен и одобрен проектот и дали работите 
ќе влијаат на естетскиот изглед на објектот и на него-
вата околина, или на општите јавни и хигиенски при-
лики, односно на соседните објекти и земјиштето. 

По приемот на предлогот за издавање на граде-
жната дозвола за работите на заштитен објект надле-
жниот градежен орган е должен да утврди, покрај дру-
гото, дали има дозвола за изводење на работите за 
кои се бара градежна дозвола од Заводот за заштита 
на културните споменици. 

Член 13 

За донесување решение за издавање градежна до-
звола надлежниот градежен орган може по потреба да 
врши увид на самото место поради проверка на пода-
тоците. 

И. — Одобрение за подготвителни работи 
Член 14 

За изводење подготвителни работи потребно е одо-
брение. Ова одобрение е содржано во градежната до-
звола со која се одобрува изводење™ на градежниот 
објект. 
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Ако подготвителните работи кај објектите иа основ-
ната инвестициона изградба ќе бидат обемни и ќе траат 
подолго време, или ако срокот за градење, односно за 
пуштање на градежниот објект во експлоатација е кра-
ток, може по барање од инвеститорот да се издаде одо-
брение за подготвителни работи и пред издавањето па 
градежната дозвола. 

Член 15 
Инвеститорот мора да прибави одобрение и за 

следните работи што се избодат во градовите: 
1) насипање на градилиштето со земја, т. е. изди-

гање на земјиштето на поголема висина од соседното 
земјиште, покрај соседните згради и огради; 

2) спуштање нивото на градилиштето со откопу-
вање земјишта на висина пониска од соседните згради 
да дворови; 

3) поставана постојани рекламни столбови и табли,* 
4) постајање високи градежни скели; 
5) бојадисување на фасадата на зградата во глав-

ните улици и на плоштадите што ќе ги определи на-
родниот одбор на градот. 

Член 16 
Со предлогот за издавање одобрение за подготви-

телни работи се поднесува идејниот проект на граде-
жниот објект, односно проектот на организацијата на 
градилиштето, решение за одобрување на потесната ло-
кација и доказ дека се обезбедени финансиски средства. 

Со предлогот за издавање на одобрението од чл. 
15 точ. 1—5 се поднесува само идејна скица. . 

Член 17 
Одобрението за подготвителни работи за објектите 

на основната инвестиционата изградба го издава репу-
бличкиот орган надлежен за градежни работи, а одо-
брението за работите од чл. 15 на овој правилник го 
издава градежниот орган на народниот е б о р на 
Градот. 

Член 18 
Републичкиот орган надлежен за градежни работи 

е должен по приемот на предлогот за издавање одо-
брение за изводење на подготвителни работи п ' ' ^ ' " Ч 
дали за градежниот објект е изработена и одобрена 
градежната програм* на инвестиционата изградба и 
идејниот проект дали е издадено одобрение за поши-
рока и потесна локација, дали се правилно предви-
дени подготвителните работи, дали градежниот објект 
вистина ќе се изводи во текуќата година и дали со 
оглед на итноста на пуштањето на објектот во експло-
атација и обемноста на подготвителните работи треба 
да се издате одобрение да се отпочне со подготви-
телните работи на градилиштето пред одобрувањето 
на главниот проект. 

За градежните работи што се изводат во грал опите 
(чл. 15) надлежниот градежен орган е должен да утвр-
ди дали е изработена идејна екипа, дали работите ќе 
влијаат на естетскиот изглед на објектот и на неговата 
околина или на сигурноста на работниците и соседните 
објекти. 

III. — Пријава за изводење работи 
Член 19 

Кон изводење на работи може да се пристапи само 
врз основа на пријава од" инвеститорот ако се во 
прашање: 

1) истражувачки работи (претходни работи на гра-
дилиште со кои се установува геолошкиот состав на 
земјиштето или нивото на подземната вода, или со кој 
се испитува носивоста на земјиштето, е т-,т„Т0 ра„ 
боти, ге°м°хпничките испитувања и лр.), 

2) преправања со кои не се менуваат конструктив-
ните делови на објектот, неговата надворешност, голе-
мината, осем за градежните работи од чл. 4 и 5 од 
овој правилник. 

Член 20 

За поправања кај редовното одржување на граде-
жниот објект не е потребна ни пријава. 

Член 21 

Со пријавата за истражувачките работи и препра-
вањата од чл. 19 на овој правилник се поднесува кра-
ток извештај за тоа каде ќе се изводат градежните ра-
боти, кој вид работи ќе се изводи и во која цел. 

Член 22 
Изводењето на истражувачките работи и препра-

вања од чл. 19 точ. 2 на ово ј правилник мора да му 
се пријави на градежниот орган на народниот одбор 
на околната (градот), 

IV. — Решение и жалба 
Член 23 

Градежната дозвола, одобрението да се почне со 
подготвителните работи и одобрението за работите од 
чл. 15 од овој правилник ќе ги издаде градежниот срган 
во форма на решение. 

Член 24 
Решението со кое се издава градежната дозвола 

односно одобрението, или се отфрлува издавањето на 
градежната дозвола односно одобрение, мора да 
содржи: 

1) општи податоци; 
2) одлука; 
3) образложение. 
Општите податоци на решението, покрај другото, 

мора да содржат назив на надлежниот градежен орган, 
ден, месец и година на издавањето на решението, вид 
на објектот, назив на инвеститорот и на изводачот на 
градежниот објект, ако е веќе познат изводачот, 

Чо одлуката на надлежниот градежен орган И З Р И Ч Н О 

мора да се назначи дали се издава или се одбија из-
давањето на градежната дозвола, односно одобрението. 

Во образложението на решението мораат да бидат 
дадени фактите врз основа на кои ја донел одлуката 
надлежниот градежен орган. 

Член 25 
Ако преправањата за чие изводење е поднесена 

само пријава спаѓаат во работите кои можат да се 
изводат само врз основа на градежна дозвола или одо-
брение, ќе донесе градежниот орган на народниот одбор 
на околината (градот) решение еп кое ќе се забрани 
извршувањето на пријавеното преправање и инвести-
торот ќе се упати да бара градежна дозвола односно 
одобрение. 

Член 26 
Ако градежниот орган не издаде градежна дозвола 

односно одобрение во предвидениот срок, или во истиот 
срок инвеститорот не го врати предлогот со свои за-
белешки, ќе се смета дека одбил да издаде дозвола 
односно одобрение. 

Градежната дозвола односно одобрение нема да се 
издаде ако инвеститорот со предлогот за издавање на 
градежната дозвола односно одобрение не поднесе по-
требни исправи, или ако се тие исправи одобрени или 
из та дени од надлежниот орган во ненадлежна постапка. 

Член 27 
Против решението на градежниот орган на народ-

ниот одбор на околијата (градот) со кне се одбија изда-
вање на градежната дозвола односно одобрение, инве-
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ститорот може да изјави жалба до републичкиот орган 
надлежен за градежни работи. 

Против решението на републичкиот орган надле-
жен за градежни работи со кое се одбија издавањето 
на градежната дозвола односно одобрение, до-
несено во прв степен, инвеститорот може да 'изјави 
жалба до Советот за индустријата и градежништво на 
Владата на ФНРЈ. 

Жалбата се изјавува во срок од осум дена од денот 
»а приемот на решението и се поднесува преку гра-
дежниот орган што го донел решението. Срокот за 
жалба поради недавање градежна дозвола односно 
одобрение тече од денот на истекот на срокот во кој 
требало надлежниот градежен орган да донесе решение, 

V. — Важност на градежната дозвола и на одобрението 

Член 28 
Градежната дозвола и одобрението ја губат важно-

ста ако градежниот објект односно подготвителните ра-
боти не ќе се започнат во срок од една година од денот 
на издавањето на градежната дозвола односно одобре-
нието за изводење подготвителни работи. 

Одобрението за изводење работите од чл. 15 ја 
губи важноста ако работите не започнат во срок од 
6 месеци. 

Член 29 
Важноста на градежната дозвола може да се про-

должи најповеќе уште за 12^ месеци. 
За продолжување важноста на градежната дозвола 

инвеститорот мора пред истекот на срокот на нејзи-
ната важност да поднесе до надлежниот градежен 
орган предлог со кој ќе ја приложи порано издадената 
градежна дозвола. 

По приемот на предлогот за продолжување важно-
ста на градежната дозвола надлежниот градежен орган 
ќе испита дали градежниот објект ќе се изводи под 
истите услови под кои е порано издадена градежната 
дозвола. 

Ако од денот на издавањето на поранешната гра-
дежна дозвола станале промени во поглед на условите 
под кои е издадена таа, надлежниот градежен орган 
ќе го одбие нејзиното продолжување и ќе го упати 
инвеститорот да бара да му се издаде нова градежна 
дозрола. 

Ако до изменување на условите не дошло, надле-
жниот орган ќе ја продолжи важноста на порано изда-
дената градежна дозвола. 

Член 30 
Важноста на издаденото о т б р е н и е за по/гготпител-

ните работи, како и за г р а д е ж н и к работи од Фг. 15 на 
овој правилник не може да се продолжи. 

Член 31 
Против решението со кое се отфрлува продолжу-

вањето на важноста на градежната дозвола инвести-
торот може да изјави жалба во срок од осум дена од 
приемот на решението. 

Жалбата се изјавува до републичкиот орган надле-
жен за градежни работи, ако решението го донел гра-
дежниот орган на народниот одбор на околната (гра-
вот), односно до Советот за индустрија и градежни-
штво на Владата на ФНРЈ, ако решението го донел ре-
из ЈДИЧКИОТ орган надлежен за градежни работи. 

VI. — Завршни одредби 
Член 32 

Кзј к а р а н и т е одбори на околии (градови) при 
к .̂и не е уште ср« "мира« градежен орган, градежната 

глода и одобрение ќе ги издава, до формирањето 
I градежниот орган — републичкиот орган надлежен 

. • градежни работи. 
Додека не се формира градежниот орган иа н ^ 

- т одбор па ок'лпјо.та (градот) пријавите за истра-
жувачките работи и преправања од чл.19 точ. 2 од 

овој правилник ќе се поднесуваат до народниот одбор 
на око ли јата (градот). 

Член 33 
Ово ј правилник влегува во сила со денот на об ја* 

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

Бр. 4252 
22 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот 

за индустрија и градежништво, 
Љубчо Арсов, е. р. 

269. 
Врз основа на чл. 60 од Уредбата за градењето-

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ТЕХНИЧКИОТ ПРЕГЛЕД НА ИЗВЕДЕНИТЕ 

ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Техничкиот преглед е задолжителен за сите нови 

градежни објекти, за секоја реконструкција, д о о -
дување и надзидување, како и за преправања со кои 
се менуваат конструктивните делови на п о с т о е в т е 
градежни објекти. 

Нема да се врши технички преглед на станбени и 
стопански згради на земјоделците и на провизорните 
објекти на градилиште. 

Член 2 

Техничкиот преглед на нов градежен објект и н* 
извршени работи (реконструкции, дозидувања и над-
ѕидувања, и преправања со кои се менуваат конструк-
тивните делови) на п о с т о е в т е градежни објекти (во 
натамошниот текст: градежен објект) се состои о д 
преглед на техничката исправност на градежниот об-
јект, т. е. од утврдување дали градежниот објект е 
ш в е д е « во согласност со одобрениот објект и дали 
одговара на предвидениот квалитет, на стандардите и 
техничките напатствија. 

Техничкиот преглед на градежниот објект по по-
треба може да го опфати и вршењето на опитно опте-
ретување, дополнително испитување на квалитетот на 
украдениот бетон, асзаЛт, префабрикувани елементи и 
други полупроизводи, како и материјали од кои е об-
јектот изграден. 

Член 3 

Прегледот на градежниот објект се врши, по пра-
вило, кога е завршено градењето на целиот градежен 
објект. 

По исклучок, преглед на одделни делови на гра-
дежниот објект може Да се изврши ако тој дел од 
објектот претставува целина за себе и може да биде 
предаде« на употреба. 

Ако ка ј објектот на основна инвестициона из-
градба се промени во текот на градењето изводачкото 
претпријатие, техничкиот преглед ќе се изврши на гра-
дежните работи на објектот што се извршени дотогаш. 

Член 4 

Техничкиот преглед на изведениот градежен о~ 
бјект се врши по правило комисиска 
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II. — Состав на комисијата за преглед на изведените 
градежни објекти 

Член 5 
Комисијата за технички преглед на наведениот 

градежен објект ја сочинуваат градежниот инспектор 
на народниот одбор на околија (град) или републички 
градежен инспектор, претставник на државниот од-
носно стопанско-упрашиот орган надлежен за инве-
ститорот и, по потреба,претставници на органот за 
внатрешни работи, на Министерството на народната 
'одбрана, на санитерната инспекција и на инспекцијата 
на трудот. 

Во комисијата за технички преглед на изведениот 
градежен објект ќе влезе републичкиот градежен ин-
спектор кога ја формира комисијата републичката гра-
дежна инспекција. 

Член 6 
•Комисијата за технички преглед на изведениот 

Градежен објект се состои од најмалку три члена. 
Раководител на комисијата е градежниот инспек-

тор, еден од членовите на комисијата мора секогаш 
1да биде претставник од државниот односно од стопан-
ско-уиравниот орган надлежен за инвеститорот, а Дру-
гите членови можат да бидат претставници на други 
одржав ни органи од ст. 1 чл. 5 на овој правилник. 

Член 7 
Лицето што вршело од името на инвеститорот 

Надзор над изводе љето на градежниот објект, како и 
непосредниот технички раководител што го извод ел 
објектот, не можат да бидат членови на комисијата за 
технички преглед на изведениот градежен објект, но 
вадолжително .присуствуваат на работењето на коми-
сијата, и помагаат на комисијата на работењето и* г« 
ј аваат сите потребни податоци и обавести. 

Член 8 
Техничкиот преглед на едноставни станбени и сто-

пански објекти на граѓаните, како и на реконструкции, 
дози давања, надминувања и преправања може да го 
изврши и самиот градежен инспектор. Одлука за тоа 
донесува градежниот орган надлежен за формирање 
комисија за технички преглед на градежниот објект. 
|Ш# — Формирање комисија за преглед на изведените 

градежни објекти 
Член 9 

Комисијата за технички преглед на изведениот 
Градежен објект ја формира територијално надлежниот 
орган на народниот одбор на околината (градот) од-
носно републичката градежна инспекција. 

