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Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на над-
ворешните работи!, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПОСТАПКАТА ПОРАДИ ИЗВРШУВАЊЕ НАД 

ИМОТОТ НА СТРАНСКИТЕ ДРЖАВИ ВО ФЕДЕРА-

ТИВНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА 

Член 1 

На територијата т Федеративна Народна Репу-
блика Југославија не мож« да се презема никаква 
постапка поради извршување над имотот на странска 
држава без посебна дозвола од Министерот на пра-
восудни е то на ФНРЈ га секој одделен случај. 

Член 2 

Министерот на иранску ди ето на ФНРЈ нема да 
издава дозволи по чл. 1 во случајот кога државата 
за чијшто имот се работи не позволува, врз основа на 
реципроцитет, на својата територија извршување над 
имотот што и припаѓа на државата на ФНРЈ. 

Член 3 

Оваа уредба нема да се применува во случаи ко-
га предмет на извршувањето е оној имот на странска 
држава, за мој таа странска држава изрично приста-
нала на извршување, или имот на државните стопан-
ски претпријатија ако се работи за побарувања од 
иселувањето на тие претпријатија. 

Член 4 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Репу блика Југослав« ј а''. 

11 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на надворешните работи, 
Едвард Кардељ, е. р. 

4 7 5 . 

Врз основа на чл. 137 ст. 1 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии и чл. 1 од Законот за овласту-
вање на Владата на ФНРЈ за донесување1 уредби 
поради согласување односите во стопанството со 
новиот стопански систем, Владата на ФНРЈ, по пред-
лог од Советот за народно здравје и социјална по-
литика на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕН-

ЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 

ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИ-
НИТЕ 

1. Општи одредби за определување на пензиите и 
инвалиднини^ 

Член 1 
Пензиите и иивалиднините на работниците и слу- ' 

жбеннците се определуваат според стручната опрема-
и работниот стаж, земајќи ја во обзир и висината на 
заработката односно платата. Инвалидските пензии и 
инвалиднините се определуваат уште и според сте-
пенот и причината на инвалидноста. 

Член 2 
Поради определување ва пензиите и инвалидни-

ните работниците и службениците се разврнуваат во 
пензиски разреди со пензиски основи по следната 
скала: 

Пензиски 
разред 

I. 
II 

III 
IV-
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX 
X 

Пензиски 
основ 
20.000 
18.500 
17.200 
16.000 
14.800 
13.600 
12.400 
11.500 
10.600 
9.700 

Пензиски 
разред 

XI 
XII 

XIII 
XIV. 

XV. 
XVI 

XVII. 
XVIII 

XIX 
XX 

Пензиски 
основ 

8.800 
8.000 
7.300 
6.800 
6.400 
6.000 
5.600 
5.300 
5.000 
4.700 

Член 3 

Полната лична пензија му е рамна »на износот на 
пензискиот основ на оној пензиски разред во кој е 
развретен осигуреникот. 

Непотполната лична пензија (старосна и инвалид-
ска) се определува така, што од пензискиот основ на 
оно ј пензиски разред вс кој е разрстен осигуреникот 
ќе се земе процентот што му одговара на работниот 
стаж по чл. 47 односно чл. 58 од Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии. 

Инвалиднината поради последици от болест или 
несреќа вон работа се определува така, што прет-
ходно се установува износот на ин зали леќата пен-
зија, па од тој износ се зема процентот што му 
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одговара на 'степенот на намалувањето на работната 
способност на осигуреникот 

Член 4 
Инвалидската пензија по-ржди несреќа во работа 

му е рамна на износот на пензискиот сонов на одај 
пензиски разред во кој е разврстен осигуреникот. 

Инвалиднина!а порили несреќа во работа се опре-
делува така, што од пензискиот основ на оној пен-
зиски разред в п ко? е развратен осигуреникот се 
зема процентот што му 0Д10вара на степенот на на-
ма'] :;лњето иа работната! спос°бтк>ст на осигуреникот. 

Инвалидската пензија и иивалиднинатз опреде-
лена по ст. 1 односно по ст. 2 на овој член се наго-
лемува после секои наполнети пет години уживање. 
Наголемување™ се врши така, што пееле секои пет 
години се определува нов износ на пензијата одно-
сно инвалид ништа од пензискиот основ на непо-
средно вишиот пензиски разрез. Наголемување™ се 
врши се4 дотогаш додека пензијата односно инвалид-
тината не ќе биде определена от пензискиот основ на 
највисокиот пензиски разред предвиден за категори-
јата на онаа стручна спрема што му е гар-и ана ен а на 
осигуреникот. 

Член 5 
Фамилијарната пензија по смртта на осигуреникот 

^е определува така, што од износот на ин за ли дека та 
пензија, на која би имал право осигуреникот по чл. 3 
односно чл. 4 на о-ваа уредба во моментот на смртта, 
•се зема соодветниот процент (чл. 73 и 74 од Зако-
нот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии). 

Фамилијарната пензија по смртта на уживателот 
на лична пензија односно инвалиднина се определува 
така, што од последниот износ на пензијата односно 
ив алид нивата што му припаѓала на осигуреникот, се 
зема соодветниот процент по законот (ст. 1). 

Член 6 
Еднократната инвалиднина по чл. 35 ст. 1 од За-

конот за социјалното осигурување на работниците и 
службениците и нивните фамилии се определува спо-
ред пензискиот основ на сној пензиски разрез во 
кој се разврстава осигуреникот, и тоа: 

а) и шесторен износ на пензискиот основ — на 
осигурениците на кои работната способност им е на-
малена до 25%; 

б) во дев ето рен износ на пензискиот основ — на 
осигурениците на кои работната способност им е на-
малена преку 25% до една третина. 

Отпеат мината поради последица на болест и не-
среќа вон работа но чл. 37 ст. 2 од Законот за соци-
јалното осигурување на работниците и службениците 
а шиените фамилии се определува спрема пензискиот 
основ на оној пензиски разред во кој би бил развр-
стан осигуреникот поради определување пензија, и тоа: 

а) во шесторен износ на пензискиот основ на 
осигурениците на кои работната способност им е на-
малена до 50%; 

б) во деветора* износ на пензискиот основ — на 
осигурениците на кои работната способност им е на-
малена преку 50 до 75%; 

в) во дванаесторен износ на пензискиот основ — 
на осигурениците на кои работната способност им е 
намалена преку 75%. 

Исплатата -на отпралгништа се в д а и во месечна 
рати во висина на пензискиот основ., 

Член 7 
Ако месечниот износ на личната пензија опреде-

лена по оваа уредба би бил помал од 4.500 динари, 
пензијата ќе се исплатува во износ од 4.500 динар« 
месечно (минимална лична пензија). 

Ако месечниот и.знос на фамилијарната пензија 
определена по чл. 73 ст. 1 ш и по чл. 74 од Законот 
за социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии би бил помал о д 3.500 ди-
нари, пензијата ќе се исплатува во износ од 3.500 ди-
нари месечно (минимална фам и лиј ари а пензија). 

Ако месечниот износ на додато« за туѓо одгледу-
ваше и помош по чл. 51 од Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии би бил помал од 4.500 динари, додато-
кот ќе се исплатува во износ од 4.500 динари месечно. 

Член 8 
Износите на пензиите и инвалид,шиште се заокру-

жуваат на десетици така, што износите до пет динари 
тге се земаат во обзир, а износите преку пет динари 
се заокружуваат нагоре. 

2) Р а з л е т у в а њ е во пгиззшги разреди на работниците и 
службениците з а п о с л е н r? i т о л ч е н и т е организации 

Член 9 
Поради определување на пензиите и инвалидни-

ните, работници ге за,посл еин кај стопанските органи-
зации се ра зв ветуваат според стручната спрема и ра-
ботниот стаж во следните пензиски разреди, и тоа: 
а) в и с о к о к в а л и ф и к у в а н и т е р а б о т н и ц и 
со пензиски разред ако работниот стаж изнесува 

XI помалу од 15 години 
X 15 или повеќе а помалу од 20 г. 

-IX 20 или повеќе а помалу од 30 г. 
VIII 30 и печеле години 

б) к в а л и ф и к у в а н и т е р а б о т н и ц и 
во пензиски разред ако работниот стаж изнесува 

XIV помалу ол 10 години 
Х Ш 10 или повеќе а помалу од 20 г. 
ХП 20 или повеќе а помалу од 30 г. 
XI 30 и повеќе голини 

в) п о л у к в а л и«ф и к у в а н и т е р а б о т н и ц и 
во пензиски разред ако работниот стаж изнесува 

XVII помалу од 10 години 
XVI 10 или повеќе а помалу од 20 г. 
XV 20 или повеќе а помалу од 30 г. 

XIV 30 и повеќе години 

г) н е к в а л и ф и к у в а н и т е р а б от н и ц и 
во пензиски разред ако работниот стаж изнесува 

XX помалу од 10 години 
XIX 10 или повеќе а помалу од 20 г. 

XVIII 20 или повеќе а помалу од 30 г. 
XVII 30 и повеќе години 

Разурнувањето во пемзи скит е разреди во смисла 
на претходниот став се врши според признаената 
стручна спрема на работникот во време на пензиони-
сањето, а<ко провел најмалу трн години на работи за 
кои се бара таа стручна спрема. Ако работникот про-
вел помалу од три години, но најмалу една година, 
на работи за кои се бара стручната спрема што му е 
признаена, се р а з в р з у в а според стручната спрема 
што ја имал порано, и тоа во непосредно ваши пен-
зиски разред од оној во ко ј би бил разврстен според 
наполнетиот .работе« стаж. Работникот што провел 
на такви работи помалу од една година се .разврста-
ва според стручната спрема што ја имал порано и 
според наполнетиот стаж. 

По исклучок од претходниот став, работниците 
кои за последните пет години пред пензионисањето 
со успех ги вршеле работите за кон се бара виша 
квалификација од онаа што ја имаат, можат да се 
ра-зврстат во пензискиот разред непосредно виши од 
оној во кој би биле разорете™ според признаената 
квалификација и работниот стаж. Одлука за тоа до-
несува извршниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на опколи јата (градот) по предлог од управ-
ниот одбор на иретпријатито. 

При определувањето на пензискиот разред се зе-
ма во обзир и заработката на осигуреникот во смисла 
на одредбите на чл. 12 и 13 од оваа уредба. 

Член 10 
Перади определување -на пензиите и инвалпдпи-

лите, службеницине запослени кај стопанските орга-
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низами::-! се разредуваат сп'0|Р€д стручната спрема и 
работниот стаж во следните пензиски разреди, и тоа: 

а) службелиците со виша стручна спрема кои 
рс ДОЕ но Eip-шат работи што и* одговараат на нивната 
квалификација, се разврнуваат : 

во пензиски разред васо работниот стаж изнесеш 
X помалу од 10 години 

IX 10 или -повеќе а помалу од 15 г. 
.VIII 15 или повеќе а помалу од 20 г. 
УП 20 или повеќе а помалу од 30 г, 
VI 30 и повеќе години 

б) службениците со средна стручна спрема, »ои 
редовно кршат работи што и' одговараат на нивната 
гв?лпфикација, се разврнуваат : 

во пензиски разред 
ХП 
XI 
X 

IX 

ако работниот стаж нанесува 
помалу од 10 години 
10 или повеќе а помалу од 20 г, 
20 или повеќе а помалку од 30 г. 
30 и повеќе години 

в) службениците со нижа стручна спрема,, кои 
редовно мрднат работи што и4 одговараат на нивната 
квалификација, се разврнуваат : 

со пензиски разред ако работниот стаж изнесува 
XVII "помалу од 10 години 
XVI 10 ш и повеќе а помалу од 15 г. 
XV 15 или .повеќе а помалу од 20 г. 

XIV 20 или повеќе а помалу од 25 г. 
Х Ш 25 или повеќе а помалу од 30 г. 
XII 30 и повеќе години 

г) службениците на помошни работи се р а з в р н у -
ваат: 
во пензиски разред ако работниот стаж изнесува 

XX помалу од 10 години 
XIX 

XVIII 
XVII 

10 или повеќе а помалу од 20 г. 
20 или повеќе а помалу од 30 г. 

30 и повеќе години 

При определувањето на- пензискиот разред Се зе-
ма во обзир и заработката на осигуреникот во смисла 
на чл. 12 и 13 од оваа уредба. 

Член И 
Службениците на должности со поголема одго-

ворност во поголеми и најголеми стопански -претпри-
јатија, како што се директори, нивни помошници, 
главни инженери, шефови на погони и шефови на 
големи одделенија, кои провеле на такви работи нај-
мању три години непосредно пред пензионисањето и 
за тоа време имале просечна заработка преку 16.500 
динари месечно, а наполниле најмалу 15 години вкупен 
работен стаж, се разврнуваат во виши пензиски ра.-
зреди од оној пензиски разред во кој би биле развр-
стентг по претходниот член. 

Под исти услови можат во виши пензиски разреди 
да се р а з в р н а т и соодветни службеници на помали 
претпријатија за кои државниот орган на народната 
v. епу блика надлежен за стопанството ќе оцени дека, 
со оглед на сто,ганското значење и ролјата на тие 
претпријатија, треба и на нивните службеници да се 
примени одредбата на претходниот став. 

Одредбите на претходните ставови важат и за 
соодветните службеници на стопанските здруженија 
што ги опфаќаат претрга ј алијет а споменати во прет-
ходните ставови. 

Р а з л е т у в а њ е т о во пензиски разреди по претход-
ните ставови се врши така, што две третини од изно-
сот на тригодишната просечна заработка преку 1G.500 
до 22.5СО динари се зема како наголемување^ на пен-

лт основ на оној пензиски разред во кој би бил 
п о л е т е н осигуреникот по чл. 10 од оваа уредба. 
Осигуреникот се ра зврнува во оној пензиски разред 
чиј и г о пензиски основ е непосредно нижи сд изно-
сот на така наголемениот редовен пензиски основ. 

Одлука за разврстување во виши пензиски разред 
донесува извршниот одбор на заводот за социјално 
осигурување на народната република, откога ќе при-
бави податоци и мислење за претпријатијата при кои 
работел осигуреникот за последните три години од 
државниот орган на народната република надлежен 
за стопанството. 

Член 12 
Ако просечниот месечен износ на заработката што 

ја остварил работникот и службеникот за последните 
три години работења го преминува за повеќе од 20% 
износот на пензискиот оонов на сно ј пензиски разред 
во кој би бил разврстен по одредбите на чл. 9 и 10 
од оваа уредба, осигуреникот се разврнува во не-
посредно вишиот пензиски разред. 

Одредбата на претходниот став ќе се примени и 
за случај кога осигуреникот, со оглед на работниот 
стаж, по чл. 9 и 10 од оваа уредба би бил развратен 
во највиши пензијски разред предвиден за категори-
јата на стручната! спрема според која се р а з в р з у в а . 

Одредбата на ст. 1 од овој член нема да се при-
мени, ако рвкрстувањето во виши пензиски разред 
е извршено по чл. 9 ст. 3 или ео чл. 11 од оваа 
уредба. -

Член 13 
Ако по разурнувањето во соодветен пензиски 

разред по чл. 9 и 10 од оваа уредба износот на пен-
зискиот основ би бил поголем од просечниот месечен 
износ на заработката што ја остварил работникот и 
службеникот за последните три години работење, 
осигуреникот се р а з в р н у в а во оној пензиски разред 
чиј пензиски основ е непосредно понизок од износот 
на таа- просечна заработка. Во тој случај осигуреникот 
не може да биде разврстан во пензискиот разред по-
низок од најнискиот пензиски разред предвиден за 
онаа категорија стручна спрема која се зема во обзир 
за разврнувавме по чл. 9 и 10 од оваа уредба. 

Одредбата од претходниот став нема да се при-
мени, »ако осигуреникот докаже дека неговата про-
сечна заработка во кој и да било непрекинат пеп о-
дишен период за последните десет години работење е 
рамна или поголема од износот на пензискиот основ 
на оној пензиски разред во кој се разврнува според 
признаената стручна спрема и работниот стаж (чл. 9 
и 10). 

Одредбите на ст. 1 од овој член не се однесуваат 
до осигурениците — инвалиди кои поради намалена 
работна способност остваруваат пониска просечна за-
работка. 

3. Разврнуваше во пензиски разреди на работниците 
и службениците запослени кај државните органи и 

установи 

Член 14 
Службениците на државните органи и установи се 

разврнуваат во пензискиот разред што му одговара на 
платниот разред во кој се наоѓале при пензионисањето', 
ако во тој платен разред провеле најмању две години 
(на п р : службениците од VI платен разред се развр-
н у в а а т во VI пензиски! разред, а службениците ед 
VII платен разред се разврнуваат во VII пензиски ра-
зред ити.). 

Службениците што не провеле две години во плат-
ниот разред во кој се наоѓаат при пензионисањето, се 
ра зврнуваат во непосредно нижи пензиски разред, 
осем во случај кога во непосредно нижиот платен ра-
зред имале втора периодика повишица. 

Член 15 
Службениците на државните органи и установи, 

кои во платниот разред во кој се наоѓаат при пензи-
онисањето добиле втора иериодека повишица, се ра-
зврнуваат во непосредно вишиот пензиски разред од 
оној во ко ј би биле разврстани по чл. 14 од оваа 
уредба. 
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Член 16 
Помошните службеници на државните органи и 

установи се развретув-г 3«, п . /леќите разреди спрема 

о платата изнесува 
п ^ а л у од 5.300 динари* 
5 лОО или повеќе, а помалу од 
5.G00 динари 
5.6С() или повеќе, а помалу од 
6 ООО динари 
6.000 дилери или повеќе, 

Железничкиот помошен персонал кој при пензиони-
рањето се наоѓа во платниот разред понизок од XX по 
Уредбата за звањата и платите на железничкиот пер-
сонал („Службен лист на ФНРЈ", Ср. 19/52), се ,разл-
етува во XX пензиски разред 

Работниците запослени кај државните органи и 
установи се разлетуваат во пгп ниските разреди според 
стручната спрема и работниот стаж по чл. 9, 12 и 13 
од оваа уредба. 

Член 17 
При определувањето на инвалидска пензија и ин-

валиднина поради несреќа во работа на службениците 
ка државните органи и установи, како на iвисок пен-
зиски разред во смисла на чл. 4 ст. 3 од оваа уредба 

' се зема: за службениците со виш,а, стручна сг,ре,ма —. 
(VI пензиски; разред, за службениците со средна струч-
на спрема — IX пензиски разред, за службениците со 
нижа стручна спрема — XIV пензиски разред, а за 
помошниот персонал — XVII пензиски разред. 

Ако службеникот според својот платен разред е 
j (развратен, во смисла на чл. 14 и 15 од оваа уредба,, 
.во пензиски разред виши од VI пензијата односно 
, инвалид нивата определена по тој разред нема да се 
наголемува по чл. 4 ст, 3 од оваа уредба. 
4. Разврнуваше во пензиски разведи на работниците и 
службениците кај општествените организации, задру-

гите и приватните работодавци 
Член 18 

Избраните лица на постојани должности со посто-
вала плата, како и службениците запослени кај опште-
ствените организации и задружните сојузи, се р а з л -
етуваат во пензискиот рази ед во кој, во смисла на чл, 
14 до 17 од оваа уредба, би бил распореден сшужбеник 
на државен орган со соодветна плата. 

Работниците запослени кај задружните сојузи и 
општествените организации се разврнуваат во пензи-
ските разреди според стручната спрема и работниот 
стаж по чл. 9, 12 и 13 од оваа уредба, 

Член 19 
Работниците и службениците запослени кај задру-

гите се разврнуваат во пензиските разреди според 
стручната спрема и работниот стаж по чл. 9, 10 ,12 и 
13 оваа уредба. 

Член 20 
Работниците и наместе нашите запослени кај при-

ватни работодавци се разврнуваат во пензиските ра-
зреди според стручната спрема и работниот стаж по 
чл. 9 и 10 од оваа уредба. 

При определувањето на пензија« и инвалиднина на 
осигурениците запослени кај приватни работодавци 
одредбата на чл. 12 ст. 1 на оваа уредба ќе се примени 
само во случаи кога просечниот износ на платата 
остварен за посл едни не пет години работење го пре-
минува за повеќе од 20% износот на пензии :киот основ, 
а одредбите на чл. 13 од оваа уредба се применуваат 
»а ист начин како и за осигурениците занос тег. и кај 
стопански те о р г ани за ци и. 
5. Одделни одредби за признавање на работниот стаж 

Член 21 
На работниците и службениците што вршеле по-

рано самостојна професионална дејност како 
— културни работници (уметници, писатели и 

филмски работици) , 
— адвокати и јавни бележници, 
— здравствени работници (лекари, ветеринари, 

апотекари, забави, заботехничари, бабици), 

— технички стручњаци (архитекти, инженери, гео-
метри, техничари), 
им се признава во работниот стаж за здобивање и 
определување правата на пензија и инвалиднина Ѓ 
мето проведено во вршење на 'самостојната прг -
шоп ал« а дејност, и тоа: 

а) на лицата што вршеле порано професиснал га 
дејност во својство на културен работник — она в- ; -
ме на таква професионална дејност пред влегување > 
во работен однос, што ќе им го признае органот r.d 
народната република надлежен за рабогите ла науката 
и културата, во согласност со соодветната професио-
нална организација; 

б) на липата што вршеле други споменати п р с т -
енон; ани дејности — сето време на вриењето и а е 
достојната професионална дејност по 35 мај 1615 
година, а од поранешното време онолку колку п о -
веле вкупни во вршењето на самостојната профе-
сионална дејност и во работен однос по 15 мај 1915 
година ако по 15 мај 1945 година провеле во само-
стојната професионална дејност и во работен однос 
вкупно најмалу 5 години. 

Ма работниците и службениците од претходниот 
став под б), кога по 15 мај 1945 година ќе проведат 
вкупно 15 години на работа во самостојна професија и 
во работен однос им се признава во работниот стаж 
сето време проведено во вршеното на самостојната 
професионална дејност пред 15 мај 1945 година. 

Во петгодишен стаж од ст. 1 под б) на овој член 
и во петнаестогодншен стаж од ст. 2 на овој член се 
засметуваат и периодите од чл. 60 ст. 2 точ. 1 до 3 
од Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии, примену-
вајќи ги и одредбите на чл. 25 од оваа уредба. 

Член 22 
На работниците и службениците кои порано врз 

основа на дозвола од надлежен комунален орган вр-
шеле услужни дејности како улични носачи, носачи 
на патнички багаж и улични чистачи на обувки, или вр-
шеле работи на колпортер на печат како едино илтс 
главно занимање, им се признава во работниот стаж 
за здобивање и определување правото на пензија од-
носно инвалиднина и времето проведено во вршењето 
на таква дејност пред влегувањето во работен однос, 
под условите од ст. 1 точ. б) и ст. 2 и 3 од претходниот 
член. 

Член 23 
При определувањето на пензиите и инвалиднини^ 

по одредбите на оваа уредба, во работен стаж за здо-
бивање на правата, за разврстување на осигурниците 
во пензиски разреди, како и за определување процен-
тот на пензијата, не се смета времето проведено во 
£адх11^н^однос до. ,^полнетата шеснаесетта година. „. 

Времето проведено""во"'својство на ученик во сто-
панството не се смета во работен стаж, без обзир 
годините на животот на ученикот. 

Член 24 
Времето проведено на воени должности, во плен-

е л о и интернација во војните од 1912 до 1920 година 
се смета во работниот стаж за здобивање и определу-
вање правата на осигурениците — државјани на ФНРЈ 
кои непосредно пред тоа биле во работен однос. 

На осигурениците — државјани на ФНРЈ кои не 
биле во работен однос непосредно пред влегувањето 
на воена должност, односно непосредно преп интер-
нацијата, времето проведено на воена должност во 
племство и во интернација во војните од 1912 до 1920 
година се смета во работен стаж, и тоа: 

а) за здобивање и определување правата па инва-
лидска пензија и инвалиднина; 

б) за здобивање и определување правото на ста-
росна пензија — ако во запослувањето со полно ре-
довно работно време наполниле 15 години работен 
стаж. 

Времето проведено во војните од 1912 до 1920 го-
дина (ст. 1 и 2) не се смета во петгодишен стаж за 

платата., и тоа: 
во пензн ;и разред 
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здобивање правото на фамилијарна пензија по смртта 
на осигуреникот од .претходниот ста® кој не бил ужи-
вател на лична пензија. 

Член 25 
Во работен стаж за здобивање правото на пензија 

и инвалиднина, за разврстување во пензиски разред, 
како и за определување процентот на пензија, се смета 
во двојно траење времето проведено до 15 мај 1945 
година: 

1) во состав на Партизанските одреди, Народно-
ослободителната војска и во Југословенската армија. 

2) во состав на народноосл ободи ге дните форма-
ции во антифашистичката борба вон границите ва Фе-
деративна Народна Република Југославија; 

3) на активна и организирана работа во Народно-
ослободителната борба; 

4) во состав на сојузничките војски во периодот 
по Г» РП рил 1941 година. 

На лицата на кои им се признава времето по точ. 
1 до 3 од претходниот став се смета во двојно траење 
и времето кое поради својата активна и организирана 
работа во Паро ̂ ^ослободителната борба го провеле 
во затвор*?, логори и интеокгч*?:а, ако за тоа време 
продолжиле со активна и организирана работа за На-
родноослободителната борба. 

Член 26 
Времето проведено во работен однос во странство 

му се признава во рабетен стаж на о с и г у р е н и к о т ^ -
жавјанин на ФНРЈ кој иа територијата на Федеративна 
Народна Република Југославија провел во работен рд-
нос најмалу пет години по 15 мај 1945 година, или 
1ТЗЈУПЛУ десет гбДМШ вкупно^пјЗМ и"'послГТб'1• дСТГ~ • 
~ На државјаните на ФН)ЈЈ коЈГТсако исШ^ШШ-по-
врат ни ни стапиле во работен однос во ФНР Југосла-
вија, а станале наполно и трајно неспособни за работа 
пред да го наполниле пропишаниот стаж за здобивање 
правото на инвалидска пензија, им се признава во ра-
ботен стаж сето време проведено во работен однос* 
во странство. 

Член 27 
На инвалидите на трудот, на воените инвалиди 

од војната и на другите инвалиди на кои со одделни 
прописи им е признаено инвалидско својство, а кои 
поради намалување на работната способност, не мо-
жат да работат полно редовно работно време, но ра-
ботат најмал} со половина на редовното работно 
врг ме. во работниот стаж за здобивање и определу-
ва! be правото на пензија им се смета и времето .про-
ведено во работен однос со непотполно работно 
време. 

Исто така, им се смета во работен стаж за здоби-
вање и определување правото на пензија и времето 
што ќе го проведат жените во работен однос на ра-
бота со намалено работно време по одделните прописи1 

за заштита на мај ките-доилки. 

Член 28 
На осигуреникот кој по здобивањето на правото 

за пензија продолжи да работи, а не го остварува 
здобиеното право на пензије-, му се смета во работниот 
стаж за р а з в р н у в а л е во пензиски разред, како и за 
определување процентот на пензијата, и времето 
проведено во работен однос по здобивањето правото 
на пензија. 

На уживател на пензија кој се откажал да прима 
пензија за времето додека е запослен, му се смета во 
работниот стаж за определување процентот на пензи-
јата и времето проведено во работен однос по пензи-
онирањето. 

Со засме з в а њ е т о на работниот стаж пензијата 
не може да се наголсми преку износот на пензискиот 
основ на оној пензиски разред во кој е развратен оси-
гуреникот, 

Осигуреникот што ќе продолжи да работи по здо-
бивањето па прав ах о на пензија, како и уживателот 

пензија што ќе се запосли, ако покрај платата прима 

и пензија не може врз основа на тој работен однос да 
остварува никакви друга права од социјалното осигу-
рување осем оние што му припаѓаат како на ужи-
вател на пензија. 

6. Придадени пензии и инвалиднини 

Член 29 
На службениците во стопанство чијата просечна 

месечна заработка за последните пет години работење 
го надминувала за најмалу 1.000 динари износот на пла-
тата на I платен разред по Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52) им припаѓа, по-
крај пензијата определена по чл. 3 и 4 од оваа уредба 
и придадена пензија која се определува според овој 
вишок на заработката. 

Придадената пензија се определува од просечниот 
износ на вишокот на заработката во смисла на прет-
ходниот став така, што за првите пет години оства-
рување на тој вишок на заработката припаѓа 25%, а 
за секоја натамошна наполнета година на остварува-
ниот вишок на заработката уште и по 5% од тој ви-
шок, но најповеќе до 50%. 

Придадената пензија не може да прејде износ од 
5.000 динари месечно. 

Член 30 
На службениците на државни органи и установи, 

кои за последните пет години пред пензионирањето 
примале положаен додаток, им припаѓа, покрај пен-
зијата определена по чл. 3 и 4 од оваа уредба, и при-
дадена пензија која се определува според положај-
ниот додаток. 

Придадената пензија од претходниот став се опре-
делува така, што за првите пет години примање на 
положаен додаток припаѓа 25% од просечниот месечен 
износ на положајниот додаток во последната година 
на служба, а за секоја натамошна наполнета година 
примање тој додаток уште по 5%, но најповеќе 50% 
од просечниот месечен износ на положајниот додаток 
во последната година. 

Придадената пензија не може да прејде износ од 
5.000 динари месечно. 

Член 31 
На избраните лица на постојани должности со по-

стојана плата, како и на службениците на општестве-
ните организации и задружните сојузи, кои покрај 
плата примале и положаен додаток, или имале плата 
која за најмалу 1.000 динари месечно ја надминува 
платата *на I платен разред на службениците^ на др-
жавните органи и установи, им припаѓа, покрај пензи-
јата определена по чл. 3 и 4 на оваа уредба, и при-
дадена пензија која што се определува според поло-
жајниот додаток, односно според вишокот на платата, 
по одредбите на чл. 29 и 30 од оваа уредба. 

На лицата од претходниот став, што примале по-
ложаен додаток и имале плата поголема од износот на 
платата на I платен разред на службениците на држав-
ните органи и установи, -придацената пензија ќе се 
определи по одредбите на чл. 29 и 30 од оваа уредба 
од збирот на просечниот износ на положајниот до-
даток и вишокот на платата. 

Член 32 
На осигурениците од чл. 99 до 31 од оваа уредба, 

кои се инвалиди на III група по прописите за социјално 
осигурување, им припаѓа покрај инвалиднина (чл. 3 и 
4), и при дадена инвалиднина, определена сразмерно со 
износот на придадената пензија. 

Член 33 
При определувањето на фамилијарната пензија во 

смисла на чл. 5 од оваа уредба се зема во пензиски 
основ за фамилијарната пензија и придадената пензија 
односно, инвалиднината (чл. 30 до 32), на која осигу-
реникот' би имал траво, односно која ја уживал. 
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ПРАВО НА ПЕНЗИЈА И ИНВАЛИДНИНА НА ИНВА-
ЛИДИТЕ НА МИРНОДОПСКАТА ВОЕНА СЛУЖБА И 
ДРУГИТЕ ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ГРАЃАНСКИ СЛУЖБИ 

Член 34 
Лицата што ќе станат наполно или делум неспо-

собни за работа поради последица на озледа или по-
вреда здобивена во вршењето на задолжителната воена 
служба (кадровски' срок и воена вежба), на должноста 
за време на школувањето во воени школи, на служба 
во противавионска заштита, на должност на предвој-
ничка обука и на други видови вонармиско воспитание, 
имаат право на инвалидска пензија, на инвалиднина и 
ана други права кои по прописите за социјалното оси-
гурувањето им припаѓаат на осигурениците за случај 
на несреќа во работа. 

Фамилиите на лицата што загинале или умреле од 
озледи и повреди здобивени за време на вршењето на 
Службите односно должностите споменати во претход-
ниот став имаат право на фамилијарна пензија која 
по прописите за социјалното осигурување им при-
паѓа на фамшшите на осигурениците умрени од по-
следици на несреќа во работа. 