Републичкиот орган надлежен за градежни работи 
ice определи на почетокот на секоја година за кои об-
јекти ќе формира комисија за технички преглед репу-
бличката градежна инспекција. 

Кога ја формира комисијата за технички преглед 
на изведениот градежен објект градежниот орган^ на 
народниот одбор на околната (градот) во комисијата 
ќе влезе градежниот инспектор на околината (градот), 
а кога формира комисија за технички преглед репу-
бличката градежна инспекција, во комисијата ќе влезе 
републичкиот градежен инспектор. 

Член 10 
На 15 дни пред да се доврши градежниот објект 

инвеститорот е должен да поднесе, во согласност со 
т в о д а о ч т на градежниот објект, до надлежниот гра-
дежен орган на народниот одбор на околната (гра-
дот) односно до републичката градежна инспекција 
барање за формирале комисија за технички преглед 
на градежниот објект. 

Во барањето инвеститорот ќе го наведе видот и 
вредноста на градежниот објект, ќе го назначи својот 
претставник и* ќе го предложи времето за состанок 
на комисијата. 

Член И 
Градежниот орган надлежен за формирање коми-

сија е должен да ја формира комисијата за технички 
преглед на градежниот објект во срок од осум дена по 
приемот на барањето за формирање на комисијата. 

Градежниот орган надлежен за формирање коми-
сија за технички преглед на градежниот објект може 
во решението за формирање на комисијата да го опре-
дели и срокот во кој е должна комисијата да отпочне 
со работа. 

IV, — Работење на комисијата за преглед на 
изведениот градежен објект 

Член 12 
Со работењето на комисијата за технички преглед 

на градежниот објект раководи градежниот инспектор. 
Комисијата за технички преглед на градежниот 

објект донесува одлука со мнозинство гласови. Во 
случај на поделба на гласовите се смета дека е усво-
ено она решение за кое гласат раководителот на ко-
мисијата. 

Член 13 
Инвеститорот и изводачот на градежниот објект 

се должни да и4 ги стават на располагање на комиси-
јата за преглед на градежниот објект сите потребни 
документи и средените книги што се должни да гк 
водат, а нарочно: 

а) одобрениот проектен елаборат според кој е 
вршено градењето на објектот; 

б) склучениот договор за градењето; 
в) градежниот дневник; 
г ) книгата на градежната инспекција; 
д) документите за извршеното испитување на 

ј&валитетот на материјалите што се уградени и за ква-
литетот на ноп ит ани те конструкции, односно за извр-
шеното опитно оптеретување, доколку е вршено тоги 

Член 14 
Комисијата за технички преглед на градежен 

објект е должна: 
1) да изврши подробен преглед на градежниот 

објект и да состави извештај за своето работење; 
2) да донесе решение за приемот на градежниот 

објект; 
3) да издаде дозвола за употреба на објектот по 

приемот на градежниот објект на капиталната из-
градба. 

Член 15 
Извештајот од комисијата за технички преглед на 

наведениот градежен објект мора покрај другото да 
содржи: 

а) назив на комисијата, име на членовите на ко-
мисијата, ден, месец, година и место за состанок на 
комисијата, вид и предсметковна вредност на граде-
жниот објект, дали е изведен објект преку градежно 
претпријатие, занаетчиски дуќан (државен или при-
ватен) или од страна на инвеститорот, назив на инве-
ститорот и на »»водачот; 

б) констатација дали изведениот градежен објект 
му одговара на одобрениот проект, односно на одо-
брените изменувања на проектот ако ги имало; 

в) битни податоци од договорот со назначување 
на изменувањата, ако ги имало; 

г) податоци за квалитетот на извршените работи. 
На крај на извештајот ќе се внесе образложеното 

решение за техничкиот прием на градежниот објект, 
Извештајот го состава членот на комисијата опре-

делен од раководителот на комисијата, а го потпишу-
ваат сите членови на комисијата. 
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Во решението ла прием на наведениот градежен 
објект комисијата за технички прием на објектот ќе 
наведе дали се прима градежниот објект во поглед на 
квалитетот или се одбија неговиот прием, или се ста-
ваат забелешки на недостатоците што треба да се от* 
клонат зада би можел градежниот објект да се прими. 

Комисијата ќе го прими градежниот објект ако 
утврди дека е изведен објектот според одобрениот 
проект и дека се исполнети услова за стабилноста на 
објектот. 

Ако одделни работи, што не се од влијание на 
стабилноста на градежниот објект (дучи емиљ а, фасада, 
бо^дисувак>е и ел.), се од послаб квалитет одошто е 
договорен, комисијата може да го прими објектот, 
'а извештајов ќе наведе кои се тие работи. 

Комисијата ќе го одбие приемот на изведениот 
градежен објект ако објектот не му одговара на одо-
брениот проект или ако објектот поради лошо изве-
дени работи не може да се предаде на употреба. 

Ако најде комисијата дека изведениот градежен 
ќе може да се прими штом ќе бидат отпло-

вете недостатоците, ќе ги стават во решението своите 
^белешки и ќе го определат срокот во кој е^ должен 
^водачот да ги отклони недостатоците. Кога ќе бидат 
завршени работите на ко« е ставена забелешка, (коми-
сијата ќе изврши дополнителен преглед само на тие 
работи и ќе донесе решение за приемот на граде-
жниот објект. Комисијата може да одлучи, кај помали 
работи (недостатоци) да изврши дополнителен пре* 
г,тед и прием самиот градежен инспектор. 

Ако изводачот на градежниот објект не ќе постапи 
по забелешките од комисијата до определениот срок и 
не ќе ги отклони недостатоците инвеститорот може 
преку друг изводач или сам, да изврши дополнителни 
работи на сметка на првобитниот нзводач. 

Член 17 
Решението што го донела комисијата за технички 

преглед на градежниот објект мора да се изработи пи-
смено во срок од три дена по неговото донесување 
и да му се испрати на инвеститорот и на нзводачот. 

Решението го потпишуваат раководителот и запи-
сничарот на комисијата за технички преглед »а гра-
дежниот објект. 

Член 18 
Решението мора да содржи: 
1) општи податоци од чл. 15 ст. 1 под а) од ово) 

правилник, 
2) одлука и образложение. 
Во одлуката на комисијата »а технички преглед 

на градежниот објект мора изрично да се назначи 
дека се прима градежниот објект во поглед на квали-
тетот или дека се одбија приемот на градежниот 
објект. 

Во образложението мораат да бидат изнесени 
фактите врз основа на кои ја донела својата одлука 
комисијата за технички преглед на градежниот објект. 

Член 19 

Заверениот препис од решението ќе го испрати 
комисијата за технички преглед на градежниот објект 
до инвеститорот во еден примерок, а ДО изводачот 
на градежниот објект во два примерка. 

Елаборатот со оригиналното решеше комисијата 
за технички преглед на градежниот објект ќе му го 
предаде на чување на градежниот орган што ја Фор-
мирал комисијата. 

Член 20 
Против решението од комисијата за технички пре-

глед на градежниот објект, со кое се одбија приемот 
на градежниот објект или се наложува извршување 
На дополнителни работи, изводачот на работите може 

да изјави! жалба до републичкиот ортан надлежен a t 
градежни работи во срок од осум дена од приемот на 
решението. 

Жалбата на решението од комисијата за технички 
преглед на градежниот објект се поднесува! преку) 
градежниот орган што ја формирал комисијата. 

Член 21 
'Ако најде републичкиот оргш надлежен за гран 

дежни работи дека е жалбата основана, ќе го пони-
шти решението и ќе и' го врати предметот на ќоше* 
сијата за технички преглед на градежниот објект да 
постапи по неговите забелешки и да донесе ново ре* 
шение, а ако не е потребно повторување односно до* 
ползување на техничкиот преглед на градежниот! 
објект, ќе донесе ново решение самиот. 

Ако најде републичкиот орган надлежен за гран 
јдежни работи дека не може жалбата да се уважи ќе 
Ја отфрли како неоснована. 

Жалбата што не е навремено поднесена и жалбата 
што не е изјавена од овластено лице ќе ја отфрли 
републичкиот орган надлежен за градежни работи 
како недозволена. 

Член 22 
Заверениот препис од второстепеното решение ќег 

го испрати републичкиот орган надлежен за градежни 
работи до инвеститорот, до шводачот на градежнион 
објект ѕ» до градежниот орган што ја формирал КОМЈГЧ 
•сивата ѕа # технички преглед на изведениот градежен' 
објект која го донела првобитното решение. 

tV. — Преглед на градежните работи извршени па 
забелешките 

Член 23 
Дополнителниот преглед на градежните работи 

{навршени по забелешките од комисијата- за технички 
преглед на градежниот објект треба да го изврши 
истата комисија што го извршила техничкиот преглед! 
на градежниот објект, доколку не нешид а да го извр* 
ши дополнителниот преглед самиот градежен нитекс 
тор (чл. 16). 

При дополнителниот преглед на градежните ра-
боти, комисијата односно градежниот инспектор ќе се 
ограничи само на прегледот на оние работи на кои в 
ставена забелешка. 

Ако републичкиот орган надлежен за градежните 
работи при разгледувањето на жалбата од изводачои 
на градежниот објект, не ќе стави свои забелешки на 
изведените работи, комисијата за технички преглед 
односно градежниот инспектор при дополнителниов 
преглед на храдежните објекти ќе постапи и по забе* 
лешките од републичкиот орган надлежен за градежни 
работи. 

За повторниот технички преглед на целиот граде-
жен објект ќе се формира нова комисија. 

VI. — Дозвола за употреба на градежниот о б ј е к т ^ 
примопредавање на извршените градежни работа 

Член 24 
По техничкиот преглед и приемот па градежните 

објекти на капиталната изградба комисијата за тех-
нички преглед на градежниот објект ќе му издаде на 
Инвеститорот дозвола за употреба на објектот. 

Член 25 
Примопредавањето на изведениот градежен објект 

се врши помеѓу инвеститорот и изводачот на граде-
жниот објект, по Донесувањето на решението од ко-
мисијата за технички преглед на градежниот објект, 
со кое се прима објектот. 

^ л е н 26 
Окончената овдашња може исплати дури 

по извршеното примопредавање на ^деденћот гра-
дежен објект помеѓу инвеститорот и извод ачот. 
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(УН. — Трошкови на комисијата за технички преглед 
ца изведените градежни објекти 

Член 27 
Трошксвите на комисијата за технички преглед на 

градежниот објект ги сноси инвеститорот. 
По исклучок од одредбата на Претходниот став 

трошковите за дополнителен преглед на градежниот 
објект или на градежните работи ги сноси изводачот 
на градежниот објект, осем ако до повторниот пре-
глед дошло вина на Инвеститорот. 

VII!. — Завршни одредби 
Член 28 

За околните и градовите при чии народни одбори 
уште не се формирани градежни органи, комисијата 
ва технички преглед на изведениот градежен објект 
ќе ја формира* републичката градежна инспекција. 

Член 29 
Со влегувањето во сила на овој правилник се уки-

нува Правилникот за преглед и прием на извршените 
Падежни работи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/51). 

Член 30 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист ка Федеративна На-
водна Република Југославија". 

Бр. 4105 
17 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот 

за индустрија и градежништво, 
Љубчо Арсов, е. р. 

270. 

Врз основа на чл. 33 од Општата уредба за вод-
ните заедници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 6/52), 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ИМОТОТ И УПОТРЕБАТА НА ИМОТОТ НА 

ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Член 1 
Имотот на водната заедница го чинат: 
1. основните средства, 
2. обртните средства, 
3. фондот на водостопанство, и 
4. ахмортизационеп фонд. 

Член 2 
Имотот на водните заедници е општонароден 

имот. 

Член 3 
Основните средства се формираат црн создавањето 

на водната заедница, со изградба нови објекти или со 
примање општонароден имот на користење. 

Основни сред ств а т згради, разни градежни об-
јекти како: нашли, кашаш, устав«, брани, мостови 
вемјишта на водната заедница, машини и машински 
постројки, y p t t m за- отнраќање и врбки, алати и ин-
вентар чиј ата »ревност преминува 5.000 динар«. 

Член 4 
Н аг ол ем ув ањ ет о на основните средства се врши 

од фондот за водостопанство, од одобрените кредити 
за инвестиции или со давање општонароден имот па 
користење на водната заедница. 

Член 5 
Употребата на основните средства ја пропишуваат 

водните заедници со своите правила. 

Чл е* 6 
Водната заедница не може да пи пренесува огром-

ните средства во сопственост на приватните лица 
да ги дава овие средства на користење на приза-.ии 
лица осем ако со правилата на водната заеднина че 
предвидено инаку. 

Член 7 
Обртни средства се: запаси на суровини, помошни 

ft погонски материјали, пари, хартии од вредност и 
подготвен материјал за одбрана од поплава или за 
текуќо одржување на објектите во исправна состојба. 

Член 8 
Количината на смртните средства ја определуваат 

водните заедници со годишните пред сметки на при-
ходите и расходите за нормалното работење на вод-
ната заедница. 

Оправданите млњоци на обратите средства зо ^е-
кот на годината се пополнуваат од фондот за водо-
стопанство а вишоците на крај на годината се пре-
несуваат во пресметката на приходите и расходите 
за наредната година. 

Одлука за пополнување мањоцнте за смртните 
средства донесува управниот одбор на водната заед-
ница по предлог од директорот »а водната заедница, 
а одлукава ја правда на годишното собрание. 

Член 9 
Задачата на фондот за водостопанство е: 
1. да ги обезбеди вонредните издатоци што ќе се 

јават како неопходни вон од редовната предсметка 
џг. приходите и расходите како: пополнување мањо-
ците на обртните средства во случаи на голема по-
плави и оштетување и ел., 

2. да обезбеди средства за поголеми топ рав ки и 
нови инвестиции на основните средства. 

3. да обезбедува отплата на позајмените финан-
сиски средства за потребите на водната заедница. 

4. да уплатува придонеси во фондот на Сојузот 
на водните заедници доколку ќе се формира овој 
фонд. 

Член 10 
Фондот за. водостопанство се пополнува: 
1. од водниот придонес според годишната пред-

ем е тка на приходите и расходите, 
2. од вонредниот облог на водниот придонес спо-

ред овластени јата од редовното или вонредното со-
брание на водната заедница, 

3. од заемите склучени за инвестиции и за дрј i и 
потреби на заедницата, 

4. од дотацијата на фондот за определени цели иа 
заедницата, 

5. од приходот на каматите на средствата од 
фондот. 

Член 11 
Начинот и обемот на пополнување на фондот за 

водостопанство го определува за секоја година годи-
шното собрание со предлог и одобрување на пред-
сметката »а приходите и расходите 
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Член 12 
Задача на амортизациониот фонд f да ги обезбеди 

финансиските средства за големи поправки и замена 
на објектите на основните средства поради дотраеност 
при користењето. 

Член 13 
Сите основни средства што се во употреба и во 

кои се вложени инвестиции подлежуваат на аморти-
зација. Амортизационата квота се определува според 
векот на нивното траење. 

Член 14 
За утврдување износот на амортизацијата на об-

јектите на основните средства главните управи за во-
достопанство ќе определат комисии за попис и про-
ценка па основните средства за секоја водна заедница. 
Во комисиите влегуваат претседателите на управниот и 
надзорниот одбор, директорот на водната заедница и 
потребен број стручни членови на комисијата. 

Член 15 
При проценката на вредноста на основните сред-

ства е« зема векот на траењето и нивната сегашна 
стварна вредност. 

За да се олесни работата за проценка на основ-
и т е средства комисијата за проценка ќе ја користи 
номенклатурата на објектите која се приложува. 

Ако се утврди при проценката дека некое основно 
средство има подолг век на траење од оној што е 
предвиден во ном екл ату рата, тогаш ќе се определи 
амортизационата стапа според проценката на ствар-
аног век на траењето на објектот. 

Член 16 
Доколку би предизвикал амортизациониот фонд 

преголем** финансиски оптеретувања на водната за-
едница за старите објекти што имаат подолг век на 
траење како насипи, канали и ел., амортизациониот 
однос може да се процени според стварните потреби 
со најнужна реконструкција на овие објекти што тре-
6а да се утврди стручно комисиски. 

Член 17 
Сиот имот на водната заедница со одделно иска-

жал фонд за водостопанство и амортизационен* фонд 
се прикажува во годишната предметка на приходите 
и расходите што го донесува годишното собрание на 
водната заедница. 

Член 18 
Поблиски прописи за спроведување на овој пра-

вилник донесува Советот за селско стопанство и шу-
марство на Владата на ФНРЈ. 

Член 19 
Овој правилник влегува в-о сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1757 
7 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сезаир' 

стопанство и шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић е. р. 

НОМЕНКЛАТУРА НА ОБЈЕКТИТЕ, ВЕК НА ТРАЕ-
ЊЕТО И ГОДИШЕН .ОТПИС ЗА АМОРТИЗАЦИО-

НИОТ ФОНД НА ВОДНИТЕ ЗАЕДНИЦИ 

Вид на објектите 
Век на 

трае к>ето 
години 

Годишен 
отпис % 

Алати 3 40 —30 » 
Арматура за цевоводи 20 5 1 

Буичарски градежи 10—20 1 0 - 5 
Бунари 3 0 - 1 0 0 3,5—2 Ѕ 
Бунари цев касти 2 - 5 0 5 0 - 2 1 

Цевки под притисок * 

а) од челик 30—50 3 - 1 . 5 ». 
б) од дрво 25—40 4—2 » 
в) од армиран бетон 50 2 * 
г) од азбест 40 > .3—2 f' 

Челична опрема на поткопи 
— метална 30 4 - 2 

Кревалки • • Ат Jfc •v 
а) за дневен погон 12—20 8,3—5 ) 
б) за деноноќен погон 8—12 12—8 } 
в) за дел им ич е« погон 14—35 7—3 ) 

Дизел мотори i 1 
а) за дневен погон 8—12 1 2 - 8 1 
б) за деноноќан погон 7 - 1 0 * 4 - 1 0 ? 
в) за делимичан погон 10—15 1 0 - 7 } 

Др ен ажни град ежи 30—40 3—2 * 
Електрична мерна опрема 10 10 ^ 
Електрични далекуводи 25—50 4—2 > 
Електрични разводни уреѓаи 20 5 * 
Електро мот ори 20—25 5—4 
Филтерски постројки 

а) отворени 30—50 3 - 2 -
б) затворени 12—15 8—4 ) 

Гасни мотори 10—15 10—7 1 
Градежи за успорување -

вода 
а) темели и бетонски де-

лови 50—100 2—1 
б) челични делови 20—30 5—3 
в) подвижни дрвени 

1 0 - 6 ^ делови 10—15 1 0 - 6 ^ 
г) делови од дрео 10—20 10—5 * 

Канали земјани 100—200 1 - 0 . 5 
Канали обложени 30—50 3 - 1 

Машини парни и турчини 
а) за дневен погон 10—25 1 0 - 4 
б) за деноноќни погон 8—20 1 2 - 5 
в) за дели м ш ен погон 20—33 5 - 3 

Машински згради 50 2 ^ 
Намештај 20 5 
Насипи за успорување вода 100 1 - 0 , 5 
Уреѓаи за наводнување 2 0 - 3 0 5 - 3 
Крајбрежни зидови 20—50 5 - 2 
Објекти за искористување на 

30—50 3—1,5 водните сили вкупно 30—50 3—1,5 
Уреѓаи за вештачки дожд 15 7 - 6 
Осигурување на објектите 

а) од бетон 50—70 2—1,5 
б) од дрво 8—15 1 0 - 5 
в) од челик 50 2 

Парк« котлови 
а) За дневен погон 12—25 8 - 4 
б) за деноноќе« погон 8—14 12—7 
в) за делимичан погон 14—25 10—4 
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Вил на објектите 
Век на 

траењето 
години 

Годишен 
отпис % 

Подземни кабели 20—40 * 5—2,5 
Поти опи — што лин 60—100 1,5—1 
Потпорни зидови 60—100 1,5—0,5 
Пречистувани на водс-ѕкупно 20—50 5—2 
Р г - : и градежи за регулација 

10—50 1 0 - 2 на водните текови 10—50 1 0 - 2 
Решетки 20—30 5 - 3 
Столбови од армиран бетон 30—50 5—2 
С т г т и 0-ви ДР в е ни н е и мир е г н и-

р?:ти 4—12 '25—10 
Ст е ~ С: е в и дрв ени и м пр ега и-

ралн 15—25 7 - 4 
Столбови челични 25—30 4—3,5 
Таложници 30—50 3—1,5 
Телефонски уреган 12—20 8 - 5 
Тр снс:-, пт скј а 20—30 5—3 
Водни ту рб и ни 10—35 '10—3 
Водни резервоари челични 15—20 6—4 
Во "''и резервоари зидани — 

вкопани 3 5 - 7 0 3 - 1 
: •• зорвоари армиран 
• r . . 30—50 3—1 

Вогсирики 20—25 5—4 
ВОДОМОЛИ 1 0 - 2 0 10—5 
Град ежи за зафаќање вода 50 О 

СлрежиИ возила ^ 20 
Мотовни возила 5—8 2 0 - 1 2 
FTICC-XH град ежи 50—80 2—1 
Зем;птти грабежи 50—200 2—1 

-кз основа на чл. 31 од Општата уредба за вод-
нн-гл заедници („Службен лист на ФНРЈ", бо. 6/52> а 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ, 
пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВОДНИОТ ПРИДОНЕС 

I. Општи одредби 

Член 1 
Волниот придонес кај водните заедници за од-

б р а а од штетното дејство на водите и за употреба 
на г'л"тпе се прибира: 

1. за инвестициона изградба; 
9 за 1^пцтК0'Вите за редовно и вонредно одржу-

в а а ; 
3. за упразни трошкови; и 
4. за амортизација на основните средства. 

Член 2 
L- о мот придонес се должни да го плаќаат сите 

чл:;":ги на водната заедница. 

Член 3 

in,чот придонес се обложува: 
1. кај водните заедници за одбрана од водите по 

ул бонета поволни.! при што се зема во обзир кај зе-
мјоделските иг вршини видот, културата и бонитетот 
на "»елката р к-"1 населбите и објектите, видот на на-
сели т а и објектите. 

2. кп1 водните заедници за употреба на водите 
спрема г; т . г а , како: 

а) за наводнување земја по кубни метар потро-
шена вода по ха, или само по хектар наводнета по-
вршима; 

б) за снабдување со вода по кубни метар по-
трошена вода; 

в) за снабдување со електрична енергија по 
КВ/час; 

г) за каналисане, пречистување и впуштање 
отпаднати води по кубни метар; 

д) за пловидба и сплаварење но т/км правен 
и оптеретен пловен објект. 

II. Класификација на подрачјата на водните заедници 

Член 4 
Според степенот на штетното - дејство на водите, 

подрачјата на водните заедници за одбрана од водите 
се делат на реони. 

Реоните од ист степен на штетно дејство на во-
дите опфаќаат синор на еден или повеќе општински 
народни одбори во целина. 

Ако поради конфигурација на теренот реонот на 
ист степен на штетно дејство на водите е помал о д 
сино рот на општинските народни одбори, таков рео« 
се проширува на сиот синор на една или повеќе ката-
старски општини. 

Водните заедници за употреба на водите се делат 
на реони според вредноста на инвестициониот објект 
на водната заедница, така што во ист рео« да вле-
гува подрачје со инвестиционен објект од иста вред-
ност, 

Член 5 
Класификацијата на подрачјата на водните заед-

ници за одбрана од водите и водните заедници за 
употреба на водите ја предложуваат интересентите 
во техничкиот елаборат (чл. 10 од Општата уредба 
за водните заедници). 

ЈН. Облог и наплата на водниот придонес 
Член 6 

Висината на водниот придонес ја определува се-
која година собранието на водната заедница во гра-
ниците на годишната претсметка на приходите и ра-
сходите. Од вкупната сума на годишниот расход се од-
бија вкупната годишна сума на сопствените приход« 
на водната заедница, а остатокот на расходите се по-
крива со водниот придонес. 

Член 7 
Вкупната сума на годишниот непокривен расход^ 

пресметана на начинот изложен во претходниот член, 
собранието иг заедниците ја распоредува на одделни 
реони утврдени и обележени на начинот изложен во 
чл. 4 од овој правилник. 

Расподелбата на водниот придонес ка ј водните 
заедници за одбрана од водите, се врши според сте-
пенот на штетното дејство, на водите на земјодел-
ските^ површини и објекти ао реонизираното подрачје. 

Квотите утврдени за одделни реони се распореду-
ваат на членовите на водната заедница според голе« 
мината и бонитетот на нивните имоти во реоните. 

Член 8 
Основна единица за облог на водниот придонес 

по реоните на штетното дејство на водите е хектар 
бранета земјоделска површина. 

Висината на водниот придонес по 1 ха земјодел-
ска површина е различна, и се определува според ви-
дот ^ на културите (ораници, бавчи, овошни градини; 
лозја, липате, пасишта и шуми) и бонитетот на земја-
та под озне култури. 

Од плаќање на водниот придонес се ослободена 
површините под трска, бари и неродни земјишта. 

Член 9 
Како основна атиница прес?: - е на вод-

ниот придонес, кај водише заедници за одбрана од 
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»одите, служи чистиот катастарски приход од вкуп-
ната земјоделска површина .на сите членови на вод-
ната заедница во одделни реони, по одбивањето на 
чистиот катастарски приход на површините споменати 
во последниот став од претходниот член. 

Од односот на вкупната сума на водниот придо-
нес за одбрана од водите на еден реон и вкупниот 
чист катастарски приход на тој реон од водната за-
едница, се добива стопата на водниот придонес за 
овој реон. Вкупниот чист катастарски приход на секој 
член на водната заедница што го има од земјиштето 
во еден реон, помноже« со стопата на водниот при-
донес од соодветниот реон, дава како производ сума 
на водниот придонес со кој се задолжува секој член 
на водната заедница во овој реон. 

Расподелбата на вкупната квота на придонесот на 
одделни реони како и стопата на водниот придонес 
за секој реон ја одобрува собранието на заедницата 
заедно со одобрувањето на предсметката за расхо-
дите и приходите на водната заедница. 

Пример: 
1. Вкупниот чист катастарски приход на I реон 

на водната заедница М. изнесува: 10,000.000 динари; 
вкупната сума на водниот придонес што отпаѓа на I 
реон изнесува: 100.000 динари; стопата на водниот 

100.000 
придонес за овој реон е = 0,01 

10,000.000 
2. Вкупниот годишен чист катастарски приход на 

член на водната заедница Н. Н. во I реон изнесува 
50.000 динари. Водниот придонес со кој се задолжува 
членот на водната заедница Н. Н. изнесува 50.000X 
:Х 0,01 = 500 динари. 

Член 10 
Облогот на водниот придонес за одбрана од во-

дите се врши во одделен распоред. 
Распоредот го постава водната заедница одвоено 

за секој реон, во којшто врз основа на податоците 
изземени од катастарот ги внесува општите податоци 
за членовите на водната заедница, големината на чи-
стиот катастарски приход, стопата и износот на при-
донесот за секој член. 

Доколку се шири реонот на подрачјето на две 
или повеќе околии, распоредот ќе се состава одвоено 
за деловите на реонот во секоја околија. 

Вака подготвени распореди, водната заедница му 
ги предава на надлежниот финансиски орган на око-
лискиот (градскиот) народен одбор на чие подрачје 
се наоѓа соодветниот реон на подрачјето на водната 
заедница. 

Надлежните катастарски органи ќе им ги ставаат 
бесплатно на располагање на органите на водните за-
едници сите потребни податоци за облог и пресметка 
на водниот придонес, како и станатите промени во 
имотот. 

Член И 
Определување висината на водниот п\ идонес за 

употреба на водите се врши според месечните пре-
сметки на стварниот утрошок на водата, на електрич-
на енергија или на пренесените материјали (чл. 3 
ст. 2). 

Месечните пресметки ги состава управата на вод-
ната заедница и ги испраќа до надлежниот финанси-
ски орган. 

Член 12 
Водниот придонес се обложува и на површините 

што опфаќаат населби, села и градови на подрачјето 
на водната заедница за одбрана од водите. 

Овој придонес не може да биде поголем од десе-
торниот износ на придонесот по 1 ха земјоделска по-
вршина. 

Член 13 
Железнички линии, патишта со изграден коловоз, 

пловни канали, аеродроми, индустриски постројки и 
други слични објекти на подрачјето на водната заед-
ници «а одбоана од водите се задолжуваат со вод-

ниот придонес сразмерно на површината што ја оп-
фаќаат. 

Водниот придонес за овие објект« е десет орнат а 
вредност од облогот на придонесот на 1 ха земјодел-
ска површина. 

Член 14 
Водниот придонес го прибираат од одделни чле-

нови на водната заедница надлежните финансиски ор-
гани на околиските (градските) народни одбори за-
едно со наплатата на данокот. 