Член 35 
Инвалидската пензија односно инвалиднипата, како 

н другите парични примања од социјалното осигуру-
вање, во случаите од претходниот член, се опреде-

л у в а а т : 
а) на лицата кои непосредно пред или за време 

(на вршењето на службите односно должностите спо-
менати во чл. 34 од оваа уредба биле во работен од-
акле —i по пензискиот основ на оној пензиски разред 
в о ко ј се р а з в р н у в а а т по одредбите на чл. 9 до 20 од 
оваа уредба, применувајќи ги и одредбите на чл. 4 од 
оваа уредба; 

б) на другите лица — по пензискиот основ на оној 
[пензиски разред во ко ј се р а з в р н у в а а т работниците 
и службениците во стопанството, со обзир на катего-
ријата на стручната спрема и почетниот работен стаж 
Ччл. 9 и 10), со тоа што на лицата без стручна квали-
фикација овие права им се определуваат по пензискиот 
основ на XVII пензиски разред. 

На лицата од претходниот став кои за време на 
вршењето на воената служба, на која претрпеле не-
среќен случај, примале плата по прописите за при-
надлежностите на воените лица во износ поголем од 
пензискиот основ по кој би им биле определени пра-
вата во смисла на претходниот став, ќе им се опре-
делат, по нивно барање, правата што им припаѓаат по 
оној пензиски разред чиј пензиски основ е непосредно 
(понизок од износот на таа поголема плата. 

Одредбата на претходниот став важи и за лицата 
ЈКОИ непосредно по завршеното изучување на занает 
(занимање), односно по завршеното школувана на 
Средни и на нив рамни или виши односно високи шко-
ли или факултети,или во текот на такво школување, 
стапиле на -воена служба, без обзир дали пред ста-
пувањето на воена служба, или за време на врше-
њето на воена служба, биле во работен однос. 

Член 36 
На лицата кои за време на вршењето службите од-

носно должностите споменати во чл. 34 од оваа уредба 
ќе се разболат и поради последиците на таа болест 
ќе станат наполно неспособни за работа, или работ-
ната способност ќе им се намали преку една третина, 
им припаѓа право на инвалиднина односно инвалидска 
пензија по чл. 37 и 47 од Законот за социјалното оси-
гурување на работниците и Службениците и нивните 
фамилии, ако имаат завршен работен стаж по тие про-
писи. 

На лицата од претходниот став што стапиле на во-
ена служба непосредно од работен однос, или за време 
на вршењето на таа служба биле во работен однос, 
како и на лицата од чл. 35 ст. 3 од оваа уредба, ако го 
немаат завршен пропишаниот работен стаж, им при-
паѓа право на инвалиднина односно инвалидска пен-

зија како да го имаат завршен пропишаниот минимален 
работен стаж. 

На фамилиите на лицата од ст. 1 и 2 на овој член 
што ќе умрат поради болеста добивена за време на 
вршењето На службите споменати во чл. 34 од оваа 
уредба, им припаѓа право на фамилијарна пензија, без 
обзир дали смртта настапила пред здобивањето на 
правото на инвалидска пензија или после тоа. 

Член 37 
Инвалидската пензија доносио инвалиднината во 

случаите од претходниот член се определува: 
а) на лицата кои за последната година ппед вле-

гување во служба, во која се разболеле, биле во ра-
ботен однос најмалу шест месеци, или биле во рабо-
тен однос за време на вршењето на таа служба, — по 
о н о ј пензиски разред во кој се р а з в и к у в а а т како оси-
гуреници по одредбите на чл. 9 до 20 од оваа уредба; 

б) на другите лица — спрема нивната стручна ква-
лификација, и тоа: 

по XJV пензиски разред — на лицата со виша 
стручна спрема 

по XVI пензиски разред — на лицата со средна 
стручна спрема, 

по XX пензиски разред — на сите други лица. 

Член 38 
Правото на инвалиднина и инвалидска пензија по 

чл. 34 до 37 од оваа уредба им припаѓа на корисни-
ците од денот на установениот траен губиток или на-
малувањето на работната способност но не пред де-
нот на отпуштање од служба односно должност на 
која добиле озледа односно повреда или болест. 

Член 39 
Лицата за кои, веднаш по влегувањето на служба 

односно должност од чл. 34 на оваа уредба, со пре-
глед од приемната (ревизиона) комисија ќе се уста-
нови дека поради болест или слабост се способни за 
вршење на таа служба односно должност, па ќе бидат 
од службата односно должноста отпуштени, не можат 
да ги здобијат правата по чл. 36 и 37 од оваа уредба* 
осем во случаите кога болеста настапила во времето 
од доаѓањето на обврзникот на собирното место до 
влегувањето во определената единица. 

Член 40 

На лицата од чл. 37 под б) од оваа уредба, како и 
на нивните фамилии во случај на смрт на такви лица, 
минималните износи на пензиите од чл. 7 на оваа уред-
ба ќе се исплатуваат, ако во поглед на имотната со-
стојба и приватната професионална дејност ги испол-
нуваат условите пропишани за остварување постоја-
ниот додаток по Уредбата за додатоците на деца 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 48/51). 

Член 41 
Лицата опфатени со одредбите од чл. 34 до 37 о д 

оваа уредба, како и лицата осигурени по Уредбата за 
социјалното осигурување на воените лица и припад-
ниците на Народната милиција (,,Службен лист н а 
ФНРЈ", бр. 7/51), во случаите споменати во чл. 34 д о 
37 од оваа уредба не здобиваат право на инвалидски 
принадлежности по Уредбата за инвалидските прикад-
лежности („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52). 

По исклучок од претходниот став, лицата во гра-
нична служба, што вршејќи служба на граница ќе за-
добијат озледи или повреди, како и фамилипте на во-
ените лица што ќе загинат или умрат поради огледите 
односно повредите задобизени во вршењето на гра-
ничната служба на граница, здобиваат права по Уред-
бата за инвалидските ппинадлежности, покрај правата 
што им припаѓаат по Уредбата за социјалното осигу-
рување ма воените лица и припадниците па Народната 
милиција (воени лица на активна служба), односно по 

одредбите на чл. 34 и 35 од оваа уредба (воени обврз-
ници). 
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ПРИЗНАВАЊЕ ПРАВОТО НА ПЕНЗИЈА НА ЛИЦАТА 
КОИ ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ НЕ ГО ИМАЛЕ 

ТОА ПРАВО 

Член 42 
На работниците и службениците кои порано вршела 

самостојни професионални дејности (чл. 21 ст. 1 под 
б) или самостојни услужни дејности (чл. 22), а биле 
во работен донос по 15 мај 1945 година и станале 
наполно и трајно неспособни за работа пред да го 
наполниле минималниот стаж за инвалидска пензија 
во работен однос по 15 мај 1945 година, им се при-
знава право на инвалидска пензија спрема минимал-
ниот стаж, ако со времето проведено во самостојна 
дејност пред 15 мај 1945 година го исполнуваат мини-
малниот стаж за инвалидска пензија. 

Член 43 
• На лицата кои по поранешните прописи не здобиле 

празо на лична пензија, затоа што не биле пензионо 
осигурени, или што не го исполниле пропишаниот пен-
зиски стаж, или што неспособноста за работа наста-
пила по престанокот на работниот однос, или затоа 
што правото на пензија но поранешните прописи не 
им било признаено поради застареност или други раз-
лози, ќе им се определи пензијата по Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, ако до влегувањето во сила на 
тој закон ги исполниле условите за пензија предви-
дени во тој закон, и тоа: 

а) на лицата што биле во работен однос по 15 мај 
1945 година, — без обзир дали го наполниле полниот 
работен стаж или имаат само минимален работен етапе 
„за пензија; 

б) на лицата на кои последниот работен однос им 
престанал пред 15 мај 1945 година — ако наполниле 
полн работен стаж за старосна пензија во смисла на 
чл. 55 точ, 1 од Законот за социјалното осигурување 
на работниците и службениците и нивните фамилии. 

На членовите од фамилиите на лицата што умреле 
пред влегувањето во сила на Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив-
ните фамилии, а ги исполнувале условите на стажот 
за определување лична пензија по претходниот став, 
фамилијарната пензија ќе им се определи по тој закон. 

На лицата кои по поранешните прописи не здобиле 
право на фамилијарна пензија по смртта на осигуре-
никот што бил во работен однос по 15 мај 1945 година 
затоа, што по тие поранешни прописи не ги исполну-
вале одделните услови за фамилијарна пензија што 
не ги пропишува Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците и службениците и нивните фами-
лии, ќе им се определи фамилијарната пензија по тој 
закон, ако во моментот на смртта на осигуреникот ги 
исполнувале условите за фамилијарна пензија пропи-
шани со тој закон. 

Лицата од ст. 1 под а) од овој член, против кои по-
стои некој од фактите од чл. 2 на Законот за устано-
вување правото на пензија и за пензионисање на др-
жавните службеници, можат да го остваруваат правото 
на пензија само под условите од чл. 45 на оваа уред-
ба, а лицата од ст. 1 под б) на овој член — само под 
условите од точ. 1 ст. 1 на тој член. 

Одредбите од претходниот став важат и за опре-
делување фамилијарна пензија по смртта на овие лица, 
со тоа што во случаите кога постојат споменатите фак-
ти и против членовите на фамилијата на овие лица, 
правото на фамилијама пензија може да се остварува 
само под условите од чл. 45 ст. 1 точ. 1 од оваа 
уредба. 

Член 44 
На дината кои стангле наполно и трајно неспособни 

за работа поради озледи или повреди задобивенп пред 
15 мај 1945 година во борба со реакционерни и про-
тив нар один режими, или поради последици на болести 
добивени поради лишение до слобода, мачење или 
прогонување поради учеството во таа борба, ќе им се 
определи инвалидска пензија по прописите од Законот 

за социјалното осигурување на работниците и службе-
ниците и нивните фамилии, ако кога и да било го 
наполниле во работен однос стажот пропиша« за 
инвалидска пензија по тој за*он. 

На фамилиите на лицата кои поради учеството во 
борбата со реакционерните и противнародните режими 
биле убиени, без пресуда или врз основа на пресуда, 
како и на фамилии ге на лицата од ст. 1 на овој член 
што умреле од задобивени повреди или болести, ќе 
им се определи фамилијарна пензија по прописите 
од Законот за социјалното осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии. 

Член 45 
На лицата кои поради постоењето на фактите од 

чл. 2 на Законот за установување правото на пензија 
и за пензионисање на државните службеници го загу-
биле правото на пензија или рентата здобивена по по-
ранешните прописи за пензионисањето на службени-
ците или по прописите за социјалното осигурување, 
како и на лицата што биле во работен однос по 15 
мај 1945 година а од истиот разлог не можеле да здо-
бијат право на пензија, ќе им се признае правото нз 
пензија односно инвалиднина по Законот за социјал-
ното осигурување на работниците и службениците и 
нивните фамилии, и тоа во следните случаи и под след-
ните услови: 

1) на лицата кои поради постоењето на спомена-
тите факти не се осудувани со судска пресуда, ќе им 
се признае правото на пензија односно инвалиднина 
ако ги исполнуваат, односно дополнително кога ќе ги 
испаднат у о о в и т е на работниот стаж и староста шет 
неспособноста за работа по Законот за социјалното 
осигурување на работниците и службениците и нив' 
ките фамилии; 

2) на лицата кои поради споменатите факти се 
осудени на казната лишение од слобода со присилна 
работа, односно на казната строг затвор помалу од 5 
години, или се осудени на поблаг вид казна — без 
обзир на нејзиното траење, или се рехабилитирани — 
без обзир на видот и траењето на казната на која биле 
осудени, ќе им се признае правото на пензија така, 
што на работниот стаж наполнет по 15 мај 1945 го-
дина ќе му се додаде исто толку време од поранеш-
ниот работен стаж; 

3) на лицата кои поради споменатите факти се 
осудени на казната лишение од слобода со присилна 
работа, односно на казната строг затвор во траење од 
5 години или повеќе, ќе им се признае правото на 
пензија само спрема работниот стаж наполнет по 15 
мај 1945 година. 

На лицата од точ. 2 и 3 од претходниот став кои 
за време на траењето на работниот однос наполниле 
65 години (машки) односно 55 години (жени) или 
станат наполно и трајно неспособни за работа поради 
последица на болести и несреќа вон работа пред да 
го наполнат по тие точки пресметаниот минимален ра-
ботен стаж пропишан за лична пензија, ќе им се-при-
знае правото на минимална пензија, ако спрема вкупно 
наполнетиот работен стаж го исполнуваат пропишани-
от минимален работен стаж. 

На лицата од ст. 1 на овој член не им се смета во 
работен стаж времето на окупацијата (од 6 април 1941 
до 15 мај 1945 година), како ниту времето проведено 
во затвор поради постоењето на фактите споменати 
во ст. 1 на овој член, иако за тоа време работниот 
однос не им бил прекинат. 

На фамилиите од лицата што умреле пред влегу-
вањето во сила на оваа уредба, а кои би имале право 
на лична пензија по претходните ставови, ќе им се 
признае правото па фамилијарна пензија ако на денот 
на влегувањето во сила на оваа уредба ги исполну-
ваат со законот пропишаните услови за тоа твраво. 
Ова не важи за фамилиите на лицата што загинале 
или исчезнале како непријатели на Народноослобо« 
дителната борба пред 15 мај 1945 година. 
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На фамилните на работниците и службениците што 
умреле поради последица на несреќа во работа, пре-
трпена по 15 мај 1945 година а пред влегувањето во 
сила на Законот за социјално осигурување на работни-
ците и службениците и нивните фамилии, кои по по-
ранешните прописи не здобиле право на фамилијарна 
пензија за тоа што против работникот или службеникот 
бил некој од фактите од чл. 2 на Законот за установу-
вање правото на пензија и за пензионисање на др-
жавните службеници, ќе им се определи фамилијарна 
пензија но Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии, без 
обзир на одредбата на ст. 1 точ. 2 и 3 од овој член. 

ПРЕВОДЕЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИШ 
ОПРЕДЕЛЕНИ ПО ПОРАНЕШНИТЕ ПРОПИСИ 

Член 46 
Пензиите и инвалиднините определени по пропи-

сите што биле во сила пред влегувањето во сила на 
оваа уредба се преводат на нови износи согласно на 
одредбите на чл. 1 до 8 и чл. 21 до 28 од оваа уредба. 

Член 47 
Преводењето на личните пензии се врши така што 

уживателите на пензии се разврстуваат по одредбите 
(на чл. 49 до 53 од оваа уредба во еден од пензиските 
[разреди од чл. 2 на оваа уредба, па од пензискиот 
основ на соодветниот пензиски разред се определува 
износот на личната пензија во смисла на чл. 3 и 4 од 
оваа уредба. 

Фамилијарните пензии се преведат така што прет-
ходно на ист начин ќе се установи износот на личната 
тензија на лицето от кое фамилијата го изведува сво-
ето право на пензија, па од така установениот износ, 
како пензиски основ, ќе се определи фамилијарната 
пензија по прописите на чл. 73 и 74 од Законот за со-
цијалното осигурување на работниците и службени-
ците и н и в и т е фамилии. 

Член 48 
Инвалиднини!е определени пред да влезе во сила 

оваа уредба се прев одат так?, што уживателите ка 
инвалиднини се разврнуваат во соодветниот пензиски 
разред по одредбите од чл. 49 до 53 од оваа уредба, па 
новиот износ на инвалидкината се определува во сми-
сла на чл. 3 и 4 од оваа уредба. 

Член 49 
Уживателите на пензија — работниците се развр-

нуваат во пензиски разреди според стручната спрема 
и работниот стаж по одредбите на чл. 9 од оваа 
уредба. 

Уживателите на пензија што се пензионисани како 
наместеници се разврнуваат во пензиските разреди 
според платните групи и платите што ги имале по 
Уредбата за регулирање надниците и платите на ра-
ботниците и наместениците во државните стопански и 
трговски претпријатија, приватни установи и органи-
зации ол 20 април 1945 година („Службен лист на 
ДФЈ", бр. 24/45), односно спрема платни ге групи и 
платите според кои им е определен пензискиот основ 
при преводењето по Уредбата за преводење на пензи-
ите, рентите и помошти ге определени по поранешните 
прописи и за признавање правото на пензија на лицата 
анто не го здобиле правото на пензија по поранешните 
прописи („Службен лист на ФНРЈ", бр. 69/50). 