За , наплатата на водниот придонес ќе се приме-
нуваат прописите што важат за наплата на данокот. 

Наплатените суми на водниот придонес финанси-
ските органи ќе ги полагаат на тему кат а сметка на 
односната водна заедница кај Народната банка на 
ФНРЈ. 

IV. Преодни и завршни одредби 

Член 15 
Додека не ќе се обнови и уреди катастарот на 

земјиштата од страна на надлежните државни органи-, 
облогот и наплатата на водниот придонес ќе се вр-
шат според доходот на членовите на водната заедница. 
По исклучок од ова, облогот и наплатата на водниот 
придонес од државните претпријатија, установи, зас-
лужни и општествени организации ќе се вршат според 
површината на нивното земјиште. 

Члан 16 
Облогот и наплатата на водниот придонес за 1952 

година во корист на водните заедници што постанала 
од водните управи, водните задруги или водните син* 
дикати (чл. 49 од -Општата уредба за водните заед-
ници) ќе се вршат во вид на аконтација врз базата 
на доходот што служел како даночна основица за 
облог на данокот на доходот за 1951 година. 

Член 17 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 1757 
7 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за селско« 
стопанство и шумарство, 

инж. Мијалко Тодоровић е. р. 
Согласен, 

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

272. 

Врз основ на ст. 3 чл. 1 и чл. 84 од Уредбата за 
звањата и платите на железничкиот персонал („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 19/52), а во согласност со 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ и со Централниот одбор на синди-
катот на железничките работници и службеници на 
Југославија, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗАПОСЛЕНИ 
ВО ИЗВРШНИТЕ ЕДИНИЦИ НА ЈУГОСЛОВЕН-

СКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат платите на ра-

ботниците запослени во извршните единици на југо-
словенските железници (во натамошниот текст: желе-
знички работници). 
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Член 2 
Железничките работници примаат плата според ра-

ботата што ја вршат. 
Платата за одделни работи ее определува или по 

работниот ефект или по време. 

Член 3 
Платата по време се пресметува по работен час. 
Во единиците каде што може, со обзир на редов-

ниот обем на работите, да се мери работниот ефект на 
работниците, платата се определува според работниот 
ефект. 

Износот на платата по час служи како пресмет-
ковен став за пресметување на платата по ефект. 

Нормите на работниот ефект ги определува старе-
шината на организационата единица по предлог од ко-
мисијата, што ќе ја формира за таа цел а во која вле-
гува како член и претставник од синдикалната органи-
зација на единицата. 

Дирекцијата на железниците издава напатствие за 
определување работни норми, и врши проверка дали 
се нормите определени согласно на дадените напат-
ствија. 

Ако при проверката ќе утврди дирекцијата дека 
нормите не се определени согласно на дадените напат-
ствија може да нареди да се постапи по дадените на-
патствија или може самата да ги определи нормите. 

Член 4 
Платите на работниците во управните единици на 

југословенските железници и во железничките школи 
се определуваат по Уредбата за платите на работни-
ците запослени во државните надлештва и установи 
(„Ову&кбен лист на ФНРЈ", бр. 16/52). 

Член 5 
Одредбите од овој правилник не се однесуваат до 

работниците запослени во железничките претпријатија, 
на кои што им се определуваат платите по прописите 
донесени врз основа на Уредбата за расподелба на 
фондот на платите и за заработките на работниците и 
службениците на стопанските претпријатија („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11/52). 

II. Плати на железничките работници 
Член 6 

За работниците запослени во извршните единици 
на југословенските железници се установуваат 9 платни 
разреди со следните износи на платата по час: 

Платен разред Износ на плат: 
I 50 

II 46 
III 42 
IV 38 
V 35 

VI - 32 
VII 29 

VIII 26 
IX 23 

Член 7 
На секој платен разред одговара определена група 

работи за чиешто вршење му припаѓа на работникот 
плата од соодветниот платен разред. 

Работите што ги вршат железничките работници се 
распоредуваат во групи според својата сложеност и 
стручната спрема потребна за нивно вршење. 

Распоредувањето на работите во групи го врши 
Главната дирекција на југословенските железница. 

Во случај да се јават такви работи што не се опфа-
тени со распоредот на работите во групи, е—ретиината 
на единицата времено ќе ги распореди таквите работи 
во соодветните групи, земајќи ја во обзир сложеноста 
на работите во однос на сложеноста на работите распо-
редени во групи од страна на Главната лицемера на 
југословенските железници, 

За временото распоредување на работите во групи 
старешината на единица : ќг донесе решение кое ќе 
го испрати во препис во с±>ок од пет дена до Главната 
дирекција на југсоловенските железници преку дирек-
цијата на железниците. 

Главната дирекција на југословенските железници 
е должна да изврши распоредување на тие работи во 
групи во срок од 30 дена од денот кога е добивено 
решението од претходниот став. 

Ако Главната дирекција на југостовенските желез-
ници не ќе изврши распоредување на тие работи во 
групи во срок од 30 дена, распоредот на работите 
извршен од старешината на единицата останува во ва-
жност и после срокот во кој била должна Главната 
дирекција на југословенските железници да го изврши 
распоредувањето на работите. 

НК Распоредување работници на работи, определување 
плати и исплата на платите 

Член 8 
Распоредувањето на работниците на соодветните 

работи го врши старешината на единицата односно ли-
цето овластено од него за тоа. 

При распоредувањето на работниците на работи 
мора да се води сметка за стручните односно здобиве-
ните квалификации на работниците. 

Против распоредот на работите, работникот има 
право на жалба до вишиот старешина во срок од 8 
дена од денот на извршеното распоредување. 

Жалба може да поднесе и синдикалната органи-
зација. 

Член 9 
Според стручната спрема потребна за вршење ра-

боти на железница, работниците се делат на: 
1) в и е о кокв а л и ф и к ув ап и р а б о ти и ци; 
2) квалификувани работници, 
3) п ол у кв али ф ик у в г ш работници, 
4) неквалификувани работници. 

Член 10 
Признавањето на стручната спрема на р а б о т н и т е 

се врши по општите прописи и од надлежните органи. 

Член 11 
Висожоквалификуваните работници се распореду-

ваат, по правило, на работи од I и II група. 
Квалификуваните работници се распоредуваат, по 

правило, на работи од III, IV и V група. 
Полуквалификуваните работници се распоредуваат, 

по правило, на работи од VI и VII група. 
Неквалификуваните работници се распоредуваат, по 

правило, на работи од VIII и IX група. 

Член 12 
Ако има работникот нижа квалификација од онаа 

што е определена за вршење работи на поодделни 
групи, старешината на евтината , односно од него 
овластениот нижи старешина, може да му определи 
плата на напосрелно нижи пдп ен разред од оној ипо 
и одговара на групата на работите што ги врши ра-
ботникот. 

Член 13 
Ако работникот работи на такво работно м- : » л 

кое наизменично врши работи распоредени во повеќе 
групи, ќе му се опре лели плата од онаа група работи 
што ia врши претежено. 

Ако е потребно на такво работно место да биле 
распе, ре лен работник со винта стручна кв?лификгчг :а 
од онаа што е потребна за вршење работи што ги 
врши претежно, старешина га на единицата м^же да му 
ја определи плтлата на непокретно вишиот платен ра-
зред ол платниот разред што и' одговара на групата 
на .растите што ги врши рабо. пикот пре Јежио. 

Во нарочно оправдани случам скфешината и т еди-
ницата, по претходно одобрение од надлежниот opi ап, 
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може да му одобри на работникот плата на оној платен 
разред што и* одговара на квалификацијата на работ-
никот. 

Член 14 
Пресметката и исплатата на платите на работниците 

се врши месечно уназад. 
На заработениот износ на платата работникот може 

да подигне аконтација и тоа еднаш во месецот. 

IV. Додаток на предработник и работоводител 
Член 15 

На предработник кој раководи со група работници 
(со бригада) и самиот учествува во работата на групата 
(бригадата) му припаѓа додаток од 1,50 до 3 динари 
по работен час. 

На работоводител што раководи со работата на по-
веќе групи работници (бригади) или со поголем број 
поединечни (самостојни) работници а самиот непо-
средно не учествува во работата, му припаѓа додаток 
од 3 до 5 динари по работен час. 

Член 16 
Висината на додатокот на предработник и работо-

водител, во границите оп ре де лени во претходниот 
член, ја определува старешината на единицата. 

Висината на додатокот зависи од бројот на работ-
ниците со кои раководи предработникот односно рабо-
т о в о д н и , како и од значењето и сложеноста на рабо-
тите што ги вршат работниците. 

Член 17 
Додатокот на предработник и работоводител се 

исплатува месечно уназад и припаѓа за време на ствар-
ното вршење должноста на предработник односно ра-
ботоводител. 

Овој додаток припаѓа, по исклучок од прописот од 
ст. 1 на овој член и за време на годишен одмор и 
платено отсуство. 

Член 18 
Додатокот на предработникот му припаѓа: 
1) ако раководи со група работници што работат 

по норма, кога групата на работниците во просек ја 
извршува или натфрлува нормата, а при определен 
квалитет; 

2) ако раководи со група работници што работат 
по време, ако групата на работниците ја извршила за-
дачата во определениот срок со успех и при определен 
квалитет; 

3) ако раководи со група работници што работат 
по време и по норми, ако групата на работниците во 
просек ia исполнила или натфрлила нормата при опре-
делен квалитет, односно ако работите што ги работи 
по време ги извршила во определениот срок и со успех, 
а прч определен квалитет. 

Оцената на извршувањето на работите според усло-
вите од претходниот став ја врши надлежниот работо-
в о д н и . 

Член 19 
Додатокот на работоводителот му припаѓа ако гру-

пата на работниците со која раководи ја извршила зада-
чата според барањата определени за квалитетот. 

Оцената на извршувањето на работите според усло-
вите од претходниот став на овој член ја врши непо-
средниот старешина на работоводителот. 

V. Одделни додатоци 
Член 20 

Одделни додатоци можат да се установуваат за ра-
ботата што ја вршат железничките работници под тешки 
односно по здравјето штетни или по животот опасни 
услови. 

Од челните додатоци можат да изнесуваат 2—7 ди-
нари по час односно од 16—56 динари дневно. 

Во кои служби и на кои работи или работни места 
на тие служби постојат одделни услови на работењето, 
како и износите на додатоците за поодделни работни 
места односно работи, се определува со наредба од 
Директорот на Главната дирекција на југословенските" 
железници. 

Износот на одделните додатоци за секој одделеа 
случај го определува, според степенот во кој отстапу-
ваат условите од редовните, со решение старешината 
на единицата, во согласност со синдикалната органи-* 
зација. 

VI. Плаќање за време на прекин на работата 
Член 21 

За време прекин на работата до кој дошло без вина 
на работникот, на работникот, доколку не може да 
биде запослен на некоја друга работа, му припаѓа 70% 
од платата по време на групата на работите што ги 
врши редовно и тоа најмногу за 8 часа дневно. 

Ако е можно работникот да се запосли на некоја 
друга работа работникот е должен да работи на таква 
работа по распоредот од непосредниот старешина овла-
стен за распоредување на работниците на работи. Ако 
во ваков случај ќе му биде на работникот доделена 
работа од нижа група од групата на работите што ги 
врши редовно, платата му се пресметува во ненамален 
износ според онаа група работи што ги В|риги редовној 

VII. Плаќање на прекувремена и ноќна работа 
Член 22 

За часови на прекувремена работа или работа на 
ден на неделен одмор, ставовите на платите од чл. 6 на 
овој правилник се наголемуваат за 50%, под услов да % 
наредена прекувремената работа од надлежниот ста-
решина. 

Не се смета за прекувремена работа кога ќе ја про-
должи работникот работата преку редовното работно 
време поради прекинот на работата во редовното ра-
ботно време, ако таква работа, заедно со ефективната 
работа пред прекинот, не изнесува повеќе од 8 часа во 
текот на работниот ден. 

Член 23 
За секој час ноќна работа, ако не се врши во ре-

довна смена, ставовите на платите од чл. 6 на о в о | 
правилник се наголемуваат за 12,5%. 

Како ноќ на работа се смета работа која се врши 
помеѓу 22 и 5 часот. 

VIII. Плаќање за време на приправност 
Член 24 

На работник што останува по редовното работно 
време во приправност кај помошни коли, помошен воз 
или подвижна кревалка поради укажување помош кај 
евентуалните несреќи, како и поради расчистување те-
рени после несреќи, му припаѓа за часовите проведени 
во приправност 25% од платата од чл. 6 на~ овој пра-
вилник според групата на работите што ги врши ре-
довно. 

IX. Премии и премиски додатоци 
Член 25 

На железничките работници можат да им се да-
ваат премии за заштеди во материјали и за заштеди 
во нормираното работно време. 

Премија за заштеди во материјали може да се во-
ведува за работниците што вршат работи за кои се 
платени по ефект или по време, а премија за заштеда 
во нормирано работно време може да се воведува само 
за работниците што се платени по време. 

Член 26 
Висината на остварената заштеда се утврдува со 

упоредба на стварниот утрошок на материјалите со про-
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пишаниот утробо«, односно со упоредби на стварно 
утрошено™ време во работата со предвидениот утро* 
шок на времето. 

Премијата за остварени заштеди се исплатува од 
средствата на остварените заштеди. 

Член 27 
Поблиски прописи за воведување премии и нивната 

висина, како и за начинот и условите на расподелбата 
I пропишува Директорот на Главната дирекција на југо-
i словенските железници во согласност со Централниот 
I одбор на синдикатот на железничките работници и слу-

акб::тчци на Југославија. 

X. Работно време 
Член 28 

Работно хо време на железничките работници, по 
1?рѕ:."гло, изнесува 8 часа дневно. 

По исклучок, во одделни случаи во кои што се 
врши работата под условите штетни по здравјето, ра* 

ј ботнсто време може да биде пократко од 8 часа дневно. 
За кол работи и иа кои работни места може да се 

ј воведе работно време пократко од 8 часа дневно ОДЛУ-
| *rvBa Главната дирекција на југословенските железници 
I во согласност со Советот за народно здравје и соци-
\ јг.лна политика на Владата на ФНРЈ. 
[ При воведување скратено работно време на работ-
[ нидите им се исплатува платата за полно работно време 
{ од 8 часа дневно. 