Уживателите на пензија што се пепзионисани како 
наместеници, а кои не биле разврстени по Уредбата 
за регулирање надниците и платите од 1945 година 
спомената во претходниот став, како и уживателите 
на пензии што се пензпонисани како службеници ,а 
кои не биле разврстани по Основната уредба за 
принадлежностите на државните службеници („Служ-
бен лист на ФНРЈ", бо. 83/47), веќе по одделните про-
писи за платите од 1947 и 1948 година, се разврнуваат 
во пензиските разреди според стручната спрема и ра-

ботниот стаж аналогно на одредбите од чл. 10 од оваа 
уредба. 

Поблиски прописи за применување на ст. 2 и 3 од 
овој член ќе донесе Претседателот на Советот за на-
родно здравје и социјална политика ка Владата на 
ФНРЈ, во согласност со Претседателот на Советот за 
законодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 50 
Уживателите на лични пензии определени по За-

конот за установување правото на пензија и за пен-
зионисањето на државните службеници се разврнуваат 
во пензиски разреди така, што уживателите на пензија 
на кои пензијата им е определена по пензискиот основ 
од V до I се разврстуваат во VI пензиски разред, ужи-
вателите на кои пензијата им е определена по VI пен-
зиски основ во VII пензиски разред, уживателите на 
кои пензијата им е определена -по VII пензиски основ 
— во VIII пензиски разред, и натаму на ист начин така, 
уживателите на кои пензијата им е определена по 
XVIII пензиски основ да се разврстуваат во XIX пен-
зиски разред. 

По исклучок, по оценка на извршниот одбор на 
заводот за социјално осигурување на народната ре-
публика, можат уживателите на кои пензијата им е 
определена од V до I пензиски основ по Законот за 
установување правото на пензија и за пензионисањето 
на државните службеници, да се разврнат во пен-
зиските разреди од V до II со тоа што во III и II пен-
зиски разред да можат да се разврнат редовните про-
фесори на универзитети и високи школи, како и на нив 
по ранг рамни службеници што се истакнале со научна 
или друга јавна работа од општествено значење. 

Во пензиските разреди по претходните ставови 
ќе се разврнат и уживателите на лични пензии опреде-
лени по прописите на народните републики за устано-
вување правото на пензија на службениците од бивши-
те административно-политички самоуправни единици. 
За случаите каде што пензиските основи по прописите 
на народните републики не се поклопуваат со пензи-
ските основи по Законот за установување правото на 
пензија и за пензионисањето на државните службе-
ници, Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика на Владата на ФНРЈ, во согла-
сност со Претседателот на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата ка ФНРЈ, ќе 
пропише кои пензиски основи по односните прописи 
на народните републики им одговараат на поодделни 
пензиски основи од чл. 8 на тој закон. 

Член 51 
Уживателите на пензија кои при пензионирањето 

имале звања и плати по Основната уредба ва при-
надлежностите на државните службеници од 1947 го-
дина, а се пензионирани .пред 1 април 1952 година, 
ќе се разврнат во пензиските разреди аналогно на 
одредбите од претходниот член, според службенич-
ката група во која се наоѓале пред преводењето на 
звања и плати по прописите од 1947 година. 

На уживателите на пензија од претходниот став, 
може, по нивно барање, место пензијата определена 
по претходниот став, да им се определи пензијата така, 
што ќе се разврнат во пензискиот разред спрема оној 
платен разред во кој би биле ра зори ени по соод-
ветната уредба за звањата и платите на службениците 
од 1952 година кога спрема звањето и годините па 
служба би биле преведени но односна га уредба како 
активни службеници. 

Уживателите на пензија што се пензионнсаки како 
државни службеници пред 1 април 1952 година а кои 
до преведеното на звања и плати по Основната уредба 
за принадлежноститс на државните службеници од 1947 
година не биле разврнеше во службенички групи но 
Уредбата за принадлежностите на државните службе-
ници од граѓанскиот ред и другите јавни службеници 
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од 20 април 1945 година („Службен лист на ДФЈ", бр. 
24 45), се разлетуваат во пензискиот разред спрема 
оној платен разред, во кој по прописите за звањата 
и платите на службениците на државните органи од 
1952 година би биле разврстени, кога спрема звањето 
и годините на служба би биле преведени по соодветна-
та уредба како активни службеници. 

При установувањето на платниот разред според 
кој се врши разврстување во пензиски разред во слу-
чаите од ст. 2 и 3 на овој член се применуваат само 
прописите што важат за редовното напредување на 
службениците, земајќи го при, тоа во обзир само ра-
ботниот стаж што може да се засмета по прописите 
за социјалното осигурување. Во случаите, каде по овие 
прописи за преводење на службениците во платни раз-
реди се зема во обзир само времето проведено во 
звањето, се зема само тоа време во обзир и за раззр-
стување во пензиски разред. 

Член 52 
На уживателите на пензија кои биле најмалу десет 

години работници, па при преводењето на звања и 
плати по прописите за платите од 1947 и 1948 година 
се преведени како службеници и како такви се пензи-
онисани, ќе им се определи при преводењето на пен-
зија по оваа уредба, ако е тоа за нив поповолно, нова 
пензија така што ќе се разврстат во пензиски разреди 
според стручната спрема и работниот стаж по чл. 9 
од оваа уредба. 

Член 53 
На уживателите на лични пензии на кои пензиите 

им се определени по Законот за социјалното осигуру-
вање на работниците, наместениците и службениците, 
од 194G година — како на осигуреници! запослени на 
тешки и најтешки работи, или по Законот за устано-
вување ш а в ото на пензија и за пензиони е зането на др-
жавните службеници — како на егзекутивен персонал 
на државните сообраќајни установи, ќе им се опреде-
лат пензиите при преводењето по одредбите на оваа 
уредба, ако е тоа за низ поповолно, со ист процент 
со кој им биле определени пензиите по тие поранешни 
прописи. 

Член 54 
Уживателите на пензии на кои при преводењето 

на пензијата со применување на чл. 23 и 24 ст. 2 под 
б) од оваа уредба заем ет диви от работен стаж би им 
бил намален под пропишаниот минимален стаж, го 
Задржуваат правото на пензија во висина на износот 
на минималната пензија по чл. 7 од оваа уредба. 

Уживателите на инвалиднина поради болест и не-
среќа вон работа на кои при преводењето на инва-
лиднина со применување на чл. 23 и 24 ст. 2 под б) од 
оваа уредба заеметливиот работен стаж би бил намален 
под пропишаниот минимален стаж, ако примале инва-
лиднина на III група го задржуваат здобиеното право 
на инвалиднина во ист износ, а ако примале инвалидни-
на на II група — добиваат место инвалиднината отпра-
тнина определена по чл. б од оваа уредба. 

Ипв алидини ата што се исплатува натаму во сми-
сла на претходниот став не може да биде поголема 
од износот на инв^шиднината определена од мини-
малната лична пензија од чл. 7 ст. 1 на оваа уредба. 

Член 55 
При преводењето на пензиите по одредбите од 

оваа уредба, времето што го провеле уживателите на 
непотполна старосна пензија во работен однос до 1 
јули 1952 година работејќи со полно редовно работно 
време, се смета во работниот стаж за определување 
процентот на пензијата. 

•Член 56 
На лицата кои пред да влезе во сила оваа уредба 

здобиле право на лична или фамилијарна инвалиднина 
по Законот за мирно донесите воени инвалиди, по 
Уредбата за предвојничка обука („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 45 48), по Уредбата за органи зани ја на 
службата на противавионската заштита („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 11048), или по Уредбата за инва-
лидите на Народната милиција („Службен лист на 

Ф ћ Р Ј , бр. 21,47), а за ист случај не здобиле права и 
по другите прописи, ќе им се определат, со важност 
од 1 јули 1952 година, место тие права соодветни 
права по чл. 34 и 35 од оваа уредба. 

На Лицата кои пред да влезе во сила оваа уредбз 
здобиле право на лична или фамилијарна инвалиднина 
по прописите споменати во претходниот став, а здо-
биле за ист случај инвалидност и право на пензија или 
инвалиднина по општите прописи за социјалното оси-
гурување или по Уредбата за социјалното осигуру-
вање на воените лица и припадниците на Народната 
милиција („Службен лист на ФНРЈ", бр. 7/51), ќе се 
установи со важност од 1 јули 1952 година, место овие 
порано признаени права, едно право по одредбите на 
чл. 34 и 35 од оваа уредба. Ако износот на примањата 
по едно од порано признаените права би бил поголем, 
ќе им се признае по оваа уредба соодветното право, 
а примањето ќе им се исплатува со тој поголем 
износ. 

Одредбите на претходните ставови не се однесу-
ваат до лицата што здобиле право на инвалиднина вр* 
основа на инвалидско својство признаено по Законот 
за воените инвалиди од војната, како ниту на лицата 
што здобиле право на инвалиднина по Уредбата за 
признавање на инвалидските права на лицата онеспо-
собени при вршењето на должноста за целите на др-
жавната безбедност и народната одбрана („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 40 50). На овие лица им припаѓа 
инвалиднина по Уредбата за инвалидските принадле-
жиости („Службен лист на ФНРЈ", бр. 33/52) , покрај 
правата што им припаѓаат по Уредбата за социјалното 
осигурување на воените лица и припадниците на На-
родната милиција односно по општите прописи за 
социјалното осигурување. 

На лицата од ст. 2 на овој член ќе им се исплатува 
од 1 јули 1952 година до определувањето на правата' 
по оваа уредба само едно од примањата на кое здо-
биле право по поранешните прописи, и тоа она чијшто 
износ е поголем. 

Член 57 
На лицата кои по прописите наведени во претход-

ниот член не здобиле или не го оствариле правото на 
инвалиднина, а кои ги исполнуваат условите за при-
знавање на правата предвидени во оваа уредба, ќе 
им се определат, на нивно барање, правата по оваа 
уредба од првиот ден на наредниот месец по подне-
сеното барање, а најрано од 1 јули 1952 година. 

НАДЛЕЖНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ И ПРЕВОДЕЊЕ 
НА ПЕНЗИИТЕ И ИНВАЛИДНИНИТЕ 

Член 58 
Решенија за правото на пензија и инвалиднина 

донесува заводот за социјално осигурување на околи-
јата (градот). 

Решенија за правото на пензија и инвалиднина на 
воените лица и припадниците на Народната милиција 
донесуваат заводите за социјално осигурување на на-
родните републики. 

Р а з в е д у в а њ е на осигурениците во пензиски резре-
ди врши извршниот одбор на заводот за социјално оси-
гурување на околната (градот) осем во случаите каде 
што за тоа по одредбите на оваа уредба изрично е 
предвидиена надлежноста на извршниот одбор на за-
водот за социјално осигурување на народната репу-
блика (чл. 11 и 50). 

Член 59 
Решенија за прев одење на пензиите и ипв ал идни-

ните по одредбите од оваа уредба донесува директорот 
на заводот за социјално осигурување на народната 
република. 

Против решенијата од претходниот став ужива-
телот на пензија односно инвалиднина може, во срок 
од 15 дена од приемот на решението, да подаде при-
говор до извршниот одбор на заводот за социјално 
осигурување на народната република. 
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Поради решавање по приговорите подадени во 
смисла на претходниот став, извршните одбори на 
заводите за социјално осигурување на народните ре-
публики ќе формираат комисии, во коп влегуваат, по-
крај потребен број членови на извршниот одбор на 
заводот, и по еден претставник од земскиот совет на 
•сојузот на синдикатите и земскиот одбор на здруже-
нието на пензионерите. 

Решенијата на извршниот одбор, односно на ко-
мисиите формирани во смисла на претходниот став, 
донесени по приговорите против решенијата на ди-
ректорите на заводите за преводење на пензиите и 
инвалиднините, се конечни и имаат значење на упра-
вен акт против кого може да се води управен спор, 

Член 60 
Ир и преведеното на пензиите и инвалиднините по 

одредбите од оваа уредба, органите што вршат цре-
во дење (чл. 59) должни се при цреводењето да извр-
шат и ревизија на документацијата врз основа на 
-која е признаено правото по поранешните прописи и, 
ло потреба, да спроведат обнова на постапката во 
случаи каде што ќе утврдат дека) правото е признаено 
врз основа на недостаточна или неисправна докумен-
тации 

ири преводењето на инвалидските пензии и инва-
лид нивите признаени по поранешните пронеси поради 
болест односно изкеможеност, органите што го вршат 
цреводењето (чл. 59) должни се да определат повто-
рен лекарски преглед на уживателите на овие права 
подади установување степенот на инвалидноста во мо-
ментот на преведеното. Ако овој преглед не би мо-
жел да се изврши пред преведеното, ќе се определи 
така да биде извршен најдоцна во срок од шест ме-
сени по пре вод ен, ето. Овие ревизиони прегледи на 
инвалидите ќе ги вршат низали деко-пен знојите ко-
мисии. 

Воз основа на прегледот извршен во смисла на 
претходниот став, органот надлежен за преведено на 
пензија односно инвалиднина наедно донесува и реше-
ние за тоа, дали порано установеното право на пензија 
односно инвалиднина се потврдува, менува или yiamv-
ва. Ако порано установеното право се менува, ново 
право се установува во решението за преводење, а ако 
поранешното право се укинува, за тоа се донесува од-
делно решение, 

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 61 

На службениците на државните органи и установи, 
кои во периодот од две години пред 1 април 1952 
година се унапредени во виши звања, ќе им се засмета 
во времето од две години по чл. 14 од оваа уредба и 
тоа време проведено во више звање пред 1 април 1952 
година. 

На службениците на државните органи и установи, 
кои при преведеното се унапредени во виши звања 
(ил. 70 ст. 2) од Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи), времето 
по чл. 14 од оваа уредба се смета од 1 април 1952 го-
дина. 

На службениците на државните органи и установи 
што се преведени на нови звања и плати со 1 април 
1952 година, осем службениците од ст, 1 од овој член, 
им се засметува во времето по чл. 14 на оваа уредба 
и пре останало™ време преку времето кое по односните 
прописи за преведеното на службениците било по-
требно за ргзпрспт.а^е во платен разред при пре-
веденото. 

Член 62 
На уживателите на пензии и инвалиднини на кои 

пензиите односно инвплиднипите им биле определени 
по п о р а н е т и т е прописи, и преведени по одредбите 
на оваа уредба, им припаѓаат нови износи на пензиите 
и нивалиднините од 1 јули 1952 година, 

На лицата кои со 1 април 1952 година биле преве-
дени на звања и плати по прописите за звањата и пла-
тите од 1952 година а го оствариле правото на пензија 
односно инвалиднина пред да влезе во сила оваа уред-
ба, ќе им се определи од денот на здобивањето правото 
на пензија место времените примања, што им се ста-
вени во течај во смисла на Задолжителното толкување 
на чл. 59 од Законот за социјалното осигурување на 
работниците и службениците и нивните фамилии („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 23/52), нова пензија односно 
инвалиднина по одредбите па оваа уредба. 

Износите на пензиите и инвалидните определени 
по поранешните прописи, исплатени на уживателите од 
ст. 1 и 2 на овој член од л^нот од кој им припаѓаат 
новите износи нп пензии и инвалиднини по оваа уред-
ба, ќе се пресметаат при пре водењето односно опре--
делувањето на новата пензија и инвалиднина. При 
оваа пресметка ќе се засмета во износот на порано 
определената пензија и паричната надокнада наместо 
бонови за прехрана, како и паричната вредност на бо-
новите за купување индустриски стоки со 80% попуст, 
и, ако износот на така пресметаната аконтација е по-
мал, ќе се исплати разликата. Во случаи каде што из-
носот на вака пресметаната аконтација би бил пого-
лем, од уживатели нема да се наплатува разликата. 

На липата што ќе го остварат правото на пензија 
и инвалиднина по чл. 45 од оваа уредба им припаѓаат 
тие права од првиот ден на наредниот месец по под-
несувањето на барањето, но најрано од 1 јули 1952 
година. 

Член 63 
Пензиите и инвалиднини^. определени односно пре-

ведени по оваа уредба ќе се исплатуваат со еден дел 
во бонови за купување индустриски стоки. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ ќе про-
пише, кој дел. на пензијата односно инвалиднината ќе 
се исплатува во бонови за купување индустриски стоки, 
а може да донесе и решение за укинување делимич-
н о г исплатување на пензиите и иивалиднините во тие 
бонови. 

Член 64 
За преведеното на пензиите на воените лица и 

припадниците на Народната милиција определени по 
досегашните прописи ќе се донесат одделни прописи. 

Член 65 

Додека заводиiе за социјално осигурување на око-
лната (градот) не се организираат така, да можат да 
ги преземат работите за определување пензии и инва-
лиднини, решенија за правото на пензија и инвалид-
нина ќе донесуваат заводите за социјално осигурување 
на народната република, односно заводот за социјално 
осигурување на Автономната Покраина Војводина и 
заводот за социјално осигурување на-" Автономната Ко-
совско-метохиока Област, 

Член бб 

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
се запираат сите постапки но жалбите и тужбите по-
дадени против решенијата односно пресудите за пра-
вото на пензија и инвалиднина по прописите што биле 
во сила до влогуидното во сита на оваа уредба. 

Сите предмети по кон е запрена постапката во* 
смисла на претходниот став ќе им се вратат на над-
лежните органи од претходниот член поради донесу-
вање решенија за правото на пензија и инвалиднина, 
односно за преведеното по одредбите од оваа уредба, 
во кои наедно ќе се реши и за правото за времето пред 
1 јули 1952 година по прописите што биле во сила до 
тој ден. 
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По барањата за определување правото на пензија 
и инвалиднина по поранешните прописи по кои не е 
донесено решение во првостепената постапка, или е до-
несено решение, а жалбата против истото не е спрове-
дена до органот надлежен за донесување второстепено 
решение, органите од претходниот член ќе донесат ре-
шенија за правото односно за преводењето по одред-
бите од оваа уредба, во кои наедно ќе се реши и за 
правото за времето поед 1 јули 1952 година по пора-
нешните прописи. 

Решенијата донесени по ст. 2 и 3 од овој член 
имаат значење на второстепени решенија против кои 
може да се води управен спор. 

Член 67 
Во поглед на решенијата за прев одење на пензи-

ите и инвалиднините по одредбите на оваа уредба, 
срокот од 60 дена од чл. 23 на Законот за управните 
спорови почнува да тече со 1 јануари 1953 година. 

Член 63 
Напатствија за спроведување и применување на 

оваа уредба ќе пропише Претседателот на Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ. 

Член 69 

Од денот на влегувањето во сила на оваа уредба 
престанува да важи Уредбата за преведувањето на 
пензиите, рентите и помоштите што се определени по 
поранешните прописи и за признавање правата 
на тензија на лицата што не здобиле право на пензија 
по поранешните прописи („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. '59/50), како и другите прописи што се во спротив-
ност со одредбите на оваа уредба. 

По исклучок од претходниот став, на лицата кои 
до Е летување™ во сила на оваа уредба подале барање 
за признавање правото на пензија по одредбите на чл, 
13, 14, 15 и 17 од Уредбата за преведувањето на пен-
зиите, рентите и помоштите што се определени по по-
ранешните прописи и за признавање правата на пензија 
на лицата што не здобиле право на пензија по пора-
нешните прописи, ќе им се определи правото по про-
писите што важеле до влегувањето во сила на оваа 
уредба. Вака определените пензии ќе се преведат по 
одредбите од оваа уредба. 

Од влегувањето во сила на оваа уредба, прописите 
за правото 'на инвалиднина и за инвалидските принад-
лежности содржани во Законот за мирнодопските ин-
валиди, Уредбата за инвалидите на Народната мили-
ција ('.Службен лист на ФНРЈ", бр. 21/47), Уредбата 
за предавничката обука („Службен лист на ФНРЈ'', 
бр. 45/48) и Уредбата за организација на службата на 
противавионска заштита („Службен лист н5Г ФНРЈ", 
бр. 11048) нема да -се применуваат ос ем во случаите 
предвидени во чл. 41 ст. 2 од оваа уредба. 

Член 70 

Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

21 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседателот на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура, 
Родољуб Чолаковић е. р. 

4 7 6 . 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување 
на Владата иа ФНРЈ за донесување уредби поради 
согласување односите во стопанството со новиот сто-
пански систем, Владата т ФНРЈ, по предлог од Со-
ветот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ и 
Советот за наводио здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ, дон2сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ОСНОВИТЕ ИА РАБОТЕЊЕТО И ЗА ФОНДОТ 
НА ПЛАТИТЕ НА ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1. Уводни одредби 

Член 1 
Како трговски пртпри>атија во смисла на оваа 

уредба се сметаат државните трговски претпријатија, 
трговските претпријатија на задружните и општестве-
ните организации, и стопанските организации што се 
занимаваат со посредување, застапување и вршење 
трговски услуги во внатрешниот и надворешно-тргов-~ 
схиот промет (во натамошниот текст: трговски прет-
пријатија). 

Одредбите од оваа уредба нема да се применуваат 
на задружните продавници и на продавниците на про-
изводните претпријатија и на државните занаетчиски 
дуќани. 

II. Основи на работењето 
Члан 2 

Трг ове,ките претпријатија од остварениот бруто 
приход г и __ по д м иоу в а а т т ронжовит е н аГтргоѕ иј ат а " (ма-" 
т е ри ј ал и и трошкови, а м op тг i нација' и' фонд на платите)1 

и ја уплатуваат акумулацијата и фондовите спрема 
ст опата на акумулацијата и фондовите определена "со 
општествениот план. 

Член 3 
Бруто приходот на претпријатија го претставу-

ваат: разликата помеѓу набавната и" п р о д з в н а т а ^ е н а 
на продадената стока (кај" трговските претпријатија), 
посред личната провизија (кај стопанските организации 
што се занимаваат со посредување),"цените^на' тргу* 
гите ('кај стопанските организации што ^" 'занимаваат 
со застапување и вршење трговски услуги),""како" и 
другите приходи остварени со купопродажба, со по-
среду!ање7""застапува!be и со вршење трговски"услуги 
-во внатрешниот и н а дв о ре. ши о - трг о в ски о г ^промет, 

Чпеп 4 

Q,JL .-вЈСтварениот бруто приход првенствено се 
покриваат: ~ """ " ~ 

** *aFBj£nHm)T. износ па материјалните трошкови; 
бТ~иЗко"сот v на амортизацијата"; и 
в) износот на данокот на' промет. 
Оста токе т_ на_ јјохтр приходот претставува доход 

н а j f ^ зе кото 1^^1 )и јатие . 

Член 5 
Остварениот доход на трговското прет пр и Јат и а 

се дели на фондот на платите и на износот на акуму-
лацијата и фондовите." * ' " " " 

Фондот на платите од остварениот доход на тргов-
ското пр етири јати е се пре см ет ув а по следната ~ ф ор -
мула: 

Д п 
1 , + X ј 

при што значи: П — фонд на платите, Д == доход на 
трговското претпријатие,^х ггГстопа^^на акумулацијата 
и фондоБите поделена со 

Разликата помеѓу доходот и фондот4 на платите 
претставува износ на акумулацијата и фондовите, j 



Сграна 732 — Број 39 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Петок, 25 јулЈг 1952 

Член 6 
Трговското претпријатие го утврдува остварениот 

фонд на платите за секој пресметковен период. 
_3а да се обезбедат рам иом ерни зара бот ки. на ра-

ботниците и службениците, трговското претпријатие во 
одделен' пресметковен период може да расподели по-
мал износ на фондот на платите одошто е остварен 

Член 7 
Износот на акумулацијата и фондовите утврден 

на дашгот" предвиден во чл. 5 од овал уредба го 
со држ п о и ш т е ств ен ио т придонес и фондот на трго-
вијата. 

Фондот на трговијата го сочинуваат: резервниот 
фонд и средствата за самостојно располагање на прет-
пријатието. 

Делот од средствата на фондот на трговијата 
државните трговски претпријатија го внесуваат во 
својот резервен фонд, а остатокот претставува сред-
ства за самостојно располагање на претпријатијата. 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ определува 
кој дел од средствата на фондот на трговијата др-
жавните трговски претпријатија ќе внесуваат во својот 
резервен фонд. 

Задружните организации и општествените орга-
низации одлучуваат кој дел од фондот на трговијата 
ќе го внесе трговското претпријатие на задружната 
односно општествената организација! во својот резер-
вен фонд, а колкав дел ќе му се остави на претпри-
јатието за самостојно # располагање, односно кој дел 
Ќе употреби за целите' на организацијата. 

Член 8 
Резервниот^ фонд служи за покривање на рабо-

ви и теЛгубШШи." """ Ј 

Член 9 
Ако трговското претпријатие во одделен пресмет-

ковен период не го оствари: фондот на платите до 
би опната на зби рот на просечните заработки (ст. 2 
чл, 20 од оваа уредба), п во фондот иа. платите нема 
^распоредени средства (ст. 2 чл. б од оваа уредба), 
ТЕТОВСКОТО претпријатие може за исплата на заработ-
е т е на раб етни цит е и службениците да ги употреби 
средствата сч г^ервнкгт Фонд до висината на про-
сечните зпрпбстки 

Средствата ' од резервниот фонд употребени з а 
исплата на заработите во смисла на претходниот став, 
трговското претпријатие е должно да ги врати во 
резервниот фонд првенствено и то кајдодна при ко-
нечното (годишното) пресметување. 

Член 10 
Трговските претпријатија го водат своето финан-

сиско работење преку банка. 
Прометот со готови пари трговските претприја-

тија го вршат по одредбите од Уредбата за- финан-
сиското работење преку банка и за плаќање со готови 
пари („Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52). 

Член 11 
.Доходот и фондот на платите на трговските прет-

пријатија банката го пресметува врз основа на својата 
евиденција и податоците што и' ги поднесуваат за-
должително трговски re претпријатија. 

При исплатувањето заработете на работниците и 
службениците на трговските претпријатија банката го 
наплатува утврдениот општествен придонес. 

Член 12 
Одредбите на членовите 26 и 28—35' од Уредбата 

за основите на работењето на стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), со кои се 
регулираат односите помеѓу претпријатијата и бан-
ката аналогно ќе се применуваат и на. трговските 
претпријатија. 
Ш. Расно делба на фондот на платите и определување 

на заработите 
Член 13 

Ра:,поделбата на фондот на платите и определу-
вањето на заработите на работниците и службениците 

на трговските претпријатија се врши врз основа на 
Уредбата за расподелба на фондот на платите и за 
заработете на работниците и службениците на сто-
панските претпријатија („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
11/52) доколку со оваа уредба не е инаку определено. 

Член 14 
Во трговските претпријатија што немаат работни-

чки совет тарифниот правилни« го донесува целиот 
работен колектив, по предлог од одделната комисија 
што ја избира работниот колектив. 

Член 15 
Минималните тарифни ставови во тарифниот пра-

вилник за работните места односно за работите на 
набавката и продажбата во трговските претпријатија 
се определуваат спрема одредбата на чл. 15 под б) 
од Уредбата за .равно де лб а на фондот на платите и за 
»вработите на работниците и службениците на сто-
панските претпријатија. 

Член 16 
Покрај износите предвидени во чл. 17 од Уредбата 

за расподелба на фондот на платите и за- заработите 
на работниците и службениците н»а. стопанските прет-
пријатија од средствата на фондот на платите се 
исплатуваат и: 

а) заработките на службениците на трговските 
претпријатија што се на служба во странство, и 

б) договорените надокнади за работа и прови-
зиите што се исплатуваат од фондот на платите во 
договорени износи независно од висината на остваре-
ниот фонд »а платите. 

Член 17 
Од средствата на фондот на платите можат да се 

исплатуваат премии на работниците и службениците 
кои со своето заложување во работата ќе придонесат 
да се намалат материјалните трошкови или да се 
нагол е ми прометот. ' 

Најголемиот износ што може претпријатието да 
го изземе од фондот на платите поради исплата на 
премиите се определува со тарифниот правилник на 
претпријатието. Овој из-нос се иззема пред да са 
•расподели фондот на платите. 

IV. Данок на вишокот на фондот на платите 
Член 18 

Одредбите на Уредбата за данокот на вишокот на 
фондот на платите („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
34/52) ќе се применуваат и на трговските претприја-
тија доколку со оваа уредба не е инаку определено. 

Член 19 
Вишокот на фондот на платите што се оданочува 

претставува разлика помеѓу остварениот фонд на пла* 
тате и фондот на платите што им одговара на про-
сечните заработен во трговијата (просечен фонд на 
платите) намаленава:. 

а) износот на заработите за работата на учени-
ците во стопанството во висината што е определена 
по важеќите прописи; 

б) износот на договорените надокнади што се 
исплатуваат независно од висината на остварениот 
фонд на платите и тоа: надокнади за. работа на по-
времените и сезонските акорди« работници, надокнада 
за работа на лицата вон работен однос при системот 
на работа на парче кај куќата па работникот, како и 
прог, и зија на (набавувачите, застапниците и аквизи-
терите; 

в) износот на дневниците за службени патувања, 
во кралство како и износот па заработете на слу-
жбениците на трговските претпријатија кои се на! 
служба во странство. 

Сојузниот државен орган надлежен за стопанство 
може да одлучи поодделни трговски претпријатија 
што се занимаваат со вриење трговски услуги, а 
чието работење се врши во поголем дел вон седи-
штето на претпријатието и неговите работни единици, 
разликата помеѓу остварениот фонд на платите и 
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и о ч н и о т Фонд на платите да ја намалуваат осем за 
1 носите од претходниот став под а), б) и в) уште и 

јл определениот износ на дневниците за службени 
негувања во земјата. 

Член 20 
Просечната заработка по еден работник односно 

цубеВДГ. во трговијата," што .служи за утврдување 
iL,.,fHII30KQT н а -Фондот на платите, се, „утврдува на 
ДСК)" динари месечно или зоб динари на" ден. — 

30и.рот~"1ѓа просечните заград отк и на "трговското 
претпријатие "(просечен 'фонд на платите) се утврдува 
воз основа на просечната заработка од претходниот 
е"-а в и бројот на работниците и службениците што 
^иле во работен однос во пресметковниот период. Во 
<• -'ЛОТ на работниците и службениците за утврдување" 
ул просечниот фонд на платите влегуваат само ра-
ботниците и службениците чи јета висина на зара-
ботката зависи од остварениот фонд на платите. 

Член 21 
Данокот на вишокот рѓа фондот на платите се 

пресметува и плаќа по следните стопи: 
Палкичурање 

На пр-Јсечмао? Ст пата н9 дано-
Ф '"Д на 11Л1- к т на фондот на 

Т И П i ВО 0/0 платите изнесЈва 
преку 10 20 „ 15 24,2 

»* 20 28,3 
»» 25 32,1 
»» 30 35,7. 
»» 35 39,1 
»» 40 42,3 
»» 4" 45,4 
» 50 48,3 

_ »» 5 5 51,0 
» 60 53,6 
»» 6 5 ~56,1 „ 70 58,4 
п 7Г> 60,6 „ 80 62,г> „ РЛ 64,8 
м 9 0 66,7 

95 до 100 68,4 
Ако_ надминувањето на просечниот Фонд на пла-

тите е поголемо од 100%, а помало од 5С0%, за секои 
*1ШХ-_данари. „ надминување преку 100% се плаќа 90 
динари данок. 

Ако надминувањето на просечниот фонд на пла-
тите е преку 500%, за секои натамошни 100 динари 
надминување преку 500% се плаќа 95 динари данок 
на вишокот на фондот на платите. 

Со данокот по стопата од 20% не може вишокот 
на фондот на платите да се намали на износ помал 
од 10% на просечниот фонд на, платите. 

V. Преодни и завршни одредби 
Член 22 

С О Ј У З Н И О Т државен орган надлежен за стопанство 
може по исклучи« ла им определи на поодделни тргов-
ски претпријатија или за поодделни .артикли маржа за 
по-криќе на трошковне на трговијата и за акумулација 
и фондовите (бруто приход). 

Член 23 
Вишокот на фондот на платите преку 130% оства-

рен во времето од 1 јануари до 30 јуни 1952 година ќе 
се смета како доход на претпријатието остварен по 1 
,ули 1952 година. 