Член 29 
За железничките работници може да се воведува 

и работа во турнус. 
Начинот за воведување работа во турнус, работ-

ното време кај таков начин на работа и начинот на пла-
ќање на работата во турнус ќе се определат со посебни 
прописи, кои ги донесува Директорот на Главната ди-
рекција на југословенските железници во согласност 
со Претседателот на Советот за народно здравје и 
социјална политика на Владата на ФНРЈ. 

Член 30 
Покрај работата во турнус може да се воведува 

и служба на приправност во одделни организациони 
единици, и тоа: во помошни коли, помошен воз и кај 
подвижни кревалки што служат за потребите за давање 
помош кај несреќа и за расчистување терен после не-
среќа. 

XI. Преодни и завршни одредби 
Член 31 

Додека Главната дирекција на југословенските же-
лезници не ќе го изврши распоредувањето на работите 
во групи во смисла на прописот од чл. 7 на овој пра-
вилник, за плаќање на железничките работници ќе слу-
жат распоредите на работите во групи за одделни стру-
ки што ги пропишале во текот на 1951 година орга-
ните надлежни за одделни стопански области. 

На групите на работите од чл. 7 на овој правилник 
им одговараат определените групи од распоредот на 
работите во групи за одделни струки, и тоа: 

на I група VIII група 
на И група VII група 
на III група VI група 
на IV група V група 
на V група IV група 
на VI група III група 
на VII група II група 
на VIII група I група 

На IX група и4 одговараат работите за кои по спо-
менатите распореди на работите во ст. 1 на овој член 
не била предвидена никаква стручност т. е. кои мо-
желе да се вршат без никакво стручно знање, и како 
такви не влегле во распоредот. 

Член 32 
Во смисла на прописот на чл. 9 од овој правилник 

како висококвалификувани работници ќе се сметаат ра-
ботниците кои ПРИ ИЗВОДЕЊЕ™ во звања по Уредбата 
за стручното • — р п звањата на работниците 

извршено во 1950 и 1951 година добиле »вање мајстор 
или виши специјалист, како и оние работници што на 
се преведени во тие звања а имаат положен испит за 
работоводител ка ј југословенските железници. 

Како квалификувани работници се сметаат оние ра-
ботници кои при преводењето добиле звање изучеа 
работник, самостоен работник или специјалист. 

Како полуквалификувани работници ќе се сметаат 
оние работници кои при преводењето добиле звање 
полуприучен работник или приучен работник. 

Како неквалификувани работници, ќе се сметаат 
оние работници, кои при преводењето добиле звање 
обичен работник или помошен работник. 

Работниците што не Се преведени во звања по 
Уредбата за стручното оспособување и звањата на ра-
ботниците ќе се преведат во соодветни категории врз 
основа на признаената стручна спрема и годините про-
ведени на работа. 

Преводењето ќе го изврши старешината на едини-
цата кој ќе формира комисија за изработка на пред-
лози, во која влегува како член и претставник од синди-
калната организација на единицата. 

Член 33 
При определувањето додатокот на работниците во 

управните единици на југословенските железници и во 
железничките школи (чл. 4 од овој правилник) по 
Уредбата за платите на работниците запослени во др-
жавните надлештва и установи (чл. 5—10) ќе им се 
смета времето проведено во работен однос на работи 
од иста категорија на стручноста. 

По исклучок од прописот на ст. 1 од овој член на 
висококвалификуваните работници за добивање прв до-
даток ќе им се смета време од 10 години проведено во 
работен однос на работи на квалификуван и високо-
квалификуван работник. 

Член 34 
Плаќање по овој правилник ќе се врши од 1 април 

1952 година. 
Член 35 

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

Бр. 9377 
19 април 1952 година 

Белград 
Директор на Главната дирекција 

на југословенските железници, 
Благоје Богавац, е. р. 

Согласен: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 

273. 
Врз основа на ст. 3 чл. 1 и чл. 84 од Уредбата 

за звањата и платите на железничкиот персонал („Слу-
жбен лист ФНРЈ" бр. 19/52), а во согласност со Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ и со Централниот одбор на синдикатот на же-
лезничките работници и службеници на Југославија про-
пишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА ПЛАТИТЕ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ 

РАБОТНИЦИ 

I. Општи одредби 

Член 1 
Со овој правилник се определуваат платите на 

железничките транспортни работници запослени во же-
лезничките извршни единици и тоа; 
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1) на претоварување стоки на претоваривте ста-
ници: 

2) на манипулација на денчани стоки, багаж, експре-
сни стоки и стоки во колски товари во станиците, во-
зовите за превоз денчани стоки и кај железничките 
авто-одделенија; 

3) на товарење стоки во коли и истоварување стоки 
од коли и во другите железнички единици доколку за 
таа работа во тие единици има одделни организирани 
екипи (бригади на транспортни работници); 

4) на осигурување на локомотивата со ѓоршо, на 
товарење, истоварување и преместување јаглен и шља-
ка во ложилниците. 

Под манипулација на ден чани стоки се подразбира 
товарење, истоварување, претоварување и преместува-
ње на денчани стоки, како и сите помошни работи во 
врска со нив. 

Член 2 

л\ел етничките транспортни работници осем работ-
ниците запослени на претоварување стоки на прето-
в а р и л е станици, според способноста и работниот стаж 
на железниците се распоредуваат во три групи и тоа: 

1) во Ш група со работен стаж до три години; 
2) во П група со работен стаж од три до шест 

години; 
3) во I група со работен стаж преку шест години. 

Член 3 
По сложеноста на манипулацијата како и оддел-

ните услови на работењето во врска со манипулаци-
јата, стоките и работите во железничкиот транспорт се 
распоредуваат во три групи. 

Распоред на стоките и работите во групи врши 
Главната дирекција на југословенските железници. 

Во случај да се јават такви стоки односно такви 
работи што не се опфатени со распоредот во групи, 
старешината на единицата времено ќе ги распореди во 
групи земајќи ја во обзир сложеноста на манипула-
цијата и одделните услови на работењето во врска со 
манипулацијата на нераспоредените стоки односно ра-
боти. 

За временото распоредување старешината на еди-
ницата ќе донесе решение, кое во срок од 5 дена во 
препис ќе го испрати до Главната дирекција на југо-
словенските железници преку дирекцијата на железни-
ците. Главната дирекција на југословенските железни-
ци е должна во срок од 30 дена од денот на добива-
њето на тоа решение да изврши распоред на тие стоки 
односно работи во групи. 

Ако Главната дирекција на југословенските желе-
зници во срок од 30 дена не ги распореди тие работи 
односно стоки во групи, распоредот извршен од стра-
на на старешината на единицата останува во важност 
и после срокот во кој што Главната дирекција на ју-
гословенските железници била должна да изврши ра-
според на стоките односно работите во групи. 

Член 4 

Секаде каде работата во транспортот, со обзир на 
редовниот обем на работите може да се мери по ефект, 
платата се определува според работниот ефект, 

Нормите на работниот ефект ги определува старе-
шината на организационата единица по предлог од ко-
мисијата што се формира за таа цел, во која како 
член влегува и претставник на синдикалната органи-
зација на единицата. 

Дирекцијата на железниците издава напатствија за 
определување на работните норми, и врши проверка 
дали се нормите определени согласно на дадените на-
патствија. 

Ако при проверката дирекцијата утврди дека нор-
мите не се определени согласно на дадените напат-
ствија може да нареди да се постапи по дадените на-
патствија или може сама да определи норми. 

Член 5 
Железничките транспортни работници, чијата ра-

бота се мери според времето проведено на работа, а 
примаат плата според групата во која се распоредени, 
а работниците, чи јата работа се мери по ефект, при-
маат плата според групата во која се стоките односно 
работите распоредени. 

Член 6 
Платата по време за еден работен час за работ-

ниците на поодделни групи изнесува и тоа: 
I пруша 34 дин а,ри 
II група 31 динар 

Ш група 28 динари 
платата по единица на мерка на работниот ефект 

»а поодделни групи стоки односно работи се опреде-
лува според следните пресметковни ставови: 

I група 39 динари 
II група 36 динари 

III група 32 динари 
Платата по единица на мерка на работниот ефект 

се пресметува така што пресметковниот став од соод-» 
в ета ата група стоки односно работи ќе се помножи со 
осум и добивениот производ ќе се подели со нормата 
На ефектот за осум часа. 

Член 7 
Работите во железничкиот транспорт што се нор-

мирани се плаќаат, по правило, спрема ценовникот. 
Цената за поодделни работи се добија кога нор* 

м и р н о т о време иа изработката ќе се помножи со ста-
вот што е определен за соодветната група стоки од-
носно работи. 

Ценовникот го пропишува дирекцијата на железни« 
прте. 

Член 8 
Доколку извршената работа не му одговара на 

утврдениот квалитет, поправањето на извршената ра* 
бота паѓа на терет на работникот. 

Член 9 
Работниците запослени на претоварување на пре-

товарните станици се плаќаат исклучиво по работниот 
ефект. 

Член 10 
Пресметка и исплата на заработката на транспорт-

ните работници се врши месечно уназад. 
На заработениот износ на платата, транспортниот 

работник може да подигне аконтација и тоа еднаш ва 
текот на месецот. 

II. Примање и распоредување на транспортните 
работници 

Член И 
Примањето на транспортните работници на работа 

и распоредувањето во групи односно на работи, го 
врши старешината на единицата или лицето што ќе го 
овласти тој за тоа. 

Против распоредувањето во групи односно на ра-
боти транспортниот работник има право на жалба до 
вишиот старешина во срок од 8 дена од денот на из-
вршеното распоредување. 

Жалба може да подаде и синдикалната организа-
ција. 

Предработникот (бригадирот) за раководење со 
група работници го определува старешината на едини-
цата. 

Ш. Додаток на предработниците 
Член 12 

На лредработникот (бригадирот) кој раководи со 
група работници а и сам учествува во работата на гру-
пата, Miy припаѓа додаток од 2—3 динари по работен 
час. 

Член 13 
Висината на додатокот на предработниците во гра-

ниците определени во претходниот член ја определува 
старешината на единицата, 
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Висината на додатокот зависи од бројот на работ-
ниците со кои раководи предработпикот и од сложе-
носта на работите што ги вршат работниците. 

Член 14 
Додатокот на предработниците се исплатува ме-

сечно уназад и 'припаѓа за време на фактично вршење 
должноста на предработник. 

Овој додаток припаѓа, по исклучок од прописот 
на горниов став и за време на годишниот одмор и 
Платеното отсуство. 

Член 15 
Додатокот му припаѓа на предработниког: 
1) ако раководи со група работници кои работаат 

по нерима, кога -групата на .работници во просек ја из-
вршела или натфрлала нормата, со определен квалитет; 

2} ако раководи со група работници кои работаат 
до време, ако групата на работ нини ја извршува за-
дача! л со успех во определениот срок, со определен 
квалитет; 

3) ако раководи со група работници кои работаат 
и по време и по норма, ако групата a-ia работници ја 
исполнила или потфрлила нормата во просек со опре-
делен квалитет, односно ако работите што ги работи 
-«0 време ги извршела во определениот срок и со успех, 
со определен к в а л г с \ 

Оцената дали се извршени работите според усло-
вите од претходниот став ја врши старешината на еди-
ницата односно лицето што ќе го области тој за тоа, 

IV. Плаќање за време на прекин на работата 

Член 16 
За време на прекин на иа€с гата до кој дошло без 

рина на работници ге, на работникот, доколку не може 
да биде запослен на друга работа, му припаѓа 70% 
од платата по време на групата во која е распореден 
и тол најпсќе за 8 чгса на ден. 

На работник запослен на претоварување на пре-
товариш станица му припаѓа за време на прекин на 
работата 70% од платата по пресметковниот став 
определен за II група стоки односно работи и тоа 
најповеќе за 8 часа на ден. 

По претходниот став се плаќаат за време ма пре-
кин на работата и другите транспортни работници што 
работаат по норми. 

Доколку е можно да се запосли работникот на 
некоја друга работа, работникот е должен да работи 
на таква работа по распоред на непосредниот старе-
шина овластен За распоредување на работниците на 
работи. Доколку во ваков случај работникот врши ра-
боти по време платата му припаѓа о д соодветната 
група во која е распореден, а на работникот на пре-
товарување платата по пресметковниот став за П 
група стоки односно работи. На ист начин ќе се по-
стапи и со другите работници кои работаат по норми. 

Ако работникот е распореден на работите што се 
вршат по норми, платата му припаѓа по единица на 
мерка на работниот ефект определена врз основа на 
тарифните ставови пропишани за тие работи, 

V. Плаќање на прекувремена и ноќна работа 
Член 17 

За часовите на прекувремена работа ш и на ра-
бота на ден на неделен одмор, под услов п р е к у в а 
вената работа да е наредена од страна на надлежниот 
старешина, на транспортните работници чијата работа 
се мери според времето проведено на работа, им t e 
наголемува платата по време на соодветната група ДО 
50%, а на транспортните работници мијата работа се 
мери по ефект, се . наголемуваат пресметковните стар 
вови за плакање на работата по ефект ѕа 50%. Не Сф 
смета за прекувремена работа кога работникот ја про*-

должи работата преку редовното работно време поради 
прекин да работата во редовното работно време, ако 
таква работа, заедно со ефективната работа пред пре-
кинот, -не изнесува повеќе од 8 часа во текот на ра-
ботниот ден. 

Член 18 
За секој час на ноќна работа, ако не се врши во 

редовна смена, на транспортните работници чи јата 
работа се мери по време проведено на работа, им се 
наголемува платата по време на соодветната група за 
12,5%, а на транспортните работници, чијата работа 
се мери по ефект, се нзголемуваат пресметковните 
ставови за плаќање на работата по ефект за 12,5%. 

Како ноќна работа се сместа работа помеѓу 22 ѕ 
5 часа. 

VI. Плаќање на работата во турнус 

Член 19 
На транспортните работници кои работаат во тур-

нус ќе им се определи платата за таква работа според 
одделните прописи, што ги донесува Директорот на 
Главната дирекција на југословенските железници во 
согласност со Претседателот на Советот за народно 
здравје и социјална политика на владата на ФНРЈ. 

VII. Работно време 

Член 20 
Работното време на железничките транспортни ра-

ботници изнесува по правило 8 часа на ден. 
За железничките транспортни работници во из-

вршните железнички единици може да се воведува и 
работа во турнус. 

Начинот на воведувањето на работата во турнус 
и работното време кај таков начин на работа ќе се 
определи со одделни прописи донесени во смисла на 
чл. 19 од овој правилник. 

VIИ. Преодни и завршни одредби 
Член 21 

По влегувањето во сила на овој правилник ќе се 
изврши лреводење на работниците во смисла на про-
писите на чл. 2 од овој правилник. 

Член 22 
Плаќањето по овој правилник ќе се изврши од 1 

април 1952 година. 

Член 23 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

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

Бр. 9376 
19 април 1952 година 

Белград 

Директор 
на Главната дирекција на југословенските 

железници, 
Благоје Богавац, е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје и 
социјална политика, 

др Павле Грегориќ, е. р. 
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274. 
Брз основа на точ. 4 од Решението за исплата 

делот на платите и з а р а б о т е т е на работниците м -слу-
жбениците во бонови за купување индустриски! стоки 
€0 попуст од 80% („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
19/52) пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИСПЛАТА ДЕ-
ЛОТ НА ПЛАТИТЕ И ЗАРАБОТЕТЕ НА РАБОТНИ-
ЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО БОНОВИ ЗА КУПУ-
ВАЊЕ ИНДУСТРИСКИ СТОКИ СО ПОПУСТ ОД 80% 

1) Делот од платата односно заработката што им 
се исплатува на работниците и службениците во про-
цент од 27% во бонови за купување индустриски стоки 
со попуст од 80% се пресметува од вкупниот износ на 
сите редовни основни примања на работниците и служ-
бениците запослени во државните стопански претпри-
јатија, кај државните органи и установи, задружните и 
општествените организации и нивните претпријатија и 
установи. 

Под редовни основни примања се подразбираат: 
заработите по ефект или по време, плати-месечни или 
други, хонорари за работа која претставува едино или 
главно занимање, како и други постојани примања што 
се исплатуваат од платниот фонд. Спрема таа, не се 
сметаат како редовни основни примања дневниците за 
службени патувања, хонорари за служба што не е 
едино или главно занимање, надокнади за неискористен 
годишен одмор, надокнади за превоз до работното 
место, теренски додатоци, патни паушали и ел. 

2. Покрај редовните основни примања (точ. 1 од 
ова напатствие во пресметка на делот на платата одно-
сно заработката што им се исплатува на работниците 
и службениците во индустриски бонови, влегуваат 
уште и: 

а) одделни постојани додатоци на работниците и 
службениците (додатоци за условите на работата, 
функционелни додатоци, додатоци на звање од дипло-
•матско-конзуларната струка, додатоци на извршните 
финансиски службеници и др.); 

б) износите на материјалното обезбедување (хра-
нарина и др.) по Законот за социјално осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии (точ. 
2 од Напатствие™ за пресметување редовната плата 
во смисла на чл. 20 од Законот за социјално осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фа-
милии — „Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/52); 

в) разликите во платата кај повишици и напреду-
вање во службата; 

г) постојаните хонорари на редактори, рецензори 
и лектори, коректори и ел. во издавачката дејност — за 
работата која претставува едино или главно занимање, 

д) заработите по работниот ефект на доброволна 
работна сила; 

ѓ) провизиите на аквизитери, накупувачи и други 
лица; 

е) надокнада за работа за дните на државни nparf 

зници, за платено отсуство, за време на прекинот на" 
работата, како и додатоци за прекувремена работа, ѕа 
ноќна работа и за работа во недела. 

3. Како основица за пресметка на делот на 'платата 
односно заработката што им се исплатува на работни-1 

ците и службениците со индустриски бонови (точ. 1 и 2 
од ова напатствие) служи нивното фактично (реално) 
вкупно примање по платниот список. 

4. Во пресметката на делот на платата односно 
заработката што им се исплатува на работниците и слу-
жбениците во индустриски бонови не влегуваат, и тоа: 

а) хонорарите на постојани и повремени внатрешни 
и надворешни соработници за сите видови ракописи 
објавени во весниците и списанијата, кои не влегуваат 
во фондот на платите; 

б) авторските и уметничките хонорари за книжевни, 
научни, стручни, уметнички и други слични творби во 
оригинал, превод, копија и репродукција; 

в) надокнадите за работа на лицата вон работен 
однос ири системот на работата на парче кај куќата на 
работникот (работа на „sic"); 

г) надокнадите за работите и услугите што ги вр-
шат на претпријатијата лица на самостојно занимање; 

д) надокнадите на з а р а б о т е т е на работниците и 
службениците кога вршат свои граѓански должности 
пред судови, државни органи, установи и ел., надокнади 
на заработките на мајките за време на доење односно 
ранење деца, надокнади на заработете за работа на 
инструктори на курсеви за предвојничка обука и ПАЗ, 
како и надокнади за време на притвор; 

ѓ) заработкиге што ги отстапуваат поодделни лица 
или работни колективи доброволно во социјални и дру-
ги цеди; 

е) надокнадите за одвоен живот. 
5. Од 1 мај 1952 година делот на заработката о д р -

ено платата кои се исплатуваат било по новите ирот сч 
било по досегашните прописи за платите и заработите 
на работниците и службениците, ќе се пресмета по Ре-
шението за исплата на делот на платите и заработете 
на работниците и службениците во бонови за купување 
индустриски стоки со 80% попуст, и по ова напатствие. 

На разликите во заработките односно платите за 
месец април 1952 година кои се исплатуваат на работ-
ниците и службениците по новите прописи за платите 
и заработете , нема да се пресмета делот на заработ-
ката односно платата во индустриски бонови по Реи 
нието за исплата делот на платите и заработките нп 
работниците и службениците во бонови за купување 
индустриски с т о е со 80% попуст и по ова напатствие. 
Ова важи и за оние разлики во з а р а б о т е т е односно 
платите за месец април 1952 година ако се исплатуваат 
во месец мај 1952 година. 

6. Ова напатствие ќе се применува од денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југослава"-• 

Бр. 9625 
19 април 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

275. 
Врз основа на чл. 5 од Основната уредба за пла-

тите на работниците запослени во државните надле-
штва и установи („Службен лист на ФНРЈ, бр. 16/52) 
(пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОТ 5 ПОСЛЕДНИОТ СТАВ 
ОД УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ 

ЗАПОСЛЕНИ ВО ДРЖАВНИТЕ НАДЛЕШТВА И 
УСТАНОВИ 

1) Платите за неквалификувани работници се опре-
делуваат во износ од 154 динари дневно или 4.000 ди-
нари месечно кај следните надлештва односно уста-
нови : 

а) ка ј народните одбори на општините и нивните 
органи, осем кај органите на народните одбори на 
градските општини; 

б) кај околиските народни одбори и нивните ор-
гани, што имаат помалу од 20 службеници; 

в) во комуналните установи на околиските народни 
одбори, што имаат помалку од 30 запослени работ-
ници и службеници. 

2) Ова напатствие ќе се применува од денот ка 
објавувањето во ^Службениот лист на Федеративна 
(Народна Република Југославија". 

Бр. 6031 
21 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 
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276. 

Брз основа на чл. 3 од Уредбата за надлежноста 
за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ'', бр. 63/50), донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЦЕНОВНИ-

КОТ НА ОСНОВНИТЕ ЦЕНИ ЗА СУРОВИНИ И 
ПОЛУПРОИЗВОДИ 

1) Во Ценовникот на основните цени за суровини 
и полупроизводи, објавен во „Службениот лист на 
ФНРЈ", бр. 57/51 (огласен дел), се вршат следни до-
полнувања и изменувања: 

Во гранката 114 — Црна металургија 
Тач. 1 се менува и гласи: 
„Руда жељеза Лимоннт — Љубија 1-е—48%, 

Мп—2%, SiOj—10%, Ѕ—0,05%, Н20—10% Тона дин. 
Д .740.—" 

/оч. 3 се менува и гласи: 
„Сиров челик см, обичног — трговачког квалитета 

.(Ст. 00.11) тона дин. 44.500.—" 
Во гранката 124 — Текстилна индустрија 
Точ. 13 се менува и гласи: 
„Предиво од природне свиле Греж I врсте 19/21 кг. 

дин. 9.400.—" 
2) Ова решение ќе се применува од денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 763 
17 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија и 

градежништво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

277. 

Врз основа на чл. 1 од Уредбата за изменување на 
Уредбата за надлежноста за определување и контрола 
на цените и тарифите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
47/51), во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ и со Претседателот на Стопанскиот совет на 
Владата на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФИТЕ ВО ЖЕЛЕЗНИЧ-

КИОТ СООБРАКАЈ 

1) Во тарифата за превоз патници, 6aia.iv и е к -
спресна стока на пругите на југословенските железници 
се определуваат но<ѕи превозни цени: 

— за превозење патници со основниот став 3,60 
дин., за еден патнички км, за III класа патнички воз, 
а за други класи и видови па воз во досегашниот однос; 

— за превезена пци 0,68 дин., за пее и еден км, на 
просечен пат од 100 км; 

— за превозење експресна стока и неследен ба-
гаж 0,56 дин., за 10 кг. и 1 км. на просечен пат до 
100 км. 

2) Повластивте пропишани во тарифата споме-
ната под 1) остануваат во ист процент како досега со 
следни изменувања: 

— кај колективни патувања повластицата од 67% 
и 75% (чл. 10 А) важи за сите релации (т. е. и за по-
кратки од 50 км.); 

— повластивте за годишен одмор (чл. 9 Б) оста-
нуваат во досегашниот апсолутен износ; 

— повластивте од 50% за работниците, службе-
ниците и други (чл. 9 А) врз основа на легитимацијата 
Г1—30 и П—31 се менуваат на 25%, а за деца од 75% 
на 50%. 

3) Цените на месечни претплатен карти за работ-
ниците и намес^ениците и за учениците се определуваат: 
од 1—5 км. 250 дин., од 6—10 км. 350 дин., од 11—20 
км. 400 дин., од '21—30 км. 450 дин., од 31—100 км. 
500 дин. 

4) Се воведуваат неделни повратни билети (викенд 
билети) во 50% од редовната возна цена од поголеми 
станици што ги определува Директорот на Главната ди-
рекција на југословенските железници за сите релации 
до 250 км. 

5) Во тарифата спомената под 1) да се внесе: 
— во чл. 10 А кај повластици за колективни па-

тувања и редовните членови на Сојузот на противпо-
жарните друштва; 

— во чл. 9 В кај патувања на годишен одмор да 
се внесат и фамилијарни пензионери и членовите на 
нивната поблиска фамилија. 

6) Директорот на Главната дирекција на југосло-
венските железници во согласност со Претседателот 
на Советот за сообраќај и врски на Владата на ФНРЈ 
ќе ги спроведе потребните изменувања и дополнувања 
на споменатата тарифа и ќе ги објави во „Тарифско-
транспортниот весник". 

7) Ова решение влегува во сила на 1 мај 1952 
година. 

Бр. 1241 
25 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за сообраќај и врски, 
Крсто Попивода, е. р. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

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

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

278. 

Врз основа на чл. 5 и 6 од Уредбата за слободната 
продажба и цените на стоките за широка потрошувачка 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 29/50), а во согласност 
со Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, донесуваме 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОДЕЛБА НА ПОЗИТИВНОТО САЛДО 
И НАДОКНАДА НА НЕГАТИВНОТО САЛДО НА 
РАЗЛИКИТЕ ВО СЛОБОДНО ФОРМИРАНИТЕ 

ЦЕНИ ВО ТРГОВИЈАТА 

1) Позитивното салдо на разликите во слободно 
формираните цени во трговијата што го оствариле 
државните трговски претпријатија и трговските прет-
пријатија на општествените организации по 1 јуни 1951 
година, а по состојбата ка ден 31 декември 1951 година, 
во смисла на точ. 11 од Наредбата за пресметување и 
уплатување на пазарната добивка и разликите во це-
ните на репродукциони материјали наменети за локал-
ното стопанство како и за надокнада (регрес) на ра-
зликите станати во цените при продажбата на стоките 
за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/51), се уплатува кај Народната банка на ФНРЈ 
на сметката бр. 300-112 — „Разлики во слободно фор-
мираните цени во трговијата во 1951 година". 
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Доколку кај одделни државни трговски претприја-
тија и трговски претпријатија на општествени органи-
зации позитивното салдо на разликите во слободно 
формираните цени во трговијата, по состојбата на ден 
15 април 1952 година е помал од износот на нивното 

позитивно салдо по состојбата на ден 31 декември 1951 
година, — на сметката бр. 800112, аналогно на пропи-
сите од претходниот став, се уплатува позитивното 
салдо на разликите во слободно формираните цени по 
состојбата на ден 15 април 1952 година. 

2) Доколку кај одделни државни трговски прет-
пријатија и претпријатија на општествените организации 
салдото на разликите во слободно формираните цени 
во трговијата, во смисла на точ. 11 од споменатата на-
редба, а по состојбата на ден 31 декември 1951 година 
е негативен, — на овие претпријатија им се надокна-
дува целокупниот износ на тоа негативно салдо. 

Надокнадата од претходниот став се остварува ка ј 
Народната банка на ФНРЈ, на терет на сметката бр. 
800112 — „Разлика во слободно формираните цени во 
трговијата во 1951 година". 

Барањето за надокнада од претходните ставови ќе 
го поднесуваат државните трговски претпријатија нај-
доцна до 31 мај 1952 година и тоа врз основа на состој-
бата на негативното салдо на разликите во слободно 
формираните цени во трговијата според одобрената го-
дишна сметка од 1951 година. Како прилог кон ова ба-
рање претпријатијата ќе приложат заверен извод од 
сметката од работните книги (конто бр. 275 — „Разлика 
на слободните цени во трговијата"), на кое е искажано 
ова негативно салдо, со потврда од директорот на прет-
пријатието и шефот на сметководството дека завршната 
годишна сметка на претпријатието за 1951 година со 
таа состојба на салдото е одобрена и дека на оваа сметка 
се искажани само негативните разлики односно нега-
тивното салдо на разликите во слободно формираните 
цени во трговијата во смисла на точ. И од Наредбата 
спомената во точ. 1 на ова решение. 

3) Преостанатиот износ на сметката бр. 800112 — 
„Разлика во слободно формираните цени во трговијата 
во 1951 година" т. е. износот што ќе преостане по 
извршените надокнади на негативните салда на разли-
ките во слободно формираните цени во трговијата во 
смисла на точ. 2 од ова решение, претставува средства 
на фондот за премирање што се водат кај Народната 
банка на ФНРЈ на одделна сметка на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Претседателот нд. Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, во согласност со Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, со посебни прописи ќе определи за 
кои цели и на кој начин можат да се користат сред-
ствата од фондот за премирање од претходниот став. 