Член 24 
Позитивното салдо на остварените разлики на це-

ните со состојбата на 30 јуни 1952 година тр^звските 
претпријатија ќе го внесат во својот резервен ф о п л . 

* Одредбата на претходниот став не се однесува до 
трговските претпријатија кои според постоевте про-
писи се регистрирани како извозни односно увозни 
претпријатија. Сојузниот државен орган надлежен за 
стопанство ќе ја определи намената на позитивното 

салдо што го оствариле овие претпријатија до 30 јудо* 
1952 година. 

Член 25 
Поблиски прописи за спроведување на оваа уредба 

донесува Претседателот на Стопанскиот совет на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Член 26 
Оваа уредба влегува во сила со денот на о б ј а в ^ 

вањего во „Службениот лист на Федеративна Њродна 
Рпублика- Југославија", а одредбите на_оваа^"уредба ќе 
се применуваат на работењето на 'трговските1третпри^ 

1 9 5 ^ 7 о ш ј н а Ј " ' ~ ~ ~ ~ ' ~ ~ - - " 
Со влегувањето во сила на оваа уредба преета* 

нуваат да важат сите прописи што се во спротивност 
со неа. 

22 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ! 
и Министер на народната одбран? 

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претек тателот на Советот за промет со стоки, 
Министерот »а. Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за индустрија 
и градежништво, 

Светозар Вукмановић е. р. 
Го застапува 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседателот на Советот за народно здравје, 

и социјална полит и« а, 
Министерот на Владата на, ФНРЈ 

Претседател на Советот за наука и култура 
Родољуб Чолаковић, е. р. 

477. 

Врз основа на чл. 31 точ, д) од Законот за план* 
ското управување со народното стопанство, Владата 
на ФНРЈ, по предлог од Стопанскиот совет на Вла»-
дата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ФОНДОТ ЗА САМОСТОЈНО РАСПОЛАГАЊЕ НА 

ПРЕТПРИЈАТИЈАТА 

Член 1 
^Фондот за самостојно располагање на претури ја« 

тијана се $ормира~~од ""делот" "на остварената акумула-
ција ОПИЈт естиените фондови. 

Член 2 
Со_ средствата на фондот за самостојно располан-

гиље располага претпријатието. 
С р е д с т в а т а н а о в о ј " ф о н д м о ж а т да се у п о т р е б а т 

во с о г л а с н о с т с о п р е д м е т о т на р а б о т е њ е го на п р е т -
п р и ј а т и е т о , а п р в е н с т в е н о за с а м о с т о ј н и и н в е с т и ц и и и 
за" у н а п р е д у в а њ е " "на " п р о и з в о д с т в о т о " ( r i p о н а ј д у в а . ш т в о 
р а ц п о п а л и з а т о р с т в о и т е х н и ч к о усовршување"" ) . 

Член 3 
А к о со р е п у б л и ч к и о т о п ш т е с т в е н п л а н , или с о 

о п ш т е с т в е н и о т п л а н на о к о л и н а т а или г р а д о т , с о г л а с н о 
на чл. 16 и 18 од« З а к о н и т за п л а н с к о т о у п р а в у в а њ е 
со н а п о л н е т о с т о п а н с т в о , е о п р е м е т е и п р о ц е н т о т н а . 
с р е д с т в а т а за с а м о с т о ј н о р а с п о л а г а л е ш т о се д о л ж н и 
п р е т п р и ј а т и ј а т а ла г о у п о т р е б а т з а к а п и т а л н а и з г р а д б а 
п о р а ли р а ц и о н а л и з а ц и ј а или п р о ш и р у в а њ е на п р е т п р и -
ј а т и ј а т а , о д н о с н о за с т а н б е н а и к о м у н а л н а и з г р а д б а з а 
п о т р е б и т е на с в о ј о т р а б о т е н к о л е к т и в , с т о п а н с к и т е 
п р е т п р и ј а т и ј а се д о л ж н и т о ј д е л о д с р е д с т в а т а д а г о 
у п о т р е б а т за ц е л и т е у т в р д е н и со о п ш т е с т в е н и о т п л а « . . 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Член 4 
Средствата на фондот за самостојно располагање 

не можат да се употребат ни посредно ни непосредно 
во 'корист на фондот на платите. Наградите исплатени 
од средствана на овој фонд на пронајдуваните, раци-
онализаторите и новаторите не се сметаат за составен 
дел на фондот на платите на претпријатието. 

Член 5 
Ѕ р ^ с т в а т а на фондот за. самостојно располагање 

бидат издвоени и вложени на одделна смет-
ка при Народната банка на "ФНРЈ. 

Член 6 
Надзор над извршувањето на оваа уредба врши 

надлежниот народен одбор на околната, градот одно-
сно градската општина со одделни права. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со лепотана објаву-

ваното во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Реп у 5 ли ка Ју г осл адвија", 

21 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борче Кидрич, е. р. 

4 7 8 . 

Брз основа на мл. 1 од Законот за овластување на 
Владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог о д Советот за 
народно здравје и социјална политика на Владата на 
ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА УЧЕНИЦИТЕ ВО СТОПАНСТВОТО 

Член 1 
За ученик во стопанството се смета лице кое во 

•претпријатие, во занаетчиски односно трговски дуќан 
или работилница (во натамошниот текст претпријатие) 
учи определено занимање, односно занает. 

Член 2 
За учење одделни занимања односно занаети мо-

жат да се примаат лицата што ги исполнуваат овие 
услови: 

а) кои наполниле-14 години а не се постари од 18 
години; за некои занимања односно занаети сојузниот 
орган надлежен за народно здравје и социјална поли-
тика може да пропише и возраст над 14 години; 

и) кои завршиле седумгодишна односно осумго-
дишна школа, нижа гимназија или имаат нижа школ-
ска спрема, а најмалку 4 одделенија основна школа. 
Републичкиот орггн надлежен за просвета, наука и 
култура во согласност со републичкиот орган надле-
жен за стопанство ќе пропише, во горните граници, 
колкава минимална школска предспрема е задолжител-
на за одделни занимања односно занаети и во кои 
случаи; 

в) кои се душевно и телесно здрави и способни 
за изучување на односното занимање односно занает. 

Член 3 
Претпријатието е должно да склучи со родителот 

или старателот на ученикот писмен договор за учење 
најдоцна во срок од 15 дена од денот кога е примен 
ученикот. 

Договорот за учење содржи: 1) лични податоци 
и школска предспрема на ученикот; 2) лични податоци 
на родителот или старателот на ученикот; 3) назив на 
претпријатието и место во кое ќе биде ученикот на 
учење; 4) занимање односно занает што ќе го учи: 
ученикот; 5) пропишано време на учењето; 6) изјава 
на ученикот и на претпријатието дека ќе ги исползу-
ваат договорните обврски и дека ќе се придржуваат 
кон постоеќите прописи. 

Договорот за учење може да предвиди подобри 
услови, но не може да содржи одредби кои би биле 
во спротивност со одредбите од оваа уредба и со дру-
ги прописи. 

Член 4 
Учениците во стопанството за време на учењето 

имаат определени права и должности. 
Правата и должностите се утврдуваат со догово-

рот за учењето. Во договорот нарочно ќе се истакнат, 
покрај Други, следните должности на претпријатието 
спрема ученикот: 1) да му овозможи на ученикот п<>. .. 
тнчно учење на занимањето односно занаетот и да н 
стојува ученикот да здобие во пропишаното Bpt^v 
потребно знање за вршење на односното занимање или 
занает во својство на квалификуван односно занает-
чиски работник; 2) да се грижи за тоа ученикот да 
оди редовно в школа и совесно да работи на своето 

јстручно и општо обоазование; 3) да му дава најмалку 
[8 дена време поради подготвување за полагање"па за-
вршниот испит; 4) да настојува односот на персоналот 
^на претпријатието да биде коректен спрема ученикот!. 

5)~да му исплатува на ученикот уредно месечна пари-
ина награда, а ако се договори давање бесплатен стан 
и храна на учениците, храната да биде достаточна и 
здрава а станот хигиенски; 6) да се грижи за здраг.-
јето и телесниот развој на ученикот. 

Исто така, во договорот мора да се истакнат осо-
бено овие должности на ученикот: 1) совесно и мао-
диво да го учи занаетот односно занимањето и да на-
стојува да се оспособи во пропишаното време; 2> ре-
дно да ја посетува и со успех да ја заврши школата т* 
да работи на своето стручно и општо образование: 
да ги извршува наредбите од старешината во претпри-
јатието и од 'наставниците во школата; 4) да се владее 
добро во претпријатието и школата: 5) да ја чува по-
л о в н а т а тајна на претпријатието; б) да води сметка 
за своето здравје и хигиената; 7) да ја негува физич-
ката култура и да го подига своето културно ниво. 

Член 5 
Договорот за учењето се состава во пет истоветни 

примерци, а го потпишуваат своерачно обете договор-
ни страни. За учениците што се под родителски грижи, 
договорот за ученото го склучува родителот зт с г>г 
грижи за детето. За учениците што се под старател-
ство договорот за учењето го склучува. миениот 
старател со одобрение од органот за старателство. 

Претпријатието е должно да го поднесе склучениот 
договор за учењето до народниот одбор поради за-
верка и регистрација најдоцна во срок од 8 дена ед 
денот на склучувањето. Народниот одбор ОТКОГА 
утврди дека одредбите од договорот за учењето- Ш 
одговараат на поет оските прописи, а дека лицето 
сака да стане ученик ги исполнува пропишаните ^ с д о 
вм, ќе го завери договорот и ќе го воведе во реги-
стерот за учењето. По еден примерок од регистри-
раниот договор за учењето им се дава ма договор-
ните страни, на школата на учениците и на надле-
жната комора, а петтиот примерок го задржува -на-
родниот одбор со регистерот ца договорете за учење. 

Чл*ч 6 
Учениците се примаат на учење, по правило, од 

1 јуни до 30 септември секоја календарска година. 
Учениците што би биле примени пред 1 јуни од-

носно по 30 септември ги имаат сите права и должно-



Петок, 25 јули 195? СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Број 39 - Страна 735 

сти на учениците што се примени во редовниот срок, 
оеем тоа што времето до 1 јуни не им се смета во 
време на пропишаното учење и што не одат во школа 
до почетокот на идната школска година. За ова време 
практичната работа на учениците изнесува 6 часа 
дневно. 

Член 7 
Управниот одбор на претпријатието определува 

кои занимања ќе се изучаваат и во кои одделенија 
(погони). 

Договорот за учењето го склучува директорот на 
претпријатието или друго овластено лице. Управниот 
одбор на претпријатието одлучува за приемот на уче-
ници на учење само во случаите од чл. 29 на оваа 
уредба. 

Претпријатие е должно за приемот на учениците 
да ја извести надлежната школа за учениците во сто-
панството во срок од 15 дена. 

Член 8 
Со кои работи и стручно знање треба да овладее 

ученикот во поодделни година на учење за одделни за-
нимања односно занаети или група сродни занимања 
односно занаети пропишува сојузниот oipra« надлежен 
за стопанството. 

4 

Член 9 
Учениците за време на практичната работа ги учи 

квалификуван работник од соодветното занимање, од-
носно занаетчиски мајстор или работоводител на тр-
говскиот дуќан. 

Член 10 

Управниот одбор на претпријатието, односно за 
учениците во занаетчиството — занаетчиската комора 
на околијата (градот) е должна да организира на крај 
на секоја школска година испит на кој ќе се проверу-
ват практичните знања на учениците, со тоа што во 
последната година полагаат завршен испит (чл. 23). 

Републичкиот орган надлежен за стопанството ќе 
ги определи поблиските услови и начинот на полагање-
то на овие испити. 

Член 11 

Ноќната работа на учениците како и работата пре-
ку времето определено во смисла на-чл. 14 од оваа 
уредба е забранета. По исклучок, за одделни зани-
мања односно занаети и во одделни случаи каде што 
не може практичната обука да се изводи дење, репу-
бличкиот орган надлежен за народно здравје и соци-
јална политика може да го дозволи практичното учење 
ноќе, определувајќи ги и часовите на ноќната обука. 

Ученикот не смее да се користи за работи што не 
се во врска со учењето на неговото занимање, одно ' 
сно занает. 

Член 12 

Учениците во стопанството добиваат . месечна 
парична награда која се определува ск> посебни про* 
ниси. 

Член 13 

Учењето на одделни занимања односно занаети 
трае по правило 3 години. По исклучок, за некои за-
нимања односно занаети времето потребно за учење 
може да биље HI ПОДОЛГО, НО најмногу 4 години, одно-
сно и пократко — но најмалку 2 години. 

Кои занимања односно занаети можат да се изу-
ч\-ваат, како и минимум за траењето на учењето за од-
делни занимања односно занаети, пропишува сојуз-
ниот орган надлежен за стопанство. 

Републичкиот орган надлежен за стопанство до-
несува, во согласност со републичкиот орган надлежен 
за просвета, наука и култура, прописи за траење на 
учењето^ за одделни занимања односно занаети во гра-
ниците определени во смисла на претходниот став. 

Член 14 
Вкупното време на практичната работа и на тео-

ретската настава на учениците изнесува: 
— во I година учење — 42 часа неделно од кои 

најмногу 30 часа практична работа; 
— во II година учење — 45 часа неделно од кои, 

по правило, 30 часа практична работа. 
— во III година учење — 48 часа неделно од кои, 

по правило, 36 часа практична работа. 
Односот иа практичната работа и теоретската на-

става за одделни занимања односно занаети го пропи-
шува републичкиот орган надлежен за стопанство во 
согласност со републичкиот орган надлежен за про-
света, наука и култура водејќи при тоа сметка за сло-
женоста на занимањето, условите на работата, школ-
ската, предспрема и обезбедувањето на правилниот 
развој на учениците. 

Сојузниот орган надлежен за народно здравје и 
социјална политика може да определи пократко време 
за практична работа за занкмањагга односно занаетите 
кои' се вршат под одделни услови на работењето, а во 
смисла на соодветните прописи за работниците на тие 
работи. 

Член 15 
Учениците имаат право на платен годишен одмор 

секоја календарска година 30 дена за време на летниот 
школски одмор и 7 дена за време на зимскиот школски 
одмор. 

Член 16 
Органите на здравствената служба се должни, по-

крај прегледот при приемот на учење да извршат и 
периодични прегледи на учениците, а најмалку еднаш 
годишно. 

Републичкиот орган надлежен за народно здравје 
и социјална политика ќе определи и почести пери-
одични прегледи за учениците на одделни занимаш? 
односно занаети. 

Член 17 

Учењето престанува: 
а) кога ќе го положи ученикот завршниот испи! 

(чл. 23); 
б) кога ќе биде ученикот исклучен од школата- за 

учениците во стопанството или ако во текот на школу-
вањето повтори клас повеќе од еднаш. 

Школата за учениците во стопанството кога доне 
Сува одлука за исклучување на ученик од школата го 
»ема во обзи1р неговиот успех на практичната работа. 

На ученик ко ј е исклучен од школа а на практич-
ната работа покажал најмалу добар успех, времето 
проведено на учење до исклучувањето ќе му се за-
смета во стаж кој се бара за здобивање стручна спре-
ма на полуквалификуван оли квалификуван работник 
кпз практичната работа; 

в) со раскинување на договорот за учење (чл. 18), 

Член 18 

Договорот за учење може да го раскине како 
ученикот, така и претпријатието. 

Претпријатието може да го раскине договорот за 
учење ако има важни разлози за тоа. Како важни 
разлози се сметаат особено: 1) ако договорот за учење 
е склучен вјр® основа на лажни нетреви или ако учени-
кот во В)реме на склучувањето на договорот веќе бил 
на учење кај друго претпријатие; 2) ако ученикот 
без одобрение на претпријатието или без оправдани 
разлози го напушти учењето и не продолжи да работи 
во еро« о д 8 дена; 3) ако ученикот стане телесно или 
душевно неспособен за учење на занимањето односно 
занаетот или ако продолжувањето на учењето би прет-
ставувало сериозна опасност по животот или здравјето 
на ученикот, што се утврдува со лекарски преглед од 
надлежниот орган на здравствената служба; 4) ако 
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ученикот ќе се разболи од болест, која може да биде 
•опасна по животот и здравјето на други лица. 

Како важни .разлози поради кои ученикот може да 
го раскине договорот за учење се сметаат особено: 1) 
ако ученикот стане телесно или душевно нес,посебен за 
учење на дотичното занимање, односно занает или ако 
продолжувањето на учење.го би претставувало сериозна 
опасност по неговиот живот или здравјето, што се 
утврдува со лекарски преглед од надлежниот срп,и на 
здравствената служба; 2) ако пре тп pin јат нето прејде во 
друго место во кое ученикот нс сака да оди; 3) ако 
за време од еден месец ќе му биде оневозможено уче-
њето со вина т претпријатието'; 4) ако претприја-
тието му го оневозможува учењето или спрема него 
грубо постапува; 5) ако претпријатието не му дава 
достаточно можност за практична обука односно ако 
го спречува, редовно да оди в школа; 6) ако претприја-
тието не му ја исплатува уредно паричната награда 
за практичната работа; 7) ако приватниот работодавец 
биде осуден со казната забрана да се занимава со 
определено занимање подолго од еден месец; 8) ако 
приватниот работодавец се разболи од болест која 
може да биде опасна по животот и здравјето на уче-
никот. 

Покрај случаите од претходниот ста<в, ученикот 
може во секо»е време да го раскине договорот за уче-
ње, со тоа што во договорот можат да се утврдат 
обврските кои произлегуваат од тоа за родителот 
односно старателот на ученикот, 

Член 19 
Директорот на претпријатието односно приватниот 

работодавец е должен во :рок од трн дена да му го 
пријави на надлежниот орган на народниот одбор 
денот и причината за престанокот на учењето. 

доколку не постои спор за раскинување на дого-
ворот за учење, што се докажува со племена изјава 
на другата страна, народниот одбор податоците за 
раскинување на договорот ќе ги запише во регистерот 
на договорите за зчење, и за тоа ќе ја извести надле-
жната занаетчиска комора и школата за учениците во 
стопанството. 

Ако поради раскинувањето на договорот за учење 
настанал спор, т. е. ако една од договорните страни 
не се сложила со барањето за раскинување на дого-
ворот, народниот одбор штом ќе разбере за тоа, ќе 
ги упати договорните страни во срок од В дена да п' 
се обрнат на околината (градската) арбитража за 
решавање по откачите за да го реши станатиот спор. 
Одлуката на арбитражата е конечна. 

Член 20 
Во случај претпријатието да престане со работа 

ако ученикот не успее да најде сам друго претпријатие 
при кое би го продолжил учењето, народниот отбор 
ќе го смести таков ученик во соодветно претпријатие 
во истото место, а ако ова не е можно да го оствари 
од оправдани разлози, народниот одбор ќе го извести 
за тоа републичкиот орган надлежен за стопанство кој 
ќе се грижи на ученикот да му се овозможи учење 
во соодветно претпријатие во друго место. Во обата 
случаи е потребен пристапон од ученикот, односно од 
неговиот родител или старател. 

Член 21 
Ако ученик од 1 година го прекине учењето без 

„ своја вина, во учењето му се смета времето што го 
провел веќе на работа ако го продолжи учењето на 
исто или слично занимање односно занает но срок 
од 4 месеци кај истото или друго претпријатие, а на 
учениците од И и III година учење што ќе го преки-
нат учењето без своја вина — ако го продолжат 
учењето најдоцна во срок од 2 години. 

Член 22 
Забрането е учениците да се казнуваат физички. 
Учениците што ќе ги повредат своите должности 

односно што вршат такви дејства и постапки кси не 
доликуваат на ученици можат да се опоменат или 
укорат 

Ако ученикот и покрај повторените опомени и 
укори ги прекршува и натаму своите должности, ди-
ректорот на претпријатието односно приватниот рабо-
тодавец може да бара да го укори или советува над* 
лежппот орган на народниот одбор. Во потешки слу-
чаи претпријатието односно приватниот работодавец 
може да бара кај околината (градската) арбитража 
за решавање по отказите, да одобри договорот за 
учење да се раскине со такви ученици. 

Член 23 
На ученик во стопанство му се признава стручна 

спрема на квалификуван работник, односно на зана-
етчиски или трговски помошник под услов да го по« 
ложи завршниот испит. 

Правото за полагање на завршниот испит учени-
кот го здобива по истекот на пропишаното време ^а 
учење и по завршената школа за учениците во сто-
панството. 

Ако ученикот повторува клас, се продолжува не-
говата практична обука за годината што ја повторува, 
и за тоа време прима иста награда како во претход-
ната година. 

Член 24 
Претпријатието од,носно приватниот работодавец 

е должен да го запосли ученикот по положениот запо-
т е н испит во својство на квалификуван работник, од-
носно занаетчиски или трговски помошник за време 
од најмалку шест месеци, ако го бара тоа ученикот. 

Ако претпријатието односно приватниот работода-
вец не може да го запосли ученикот во смисла на 
претходниот став, ќе го изнесе тоа писмено па околи-
н а т а (градската) арбитража за решавање по отказите, 
која донесува конечна одлука за тоа. 

Член 25 
Заверката и регистрацијата на договорот за учење,, 

.пријавата за расл ин ув ање на договорот за учење и 
лекарските уверенија за здравствената состојба на 
ученикот на подлежуваат на плаќање такса. 

Член 26 
Републичкиот орган надлежен за стопанство про-

пишува за секое занимање односно занает колку уче-
ници се должни да ги држат претпријатијата за од-
делни стопански области (или гранки) во однос тнт 
бројот на квалификуваните работници на тоа зани-
мање односно занает, земајќи ги при тоа во обзир 
потребите за нови квалификувани работници и ствар-
ните можности за стручно оспособување на учениците, 
како и бројот на учениците што се подготвуваат за 
соодветното занимање односно занает низ стручни 
школи со практична обука. Исто така, овој орган п> 
определува и односот на машката и женската младина 
што треба да се прими на изучувањето на занимањето 
односно занаетот. 

Сојузниот орган надлежен за стопанство може да 
донесе доно лими ел нит прописи ако најде дека пропи-
сите од претходниот став не се во согласност со 
потребите на стопанството во целина "за квалифику-
вани работници на соодветното занимање односно 
занает, 

Член 27 
Врз основа на пропи сит е од претходниот член* 

народниот одбор на околната (градот) донесува за 
секое претпријатие на своето подрачје одделно реше-
ние за бројот на учениците (машки и женски) што се 
должни да ги примат на учење. 

Народниот одбор на око ли јата (градот) може по 
сопствена лин платива или по предлог од соодветната 
комора, од месниот синдикален совет или од инспек-
цијата на трудот, да забрани држање ученици во оние 
претпријатија при кои не се обезбедени потребни усло-
ви за прани,ша-а обука на учениците. 

Член 28 
Претпријатието што не држи онолкав број ученици 

на Koi е обврзан по решението од народниот одбор, 
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односно кому што е забрането да држи ученици, е 
должно во фондот за стручната обука на учениците 
во стопанството односно на учениците на стручните 
школи со практична обука што го формира народниот 
одбор да уплатува одделен придонес во висина на 
трош новит е што би ги имало претпријатието кога 
би држало ученици, 

Во решението на народниот одбор за обврската 
односно забраната за држање ученици наедно се 
определува и за колку ученици и колкав износ е 
должно претпријатието да го уплатува придонесот 
од претходниот став. 

Против решението од народниот одбор за обвр-
ската за држање определен број ученици, односно за 
плаќање одделен придонес може да се подаде жалба 
s o срок од 8 дена до републичкиот орган надлежен 
за стопанството. 

Народниот одбор може средствата од фондот да 
ги троши исклучиво за целите за издршка на учени-
ците и подобрување условите за изучување на зани-
мањето односно занаетот. 

Член 29 

Претпријатието може за еден дел или за сите 
ученици што е должен да пи држи според решението 
од народниот одбор, да се погоди со друго претприја-
тие (или повеќе нив) за тоа да вршат обука односните 
ученици при »него. Во таков претпријатијата ќе се 
согласат во учеството на исплатата на пропишаните 
награди на овие ученици за сето време додека трае 
учењето. 

Претпријатието што упатило ученик на изучување 
при друго претпријатие по спогодба е должно учени-
кот да го прими на работа по положениот завршен 
испит ако го бара ученикот (чл. 24). 

Член 30 
Со парична казна до 10.000 динари или со казна 

затвор до 15 дена ќе се казни за прекршок директо-
рот на претпријатието или друго одговорно лице 
односно приватниот работодавец: 

1) кој ќе прими на учење лице што не ги испол-
нува условите од чл. 2 на оваа уредба: 

2) кој не ќе склучи со ученикот писмен договор 
за учењето или не го склучи во срок од 15 дена по 
приемот на ученикот (чл. 3); 

3) кој не ги извршува спрема ученикот должно-
стите пропишани со чл. 4 од оваа уредба; 

4) кој не ќе го поднесе склучениот договор за 
учењето до надлежниот орган на народниот одбор 
поради заверка и регистрација (чл. 5); 

5) кој во срок од 15 дена по приемот на ученикот 
не ќе ја извести за тоа надлежната школа за учениците 
во стопанството (чл. 7); 

6) кој ќе задржи ученик на практична работа ноќе 
или го задржи на учење преку пропишаното време за 
учење (чл. 11); 

7) кој ќе користи ученик за работи што не се во 
врска со учењето на неговото занимање односно 
занает (чл. И ) ; 

8) кој не му исплатува на ученик или нередно 
му ја исплатува месечната парична награда (чл. 12); 

9) кој не ќе му даде на ученикот платен годишен 
(летен и зимски) одмор во смисла на чл. 15 од оваа 
уредба; 

10) кој во срок од 3 дена не ќе му го пријави на 
надлежниот народен одбор денот и причината за пре-
станокот на учењето (чл. 19); 

11) кој ќе ги прекрши прописите на чл. 28 од оваа 
уредба во поглед ца бројот на учениците што е дол-
жен да ги држи. 

Члан 31 

.Договорите за учење што се склучени по пора-
нешните прописи, остануваат во важност и претпри-
јатијата се должни да ги задржат учениците до кра-

јот на пропишаното учење »ако го бара тоа ученикот. 
Ако бројот на такви ученици е поголем за преко 20% 
од бројот на учениците што би било долл<но да ги 
држи во смисла на чл. 27 од оваа уредба претприја-
тието може да бара од одделната комисија што ја 
формира за та цел народниот одбор, прекубројните 
ученици да ги размести во други ^претпријатија во 
истото место; ако ова не е можно да се оствари од 
објективни разлози комисијата ќе ја извести за тоа 
одделната републичка комисија при републичкиот 

орган надлежен за стопанството таа да ги размести 
учениците во претпријатија во други места. 

Начинот и условити за полагање на завршниот 
испит на учениците од претходниот став што не ќе 
ја завршат школата за учениците во стопанството до 
крајот на времето пропишано за учење, ги пропишува 
републичкиот орган надлежен за стопанство во со-
гласност со републичкиот орган надлежен за просвета, 
наука и култура. 

Члан 32 
Одредбите на чл. 14 од оваа уредба ќе се приме* 

нуваат од 1 септември 1952 година. 

Члан 33 
Додека не ќе се донесат прописи за времето на 

траењето на учењето на одделни занимања оста-
нуваат во важност одредбите на чл. 2 од Правилни-
кот за струките и занимањата Х>»Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 19/50). 

Члан 34 
Надзорот над правилното применување на про-

писите од оваа уредба го врши -инепекцијата на 
трудот. 

Члан 35 
Поблиски прописи за применување на оваа уред* 

ба донесува сојузниот орган надлежен за стопан-
ство во согласност со сојузниот орган надлежен за 
наука и култура. 

Члан 36 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", на кој ден престануваат да 
важат сите прописи што се во спротивност со неа. 

22 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

4 7 9 . 

Врз основа на чл. 44 точ. 24 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за наука и 
култура на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА СТРУЧНИТЕ ШКОЛИ 

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
Стручните школи се осниваат со цел да се изгра-

дуваат стручни кадрови за потребите на стопанството 
и на други општествени дејности. 
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Член 2 
Задачата на стручните школи е стручно да ги оспо-

собат учениците за вршење работи од определена деј-
ност, да им дадат потребно општо образование и да ги 
воспитуваат во социјалистички дух. 

Член 3 
Во стручните школи се примаат само државјаните 

на ФНРЈ. 
Странски државјани можат да се примат само по 

одобрение од републичкиот орган на државната управа 
надлежен за просветните, научните и културните пра-
шања. 

Член 4 
Во стручните школи се подготвуваат кадрови на 

квалификувани работници односно занаетчиски помош-
ници, Епсококвалификузани работници односно занает-
чиски мајстори и средни стручни кадрови. 

За подготвување кадрови на квалификувани ра-
ботници односно занаетчиски помошници постојат шко-
ли за ученици во стопанството и стручни школи со 

;.практична обука, за подготвување зисококвалифику-
•влни работници односно занаетчиски мајстори — мај-
сторски школи, а за подготвување средни стручни ка-
дрови — средни стручни школи. 

Член 5 
Во стручните школи, покрај наставата, може да се 

врши и'практична обука. 
Наставата во стручните школи се изводи по соод-

ветни наставни планови и програми. 
Наставните планови и програмите ги донесува ре-

публичкиот орган надлежен за просветните, научните 
.и културните прашања во соработка со заинтесираните 
1 републички органи на државната управа, со стручните 
здруженија, со земските одбори на синдикатите и со 
стопанските комори. 

Член 6 
На ученик на стручна школа му се издава сведоџба 

за секој завршен клас, а на крај на школувањето 
сведоиба односно диплома за положениот заврше« 
wc,n ит, 

Член 7 
Стручна школа може да се основа ако има стварна 

потреба и ако постојат: 
а) услови за достаточен број ученици; 
б) потребни школски простории што одговараат на 

хигиенските и педагошките барања; 
в) најнужна опрема за одржување настава; 
г) потребе*! број постојан квалификуван наставен 

персонал; и 
д) осигурени финансиски средства за работење на 

школата. 
Бројот на учениците што е потребен за отворање 

поодделни видови стручни школи го пропишува репу-
бличкиот орган надлежен за просветните, научните и 
културните прашања. 

За школите во кои е предвидена и практична на-
става треба, покрај споменатите услови, да постои и 
ученичка работилница односно работилиште во кое се 
врши таа настава, со потребен број соодветни работни 
места и со опрема, 

Член 8 
Стручните школи ги осниваат, по правило, народ-

ните одбори на околиите (градовите), со теа што се 
должни за оснивање стручни школи со практична обука, 
мајсторски и средни стручни школи да бараат согла-
сност од републичкиот орган надлежен за просветните, 
научните и културните прашања. 

Републички органи надлежни за просветните, на-
учните и културните прашања можат, по потреба, да 
осниваат стручни школи со практична обука, мајстор-
ски и средни стручни школи. 

Осем органите споменати во претходните ставови, 
стручни школи можат да- основаат уште и: 

а) школи за ученици во стопанството — претпри-
јатијата и занаетчиските, трговските и угостителските 
комори (во натамошниот текст: стопански комори) во 
согласност со народниот одбор на околната (градод); 

б) стручни школи со практична обука и мајстор-
ски школи — претпријатијата, стопанските здруженија, 
стопанските комори, републичките органи на држав-
ната управа и сојузните установи во согласност со ре-
публичкиот орган надлежен за просветните, научните 
и културните прашања; 

в) средни стручни школи — републичките органи 
на државната управа и сојузните установи, во соглас-
ност со републичкиот орган надлежен за просветните, 
научните и културните прашања. 

Член 9 

На чело на школа за ученици во стопанството е 
управител на школата, а на чело на стручна школа со 
практична обука, на мајсторска и средна стручна шко-
ла е директор на школата. Управителот односно ди-
ректорот непосредно управува со школата во гра-
ниците на законите и на други прописи, како и на 
заклучоците на наста впичкиот совет; се грижи за! 
уредното административно работење на школата, и 
ја претставува и застанува школата. 