4) Пренесувањето на позитивното салдо на разли-
ките во слободно формираните цени во трговијата од 
одделните сметки на трговските претпријатија на смет-
ката бр. 800112, аналогно на точ. 1 на ова решение, ќе 
го изврши Народната банка на ФНРЈ најдоцна во срок 
од 8 дена од денот на објавувањето на ова решение. 

Пренесувањето на преостанатиот износ од сметката 
бр. 800112 на одделната сметка на Советот за промет 
со стоки на Владата на ФНРЈ, во смисла на точ. 3) од 
ова решение, ќе го изврши Народната банка на ФНРЈ 
во срок од 8 дена по истекот на срокот определен за 
(поднесување барање за надокнада на негативното салдо 
по ст. 3 точ. 2 од ова решение. 

5) Со позитивното салдо на разликите во слободно 
формираните цени во трговијата што ќе биде остварен 
по 1 јануари 1952 година ќе се постапува според про-
писите од точ. 25 од Напатствие™ за начинот на опре-
делување трошковне на трговските претпријатија и за 
плаќање на персоналот запослен во тие претпријатија 
U Q i p t f l H m i № ФНРЈ", бр. 9/52). 

6) Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Нај зди/ 
Република Југославија". 

Бр. 756 
17 април 1952 година 

Белград 

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

Министер на Владата на ФНРЈ, 
Претседател на Советот 

за промет со стоки. 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совет, 
Борис Кидрич, е. р. 

279. 
t 

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трош ког ите 
на државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51) а во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА НА РЕШЕНИЕТО ЗА РА-
БАТИТЕ ЗА ТУТУНСКИ ПРЕРАБОТКИ, ЦИГАР-ПАПИР 

И КИБРИТ 

1) Решението за рабатите за тутунски преработки, 
цигарпапир и кибрит („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/51) се става вон сила. 

2) Висината на рабатот за тутунски преработки, 
цигарпапир и кибрит се утврдува со меѓусебна спо-
годба помеѓу производствените претпријатија и нивните 
купувачи, како и помеѓу трговските претпријатија на 
големо и нивните купувачи. 

3) Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федративна Народна 
Република Југославија". 

Бр. 4920 
16 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 1 

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

280. 
Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите 

на државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 3/51), а во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБАТОТ ЗА СОЛ 

1) За солта во трговскиот промет се определува 
следниот рабат: 

а) за трговијата на големо 4,5% 
б) за трговијата на мало 5% ј 

Вкупно: 9,5% 
2) Претпријатијата што произведат и увозат сол 

ќе им го одобруваат на купувачите следниот рабат: 
а) на трговско претпријатие на големо — вкуп-

ниот рабат определен во точ. 1 на ова решение (ргбат 
еа трговијата на големо и трговијата на мало); 
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б) на трговско претпријатие на мало и на задружна 
•рродавнида — рабатот определен во точ. 1 за тргови-
јата на мало, како и додаток за појасот на допремањем 
определен во точ. 3 од ова решение. 

3) Додатоците за појаснте на допремањем изне-
суваат: 

а) за I појас на допремањем 2% 
б) за II појас на допремањем 4% 
6) за III појас на допремањем 6% 

С г) за IV појас на допремањем 8% 
Појасите на допремањето се определуваат по од-

редбите од точ. IV на Решението за рабатите и мар-
жите во трговијата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

4)Трговско претпријатие на големо ќе му одобрува 
ца трговско претпријатие на мало и на задружна про-
давница рабат на трговијата на мало определен во точ. 1 
даако и додаток за појасите на допремањем определен 
»о точ. 3 од ова решение. 

5) Производителите и увозните претпријатија, 
како и трговските претпријатија на големо му испора-
чуваат сол на купувачот франко неговата најблиска 
истоварна станица. На купувачот — на трговско прет-

при јатие на големо, чието седиште е оддалечено преку; 
км. од најблиската истовареа станица, производител-

јмото односно уметничкото претпријатие е должно да 
[iiy ги надокнади и т р о ш к о в н е за превоз од ^ т о в а р -
н а т а станица на купувачот до неговото стовариште 
f®o стварно платениот износ, а во границите на тари-
фата за односниот вид услуги. 

6) Ова решение ќе се »применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
в о д н а Република Југославија". Со влегувањето во сила 
на ова решение престанува да важи Решението за ра-

. 45атот за сол („Службен лист на ФНРЈ", бр. 57/51)» 

Бр. 5133 
19 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Пртседател на Советот за промет со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

281, 

Врз основа на чл. 15 од Уредбата за трошковите 
на државните трговски претпријатија („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 37/51), а во согласност со Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАБАТИТЕ ЗА НАФТА И НАФТИНИ ДЕРИВАТИ 

1) Претпријатијата што произведат и увозат нафта 
И настини деривати ќе и одобруваат на трговската 
мрежа при испорачувањето на нафтата и нејзините 
деривати рабат од 6,5% од единствената малопродавна 
цена на овие производи. 

2) Претпријатијата што вршат исклучиво промет 
на нафта и н а ф т н и деривати (Југопетроди) ги утврду-
ваат со меѓусебен договор стопитѕ на индивидуалниот 
рабат за секое од овие претпријатија. Овој договор 
станува полноважен кога ќе го потврди Советот за ин-
дустрија и градежништво на Владата на ФНРЈ и Сове-
тот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ. 

Пр етири јате јата од претходниот став чиите стопи 
на индивидуалниот рабат ќе бидат пониски од 6,5% 

ја уплатуваат разликата на рабатот на определената 
сметка ка ј Народната банка на ФНРЈ. 

Така уплатените износи служат за дополнителна 
разлика во рабатите на оние претпријатија чиите стопи 
на индивидуалниот рабат ќе бидат поголеми од 6,5%. 
Со договор помеѓу претпријатијата ќе се утврди на-
чинот на пресметувањето и уплатувањето на разликата 
во рабатите. 

3) Трговските претпријатија на големо ќе им одо-
бруваат на трговските претпријатија на мало следен 
рабат: 

а) за петрол за осветление 4% 
б) за нафта и други нафтини деривати 3% 

Рабатот од претходниот став е минимален. Тргов-
ските претпријатија на големо можат на трговската 
мрежа на мало да и одобруваат и поголем рабат од 
рабатот определен во претходниот став. 

4) Покрај рабатот од точ. 3 од ова решение, тргов-
ските претпријатија на големо и одобруваат на тргов-
ската мрежа на мало уште и следни додатоци за по-
ј а с н е на допремањето: 

а) за I појас на допремањем 1,6% 
б) за II „ „ „ 3% 
в) за III „ „ „ 5% 
г) за IV „ „ „ 7% 

Појасите на допремањем се определуваат според 
точ. 4 од Решението за рабатите и маржите во тргови-
јата („Службен лист на ФНРЈ", бр. 3/51). 

5) Кога трговско претпријатие на големо купува 
нафта и нафтини деривати од друго трговско претпри-
јатие на големо, начинот на испорачувањето на сто-
ката и поделбата на рабатот помеѓу нив се врши по 
меѓусебна спогодба. 

6) Претпријатијата што произведат и увозт нафта 
и нафтини дривати ги испорачуваат овие производи 
франко вагон, шлеп или брод на истоварната станица 
на купувачот. Кога е купувачот трговско претпријатие 
на големо, чието стовариште се наоѓа во место оддале-
чено преку 5 км од најблиската истоварна станица, про-
изводителното односно увозното претпријатие е дол-
жно, покрај испорачувањето на производите франко 
вагон, шлеп или брод на најблиската истоваона ста-
ница, да му ги надокнади и трошковите за превоз од 
истоварната станица до неговото стовариште во ствар-
но платениот износ, според пропишаната тарифа за 
односниот вид услуги. 

7) Трговско претпријатие на големо ги испорачува 
производите на трговско претпријатие на мало односно 
на задруга франко најблиската истоварена станица на 
трговското претпријатие на мало односно на задругата. 

8) Ова решение ќе се применува од 1 јануари 1952 
година. Со влегувањето во сила на ова решение пре-
станува да важи Решението за рабатите и индивидуал-
ните маржи за претпријатијата што тргуваат со нафта 
и нафтини деривати („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
57/51). 

Бр. 5134 
19 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Пово&иќ. е. р. 
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282. 
Врз основа на точ. И од Наредбата за надлежно-

ста за решавање работи од подрачјето на планира-
њето во врска со планот на 1950 година („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40/50), во договор со Претседа-
телот На Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ, а во согласност со Претседателот на Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ ГРАНКАТА НА ДЕЈНОСТ 128 
ГРАФИЧКА ИНДУСТРИЈА ВО ГРАНКИТЕ НА ДЕЈ-
НОСТА НА СОВЕТОТ ЗА ИНДУСТРИЈА И ГРАДЕ-

ЖНИШТВО НА ВЛАДАТА НА ФНРЈ 

1) Гранката 128 на графичката индустрија се прене-
сува од гранките на дејност на Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ во гранките на дејноста 
на Советот за индустрија и градежништво на Владата 
на ФНРЈ и дотолку се менува Решението за опреде-
лување гранките на дејноста на Советот за наука * 
култура на Владата на ФНРЈ бр. 3769/50 („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 50/50). 

2) Ова решение ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
родна Република Југославија". 

Бр. 4261 
22 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 

Согласни: 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет. 

Борис Кидрич, е. р. 

283. 

Врз основа на одделот IV ст. 3 од Указот за реор-
ганизација на Владата на Федеративна Народна Репу-
блика Југославија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 18/51), 
а во врска со чл. 1 ст. 2 и чл. 9 ст. 1 од Уредбата за 
обивањето и работењето на Сојузниот статистички 
уред и статистичките уреди во народните републики 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 47/43), донесувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ПРИБИРАЊЕ И ДАВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ШКОЛ-

К И Т Е РАСХОДИ 

1) При давањето статистички податоци на крај на 
шкотската година, сите школи за општо образование, 
нижи и средни стручни и уметнички школи должни се 
да испраќаат до органите на статистичките уреди при 
народните одбори податоци за личните и материјалните 
расходи во минатата календарска (буџетска) година, 
и тоа на обрасците што ќе ги пропише Сојузниот завод 
за статистика и евиденција. 

2) Поодделни школи што не располагаат сами со 
сите податоци од точ. 1, должни се да ги прибават на 
време од народните одбори на чинот буџет се наоѓаат. 

3) Народните одбори се должни да ги испратат 
до поодделните школи што се наоѓаат на нивниот бу-
џет податоците за личните и материјалните расходи за 
минатата календарска '(буџетска) година, доколку не 
располагаат со овие податоци самите школи. 

4) Ова решение влегува во сила со денот на обја* 
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Н а р о $ 
на Република Југославија". 

IV. бр. 2628 
10 април 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура 

Родољуб Чолаковић е. р. 

284. 

Врз основа на чл. 15 о д Напатствие^ за основите, 
на работењето на занаетчиските дуќани („Службе^ 
лист на ФНРЈ", бр. 21/52) давам 

О Б Ј А С Н Е Н И Е 
НА ТОМ. 13 ОД НАПАТСТВИЕ^) ЗА ОСНОВИТЕ НК 

РАБОТЕЊЕТО НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУЌАНИ 

Во тон. 13 од Напатсгаието за основите на рабо*ч 
тењето на занаетчиските дуќани е пропишано -тека 
занаетчискиот дуќан може против решението што cei 
издава во смисла на првиот став о д нешта точка да' 
вложи жалба во срок о д 8 дена по приемот на- реше-! 
»нето до републичкиот орган надлежен за занаетчии 
ств ото. 

Ово) пропис треба да се разбере така што занает-, 
одениот дуќан ('Претпријатие), ако е определен^ 
со решението да применува с т о п а л а акумулацијата * 
Фондовите како индустриско претпријатие, .-има- право«] 
ка жалба против применувањето на оваа стопа в о ко ј | 
случај стопанскиот совет на народната -република по? 
и з б а в е н о т о мислење од занаетчиската комора, може?) 
да реши, доколку смета дека е жалбата оправдана^ 
занаетчискиот дуќан да работи по прописите за за< 
наетчиството, со применување н а стопата оп ред е лен ат 
за занаетчиската дејност. 

22 април 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Заменик на Претседателот на Советот ѕ$ 

индустрија н градежништво, 
Љубчо Арсов, е р. 

285. 

Врз основа на тарифниот став 42 од Решението 
*а изменувања на поштенско-телеграфско-телефонската 
тарифа („Службен лист на ФНРЈ", бр. 49/51), доне-
сувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПРОДАВНАТА ЦЕНА НА ПО-

ШТЕНСКИТЕ ВРЕДНОСНИЦИ И ОБРАСЦИ 

Со важност од 1 мај 1952 година се определува 
продавната цена за следните поштенски вредносници 
и обрасци: 

1) Завој за вредносни писма — мал — 8.— дин. 
2) Завој за вредносни писма — голем 10.— дин. 
3) Ако на корисниците на телеграфски 

услуги им се отстапуваат телеграфски блан-
кет«, се наплатува за секој образец 0,50 дин. 
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Кај поединечно давање на овие бланкети на ко-
рисниците на пошта, телеграф или телефон не се на-
платува ништо. 

Бр. 3442 
10 април 1952 година 

Белград 
Директор 

на Главната дирекција на поштите, 
Никола Милановиќ, е. p. 

Министерство на финансиите на ФНРЈ, по изврше-
ното срамнување со изворниот текст установи дека во 
текстот на Основната уредба за установите со само-
стојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
18/52), се поткрала долу наведената грешка, и дава 
Следна 

И С П Р А В К А 
ЦА ОСНОВНАТА УРЕДБА ЗА УСТАНОВИТЕ СО СА-

МОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ 

Во чл. 18 ст. 3, во третиот и и четвртиот ред оздо-
ла, место „и на систематизацијата" треба да стои „и 
систематизација" . 

Од Министерството на финансиите на ФНРЈ, 23 
април 1952 година. 

Советот за законодавство и изградба на народ-
ј лата власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното срав-
! мување со изворниот текст, установи дека во текстот 
- на Уредбата за платите на судиите на народните су-
1 дови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 16 од 31 март 

•1952 година) се поткрала долу наведената грешка и 
дава следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА ПЛАТИТЕ НА СУДИИТЕ 

НА НАРОДНИТЕ СУДОВИ 

Во членот 12, ст. 2, вториот ред, место зборовите 
„три години" треба да стои „пет години". 

Од Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ, 21 април 1952 
година. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, по извршеното срамнување 
со изворниот текст, установи дека во текстот на Уред-
бата за работните односи и за платите на, уметниците 
и на помошниот уметнички персонал, објавена во 
„Службениот лист на ФНРЈ", бр. 20 од 12 април 1952 
година, се поткрала долу наведената грешка, и дава 
следна 

И С П Р А В К А 
НА УРЕДБАТА ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА ПЛА-
ТИТЕ НА УМЕТНИЦИТЕ И НА ПОМОШНИОТ УМЕТ-

НИЧКИ ПЕРСОНАЛ 

Во чл. 15 ст. 2 место зборовите „Солисти на опера 
и балет" треба да стои „Солисти на опера и членови 
на балет". 

Од Советот за законодавство и изградба на народ-
ната власт па Владата на ФНРЈ, 24 април 1952 година. 

О Д СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

„Службени гласник Народне Републике Србије'* 
во бројот 12 од 29 март 1952 година објавува: 

Закон за општествените планови на Автономната 
Покраина Војводина и на Автономната Косовско-Ме-
тохиска Област; 

Закон за буџетите на Автономната Покраина Вој-
водина и на Автономната Косовско-Метохиска Област; 

Закон за согласување прописите за прекршоците 
во законите на Народна Република Србија со одред-
бите од Основниот закон за прекршоци; 

Закон за изменување на Законот за занаетчи-
ството; 

Решение за одложување избори за работнички 
совети во претпријатијата на обоените метали и прет-
пријатија на дрвната индустрија; 

Оквирно напатствие за пропишување тарифи за 
превозење патници на автобуси, трамваи и тролејбуси 
во локалниот сообраќај; 

Тарифа за превозење стоки со теретни автомо-
били на територијата на Народната Република Србија; 

Тарифа за превозните авто-такси услуги во ме-
сниот и меѓумесниот сообраќај на територијата на На-
родна Република Србија; 

Тарифа за превозење патници и багаж во меѓу-
месниот автобускиот сообраќај на територијата на 
Народна Република Србија. 

Во бројот 13 од 8 април 1952 година објавува: 
Указ за ставање вон сила Указот за определување 

органите за управување со државните шуми и шум-
ските земјишта; 

Уредба за изменувања и дополнувања на Уред-
бата за условите и начинот на вршењето на стопан-
ските дејности слични на занаетчиската радиност; 

Уредба за ставање вон сила Уредбата за измену-
вање и дополнување на Уредбата за организацијата 
на катастарската служба на територијата на Народна 
Република Србија. 

Во бројот 14 од 14 април 1952 година објавува: 
Уредба за оснивање Огледна станица на Ветери-

нарниот факултет на Универзитетот во Белград; 
Уредба за оснивање Опитна станица за испиту-

вање пренапрегнат бетон; 
Уредба за изменување на Уредбата за утврду-

вање занаетчиските струки за кои ќе издава дозволи 
за оснивање приватни занаетчиски дуќани Директорот 
на Главната управа за локална индустрија и занает-
чиство. 

Решение за износите на амортизацијата по еден 
колски километар за моторните возила на територи-
јата на Народна Република Србија; 

Тарифа за работење на машина за пишување. 

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖЕБНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ 

„Народне новине" службен лист на Народна Ре-
публика Хрватска во бројот 13 од 3 април 1952 година 
немаат службен дел. 

Во бројот 14 од 10 април 1952 година објавуваат: 
Указ за дополнување на Указот за* извршување 

Одлуката на Саборот за реорганизација на Владата 
на Народна Република Хрватска Б. бр. 15 од 15 мај 
1951 година; -
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Указ за намачувања Директор на Главната управа 
за речниот сообраќај на Министерството на сообра-
ќајот и поморството на Владата на Народна Република 
Хрватска; 

Указ за свикување Соборот на Народна Република 
Хрватска. 

Во бројот 15 од 17 април 1952 година објавуваат: 
Указ за изменување и дополнување на Указот 

Б. бр. 20 од 23 јуни 1951 година за именување членови 
на Советот за просвета, наука и култура на Владата 
на Народна Република Хрватска и членови на него-
вите органи; 

Указ за прогласување државните стопански прет-
пријатија од локално значење за претпријатија од 
републичко значење; 

Наредба за изменување и дополнување на Наред-
бата за прибирање мелнички ушур и за водење книги 
на мелење; 

Наредба ва задолжително известување на орга-
ните за посредување на трудот за расположивите ра-
ботни места во стопанките претпријатија. 

УРАДКИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СЛОВЕНИЈЕ 

„Урадни лист Народне Републике Словеније" во 
бројот 10 од 3 април 1952 година објавува: 

Указ за свикување Народната скупштина на На-
родна Република Словенија во III редовно заседание 
од второто свикување. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИЋ 

„Службени лист Народне Републике Босне и Хер-
цеговина во бројот 7 од 27 март 1952 година 
објавува: 

Закон за согласување одредбите за прекршоците 
во законите на Народната Република Босна и Херцего-
вина со Основниот закон за прекршоците; 

Закон за преориентација на селско-стопанското про-
изводство на стрмните земјишта; 

Одлука на Народната скупштина на НР БиХ за 
потврда на указите од Президиумот на Народната скуп-
штина на НР БиХ донесени во времето помеѓу Тре-
тото и Четвртото редовно заседание на Народнава 
скупштина на НР БиХ (од второто свикување) согла-
сно на чл. 75 точ. 4, 7 и 9 од Уставот на НР БиХ; 

Одлука на Народната скупштина на НР БиХ за 
потврда на уредбите што ги донела Владата на НР 
БиХ во периодот од 1 јули 1951 година до 17 март 
1952 година врз основа на Законот за овластување 
на Владата на НР БиХ за донесување уредби од обла-
ста на народното стопанство; 

Решение за висината на надокнадата на трошко-
в н е за храна и ноќевање на судиите-поротиици; 

Наредба за издавање одобрение за увоз друмски 
моторни возила; 

Наредба за школ-ските празници за основни, средни 
и стручни школи во Народна Република Босна и Хер-
цеговина; 

Исправка на Уредбата за преглед на мртовци. 

СЛУЖБЕН ВЕСНИК 
НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 

„Службен весник на Народна Република Македо-
нија" во бројот 9 од 3 април 1952 година објавува: 

Одлука за потврдување указите на Президиумот 
на Народното собрание на НРМ донесени во времето 
од II редовно до III редовно заседание на Народното 
собрание на H'PM; 

Одлука за потврдување Уредбата по прашањата од 
народното стопанство и обновата на земјата; 

Одлука за разрешување и избирање Претседател 
на Врховниот суд на НРМ; 

Одлука за разрешување и избирање секретар на 
През идиумот на Народното собрание на НРМ; 

Указ за именување член на Стопанскиот совет но 
Владата на НРМ. 

Во бројот 10 од 7 април 1952 година објавува: 
Указ за свикување Народното собрание на ИГМ 

во Ш вонредно заседание; 
Уредба за оснивање Расадник за производство на 

украсни дрвја и цвеќиња; 
Решение за о б и в а њ е т о и работата на Детската 

болница за белодробна туберкулоза во Скопје; 
Решение за о б и в а њ е т о и работата на болницата 

еа белодробна туберкулоза во Штип. 

Во бројот 11 од 16 април 1952 година објавува: 
Указ за одредување на установите односно опште-

ствените и професионалните организации чии раково-
дители односно избрани претставители се членови на 
Советот за просвета, наука и култура на Владата; 

Указ за именување членови на Советот за просвета, 
наука и култура на Владата; 

Указ за образување одбори во составот на Советот 
за просвета, наука и култура на Владата и именување 
членови на одборите. 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ЦРНЕ ГОРЕ 

„Службени лист Народне Републике Црне Горе*1 

во бројот 7 од 31 март 1952 година објавува: 
Уредба за оснивање школа за применета уметност* 
Уредба за ставање вон сила на Уредбата за оски-* 

вањето и работењето на кататстарските уреди во На« 
родна Република Црна Гора. 

НОВИ ИЗДАНИЈА 
Како посебно издание на „Службениот лист на 

ФНРЈ" излегоа Напатствијата за организацијата на 
администрацијата на општинските и околиските на-
родни одбори што ги пропиша Советот за законода в-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. 

Цена 20 динари. 

ПРОПИСИ ЗА ПРИМЕНА НА ПРОПОРЦИИТЕ НА 
ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА НА 

СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 
Излегоа од печат најновите прописи за примена 

на пропорциите на Општествениот план на стопанските 
претпријатија што ги донесе Стопанскиот совет на 
В л а с т а кз ФНРЈ. 

Оваа брошура содржи: Решение за техничкото 
напатствие за утврдување на капацитетот, Техничкото 
напатствие за утешување на капацитетот, Напатствие 
за основите на работењето иа занаетчиските дуќани, 
Напатствие за основите на работењето на угостител-
ските претпријатија, Техничко напатствие за работе-
њето на комисиите за примена на основните пропор-
ции. Соопштение од Централната комисија на угости-
телските и туристичките претпријатија, Соопштение 
од Централната комисија за елементите на фондот на 
платите и Објаснение од Централната комисија во 
врска со Напатствие™ за утврдување износот ка аку* 
мулашфта и фондовите на ел книна на мерка на ка-
пацитетот на стопанските претпријатија. 

Цепа 40 динари. 
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ЗБИРКА НА ПРОПИСИТЕ НА ТРГОВИЈАТА 

Со о б ј а с н е т а т а што ги дадоа др Д. Дејановиќ, 

Ј. Мирковиќ и P. Мариќ — 

Излезе од печат Збирката на прописите за трго-
вијата, Оваа збирка е наменета за трговските прет-
пријатија, за службениците на стопаиско-у правните и 
Финансиските органи, и накрај, за сите трудбеници 
вано елени во трговијата. 

Збирката ги опфаќа најновите прописи за тргови-
шта со кои се регулирани прашањата: за о б и в а њ е т о 
ва трговските претпријатија и нивните работни отрак-
ан, за осниѕањето и регистрацијата на продавниците 
ка трговски и други стопански претпријатија, за видот 
на работите на трговските претпријатија и поодделни 
лродавшш,;?, како и за делокругот на нивната работа, 
Вз трговската инспекција и стручната спрема за тргов-
ските инспектори. Осем тоа, оваа збирка ги опфаќа и 
преписите донесени во согласност со новите економ-
ски закони со кои се регулираат: начинот на опреде-
лување т р о н о в и т е на трговските претпријатија и на-
чинот на плаќање на персоналот запослен во тие прет-
пријатија. 

Дена 75 динари. 

ЗБИРКА НА ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАДРУГИТЕ 
Збирката на најновите прописи — со објасненија 

е д др. Бранко Степановиќ — за задруги!е ги содржи 
теновите прописи за задолжителните калкулации за 
'селско-стопгиското производство на селанските работ-
ни задруги и на други земјоделски задруги на кои што 
ке заснива стопанскиот план на кадровик* и тоа со 
^објасненија и со укажување на соодветните законски 
прописи. Збирката содржи, исто така, и други важни 
Јпкишси за задругите, како што се: прописите за про-
ценка на основните средства и нивната амортизација, 
*а кредитирањето, за трговската дејност, за ликвиди-
рање некурентна стока, за регресите и условите за 

'покривање на губитоците кај општите земјоделски 
вадруги и претпријатијата на околиските сојузи. 

Цена 60 динари. 

Сите три изданија можат да се добијат во про-
давницата, Бранкова ул. 16, а порачките од внатре-
шноста да се праќаат на Простеното одделение, ул. 
Краљевиќа Марка бр. 9, тек. сметка бр. 1031-900880, 
Кај Народната банка Белград. 

265. Решение за пренесување Сојузниот институт 
за градежништво во Белград во надлежност 
на Владата на НР Србија 470 

266. Правилник за изменувања и дополнувања на 
Правилникот за арбитражните такси ' 471 

26?. Правилник за регистрирање моторни возила 
и автомобилски приколици 471 

268. Правилник за издавање градежна дозвола — 474 

269. Правилник за технички преглед на изведе-
ните градежни објекти 477 

270. Правилник за имотот и употреба на имотот 
на водните заедници — 480 

271. Правилник за определување водниот при-
донес 482 

272. Правилник за платите на работниците запо-
слени во извршните единици на југословен-
ските железници 48 Ј 

273. Правилник за платите на железничките тран-
спортни работници 48>3 

274. Напатствие за применување на Решението 
за исплата на делот од платите и заработ-
е т е на работниците и службениците во бо-
нови за купување индустриски стоки со по-
пуст од 80% 489 

275. Напатствие за применување на чл. 5 после-
дниот став од Уредбата за платите на работ-
ниците запослени во државните надлештва 
и установи 48'Ј 

276. Решение за изменувања и дополнувања на 
Ценовникот на основните цени за суровини 
и полупроизводи 49'> 

277. Решение за изменување на тарифата во же-
лезничкиот сообраќај • 49 У 

278. Решение за расподелбата на позитивното 
салдо и за надокнада на негативното салдо 
на разликите во слободно формираните цени 
во трговијата — 490 

279. Решение за ставање вон сила на Решението = 
за рабатите за тутунските преработки, цигар- * 
папир и кибрит 491 

280. Решение за рабатот за сол 491 
281. Решение за рабатите за нафта и нафтинн 

деривати 49? 

282. Решение за пренесување гранката на дејно-
ста 128 графичка индустрија во гранките на 
дејноста на Советот за индустрија и граде-
жништво на Владата на ФНРЈ 493 

283. Решение за прибирање и давање податоци 
за школските расходи 493 

284. Објаснение на точ. 13 од Напатствието за 
основите на работењето на занаетчиските 
дуќани 49 i 

285. Решение за определување продавната цена 
на поштенските вредносници и обрасци 493 

Исправка на Основната уредба за установите со 
самостојно финансирање 49! 

Исправка на Уредбата за платите на судиите на 
народните судови — - - ОЈ* 

Исправка на Уредбата за работните односи и зл 
платите на уметниците и на помошниот уме.-
н'тч!:тл персонал — — — — -Г.4 

С О Д Р Ж А Ј : 
г Страна 

^ 258» Закон за јавното правобранителство — 465 
Закон за прогласување исчезнатите лица 

> за умрени и за докажување на смртта 467 

260. Закон за изменувања и дополнувања на За-
конот за устројство™ на народните садови 468 

361. Закон за изменувања и дополнувања на За-
конот за воените дисциплински судови 469 

262. Закон за изменувања на чл. 1 од Законот за 
усвојувањето 469 

263. Закон за укинување на Законот за учениците 
во стопанството 470 

264. Решение за распоредот на средствата од уки-
- патите фондови на државните стопански 

претпријатија 470 