Секоја школа има наставнички совет што го со-
чинуваат сите наставници на школата. Настави ич кпот со-
вет му помага на-управителот односно на директорот 
во управувањето со школата и расправа за сите пра-
шања што се однесуваат до правилната работа на шко-
лата, особено за унапредуван.е наставната и воспит-
ната работа во школата. 

При секоја стручна школа се оснива школски од-
бор чијата задача е да му помага на наставнички^' со-
вет во остварувањето на наставните и воспитните за-
дачи на школата. 

Членови на школскиот одбор, осем управителот 
односно директорот на школата и претставниците на 
наставничкиот савет, можат да бидат и претставниците 
од заинтересирани стопански претпријатија, од околи-
ските комори, општествен!:ге организации и стручни 
здруженија, како и граѓаните кои можат со своето 
учество да помогнат за унапредување на работата во 
школата. Во шкотскиот одбор на стручната школа што 
се наоѓа при претпријатието влегуваат и претставни-
ците од управниот одбор на претпријатието, од синди-
калната подружница, како и стручњаци од производ-
ството што ќе ги определи работничкиот совет на прет-
пријатието. 

Поблиски прописи за задачите на наставничкиот 
совет, на управителот односно директорот и на школ-
ски от одбор, како и за нивните меѓусебни односи, до-
несува републичкиот орган надлежен за просветните, 
научните и културните прашања. 

Член 10 

Оснивачот на стручната школа е должен да ги; 
обезбедува сите услови за оснивањето и одржувањето 
на школата (чл. 7 од оваа уредба). 

Оснивачот е должен врз основа на одлука од со-
ветот за просвета и култура на народниот одбор на 
околијата (градот) да прими во школата и поголем 
број ученици отколку што му е потребно на оснивачот, 
ако го дозволува тоа капацитетот на школата односно 
на работилницата (работилиштето). Во тој случај ор-
ганот по чие барање се примени овие ученици е дол-
жен да му ги надокнади на оснивачот наголемените 
трошкови. 
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Член 11 
Оснивачот на стручната школа има право: 
а) стручната школа да ја користи првенствено за 

подготвување кадрови за своите потреби; 
б) ученичката работилница (работените ) да ја 

користи за изработка на производи за своите потреби, 
ако тоа не му е спротивно на наставниот план и про-
грамата и за правилното изводење на практичната на-
става; 

в) заедно со просветните органи да врши надзор 
над правилното остварување на наставните и воспит-
ните задачи на школата; 

г) да назначува и преместува наставен персонал 
и да дава откази во согласност со советот за просвета 
и култура на народниот одбор на околната (градот) 
односно со републичкиот орган надлежен за п р с т е -
ните, научните и културните прашања. 

Советот за просвета и култура на народниот од-
бор на околната (градот) односно републичкиот ор-
ган надлежен за просветните, научните и културните 
прашања има право во случај на недостаточно кори-
стење или недостаточна стручна спрема на некои на-
ставници да презема соодветни мерки што се задол-
жителни за ОСНИВЗЈЈОТ. Мерките што можат да се пре-
земаат во ваков случај и надлежноста на споменатите 
органи се определуваат со републичките прописи; 

д) да му дава предлози на републичкиот орган 
надлежен за просветните, научните и културните пра-
шања за основните прашања на стручното школство. 
Ако предлогот на оснивачот не ќе се усвои, републич-
киот орган надлежен за просветните, научните и кул-
турните прашања ќе го регулира спорното прашање во 
согласност со републичкиот Јорган на државната управа 
надлежен за соодветната стопанска гранка односно оп» 
штествена дејност. 

Член 12 

Кога е оснивач на стручна школа републички ор-
ган, правата на оснивачот ги врши советот за просвета 
и култура на народниот одбор на околијата односно 
градот. Во таков случај, доколку не се предвидени 
средства за издршка на школата, снивачот е должен 
да ја обезбеди издршката на школата со давње до-
тации. 

Член 13 
Правата и должностите кои пв оваа уредба му 

припаѓаат на оснивачот на стручната школа можат да 
се пренесуваат на другите органи од чл. 8 на оваа 
средба. Условите за пренесување на овие права и дол-
жности се определуваат со републичките прописи. 

Сручиата школа може да се укине под условите 
со кои ќе се согласи органот што ја дал согласноста 
за оснивање на школата. 

Ако се укине школата, оснизачот е должан да опре-
дели со решение кому ќе се предаде на употреба школ-
ската зграда, зградата на домот односно работилницата, 
ако не се во приватна сопственост, како и нивниот ин-
вентар и опремата. 

Член 14 

Републичкиот орган за просветните, научните и 
културните прашања е надлежен во поглед на струч-
ните школи; 

а) да донесува во согласност со одредбите од оваа 
уредба потребни прописи за организацијата и работата 
на стручните школи; 

б) да ги пропишува и одобрува наставните пла-
нови и програми за практична и теоретска настава; 

в) да ја одобрува употребата на учебници; 
г) да го следи и контролира развојот и работењето 

на стручните школи на своето подрачје и да презема 

потребни мерки за унапредување и подобрување ра-
ботата во стручните школи. Овие мерки ги пропишува 
органот надлежен според чл. И точ. г) ст, 2, 

Член 15 
Републичкиот орган надлежен за просветните, на-

учните и културните прашања е должен да ги решава 
основните прашања за стручното школство (како на 
пр.: оснивање нови стручни школи, определување 
услови за прием во поодделни стручни школи, траење 
на школувањето, донесување наставни планови и про-
грами за практична и теоретска настава, донесување 
прописи за работата на стручните школи и ел.) во со-
гласност со републичките органи на државната управа 
надлежни за соодветната стопанска гранка односно оп-
штествена дејност, како и со заинтересираните стручни 
здруженија, со земските одбори на синдикатите и со 
стопанските комори. 

Член 16 
Надзорот над работењето на стручните школи и 

инспекцијата над правилното изводење на наставниот 
план и програмата, како и сите управни работи во прв 
степен во однос на стручните школи, го врши народ-
ниот одбор на околината односно градот преку сво-
ите органи за просвета и култура, доколку со оваа 
уредба не е инкзу пропишано. 

Народниот одбор на околијата (градот) е дол-
жен па сите ученици во стопанството на своето под-
рачје да им обезбеди посетување на школата. Ако на 
подрачјето ма неговата околија (град) нема достаточен 
број ученици за да се основа школа, е должен по иа-
патствијата од републичкиот орган надлежен за про-
светните, научните и културните прашања да им обез-
беди на овие ученици посетување периодични школи 
односно да обезбеди за учениците на мешовити школи* 
посетување курсеви за* здобивање стручни знања (чл-
22 од оваа уредба-). 

Член 17 
Инвестиционите расходи на стручните школи и на 

ученичките работилници (работилница) ги сноси, по 
правило, оснивачот на школата. 

Стопанските претпријатија, околиските и репу-
бличките комори и стопанските здруженија можат ла 
даваат помош во опрема и во финансиски средства на 
поодделни стручни школи за покривање на нивните 
инвестициони расходи. 

Народните одбори на околната (градот) односно 
надлежните републички органи на државната управа 
можат да им даваат дотации на претпријатијата, на око-
.ниските и републичките стопански комори и на стопан-
ските здруженија, што се оснивачи па поодделни струч-
ни школи за покривање на инвестиционите расходи нг* 
овие школи. Висината и условите за користење на оваа 
дотација можат да се определат и со писмен договор 
помеѓу оснивачот на школата и органот што ја дава 
дотацијата. 

Член 18 

Издршката на сите стручни школи, осем оние од 
ст. 2 на овој член, паѓа на терет на буџетот на народ-
ниот одбор на односната околија (град). 

Стручните школи чијшто оснивач е стопанско прет-
пријатие, стопанска комора односно стопанско здру-
жение, ги издржуваат по правило оснивачите на овие 
школи од своите сопствени средства. 

Народниот одбор на околината (градот) односно 
републичкиот срган надлежен за просветните, науч-
ните и културните прашања може на оснивачот на 
стручната школа од претходниот став да му даде до-
тација за издршка на школата. Висината и условите 
за користење на оваа дотација можат да се определат 
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и со писмен договор помеѓу оснивачот и органот што 
ја дава дотацијата. 

Стручната школа има своја претсметка на прихо-
дите и расходите, а наредбодавец по предсметката на 
школата и на ученичката работилница (работилиште) 
е управителот односно директорот на школата. 

Прописи за издршка на ученичките работилници 
на стручните школи со практична обука ќе донесе 
Претседателот на Советот за наука и култура на Вла-
дата на ФНРЈ во согласност со Министерот на финан-
сиите на ФНРЈ и со Претседателот на Стопанскиот со-
вет на Владата на ФНРЈ. 

II. ОДДЕЛНИ ОДРЕДБИ 
Школи за учениците во стопанството 

Член 19 
Школите за учениците во стопанството се осниваат 

со цел да се им даваат потребни општосбразовни и 
стручни знања на учениците што се подготвуваат во 
претпријатијата односно занаетчиските дуќани за ква-
лификувани работници односно за занаетчиски или 
тргав ски по аго ниши и. 

Член 20 
Во школите за учениците во стопанството задолжи-

телно се запишуваат лицата што се примени да учат 
занимање односно занает во претпријатијата или зана-
етчиските дуќани спрема одредбите од- Уредбата за 
учениците во стопанството („Службен лист на ФНРЈ", 
бо. 39/52). 

Член 21 
Школувањето во школите за учениците по стопан-

ството трае колку и времето за изучување на занима-
њето односно занаетот определено според чл. 13 од 
Уредбата за учениците во стопанството (,,Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 39/52). 

Член 2£ 
Школите за учениците во стопанството можат да 

бидат: школи по етру ките, мешовити школи и перио-
дични школи. 

Школите по струките се осниваат за учениците на 
една струка или повеќе сродни занимања односно за-
наети од иста струка. Наставата во овие школи се 
изводи од општообразовни и стручни предмети во 
текот на целата школска година. 

Мешовитите школи се основаат за учениците на 
разни струки односно занаети каде што нема доста-
точно ученици за организирање школи по струките. Во 
мешовитите школи учениците здобиваат, по правило, 
само општообразовни знања, но во овие школи можат 
да се формираат и одделенија по струките. Поблиски 
прописи за формирање одделенија по струките во ме-
шовитите школи донесува републичкиот орган надле-
жен за просветните, научните и културните прашања. 
За учениците на мешовитите школи во кои не се из-
води настава од стручните предмети, ќе се формираат 
курсеви за здобивање потцебни стручни знања. 

Периодичните школи се осниваат со цел да им се 
дадат потребни општообразовни и стручни знања на 
учениците од една струка или на повеќе сродни зани-
: ња односно занаети од иста струка од разни места, 
Наставата во овие школи трае три до четири месеци 
за секој клас. 

Член 23 
Учениците што завршиле школа за ученици во 

стопанството и провеле на учење на занимањето од-
носно занаетот пропишано време, здобиваат право за 
полагање на стручниот испит за квалификуван работ-
ник, односно занаетчиски или трговски помошник. 

Прописи за стручните испити за квалификуван ра-
ботник односно занаетчиски или трговски помошник за 
лицата од претходниот став донесува републичкиот ор-
ган надлежен за просветните, научните и културните 
прашања, по предлог од заинтересираните републички 
органи на државната управа, од републичките стопан-
ски комори и од соодветните земски одбори на синди-
катите. 

Стручни школи со практична обука 
(индустриски, земјоделски, рударски, угостителски итк ; 

Член 24 
Стручните школи со практична обука се осниваат 

со цел да се изградат квалификувани работници одно-
сно соодветен стручен кадар за потребите на индустри-
јата, занаетчиството, рударството, сообраќајот, селско-
то-стопанство, трговијата, угостителството, здравстве-
ната служба и другите општествени дејности. Во овие 
школи, покрај теоретска настава, учениците здоби-
ваат и потребни практични знања за вршење работи 
на квалификуван работник од соодветното занимање. 
Овие школи го косат називот на стопанската гранка 
односно струката или занимањето за кое учениците 
се подготвуваат (индустриски, земјоделски, рударски, 
угостителски ити.). 

Практичната обука на учениците од стручните шко-
ли од претходниот став се врши во одделно органи-
зирани ученички работилници (работилница). Прак-

" тичната обука па овие ученици може повремено да са 
врши и на работните места во претпријатијата одно-
сно установите, што ќе ги определи директорот на 
претпријатие го односно на установата во согласност со« 
директорот на школата. Практичната обука на учени-
ците од овие школи на работните места се врши под 
н ^ з о р на школата. 

Член 25 
Бо стручните школи со практична обука можат да 

се запишат лицата што ги исполнуваат следните услови: 
а) да имаат најмалу 14, а не повеќе од 18 годиш*. 

Сојузниот орган на државната управа надлежен за пра-
шањата на народното здравје и социјална политика 
може да пропише за определени занимања да се при-
маат ученици што имаат повеќе од 14 години; 

б) да завршиле се ду мг од ниш а. односно осумгоди-
шна школа или нижа гимназија. Републичкиот орган 
надлежен за просветните, научните и културните пра-
шања може за неодделни школи да пропише помала 
школска спрема, но не помала од завршени четири: 
одделенија сено,рил школа; 

в) да се душевно и телесно здрави и способни за 
т е њ е на односното занимање. 

Член 26 
Кои занимања можат да се изучуваат во стручните 

школи со практична обука како и траењето на школу-
вањето во овие школи, определува републичкиот ор-
ган надлежен за просветните, научните и културните 
прашања во согласност со републичкиот орган на др-
жавната управа надлежен за соодветната стопанска 
гранка односно општествена дејност. 

Ч л е н 2 7 
Учениците на стручни re школи со практична обу-

ка примаат месечна награда за време на траењето на 
практичната обука во висина на наградите определена 
со постоеќите прописи за наградување на учениците 
во стопанството. Наградите паѓаат на терет на расхо-
дите на ученичките работилници (работилишта) на овие 
школи. 

Корисниците кои по општите прописи имаат право 
на додаток на деца, го задржуваат тоа право и за де-
цата што се наоѓаат на школување во стручните школи 
со практична обука, сметајќи од 1 јули 1952 година. 

Член 28 
Со завршената стручна школа со практична обука 

и со положениот завршен испит се здобива спремала 
на квалификуван работник. 

Мајсторски школи 
Член 29 

Мајсторски школи се оониваат со цел да се изградат 
кадрови на висококвалификувани работници за потре-
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бите на индустријата и другите стопански дејности, ка-
ко и со дел да се изградат кадрови на занаетчиски 
мајстори. 

Мајсторски школи можат да се осниваат и со цел 
за натамошно стручно оспособување на кадровите на 
висококвалификуваните работници за потребите иа ин-
дустријата и на други стопански дејности. 

Член 30 
Во мајсторските школи можат да се запишат ли-

цата кои во својство на квалификуван работник одно-
сно занаетчиски помошник провеле најмалу три години. 

Поблиски услови за прием на работниците во мај-
сторски школи пропишува републичкиот орган надле-
жен за проеветните, научните и културните прашања во 
согласност со републичкиот орган надлежен за пра-
шањата на стопанството. 

Член 31 
Школувањето во мајсторски^ школи трае две 

години. Републичкиот орган надлежен за просвет-
ните, научните и културните прашања може за изве-
сни струки односно занимања да пропише ова школу-
вање да трае и до три години. 

Наставата во овие школи се врши, по правило, во 
попладневни и вечерни часови. 

Член 32 
Завршената мајсторска школа со положен завр-

шен испит дава квалификација на висококвалифику-
!ван работник, а завршена занаетчиска мајсторска шко-
ла дава квалификација на занаетчиски мајстор. Ако 
во мајсторски^ школи се врши само теоретска настава, 
положениот завршен испит во овие школи се признава 
како положен теоретски дел на испитот за виоококва-
лификуван работник односно занаетчиски мајстор, а 
практичниот дел на испитот овие кандидати го пола-
гаат пред надлежната испитна комисија. 

Средни стручни школи 
Член 33 

Средните стручни школи се осниваат со цел да се 
изградат средни стручни кадрови за потребите на сто-
панството и на други општествени дејности. 

Член 34 
Сојузниот орган на државната управа надлежен за 

прашањата на науката и културата определува кои ви-
дови (отсеци) на средни стручни школи можат да се 
©е киваат. 

Член 35 
Според претходната спрема на учениците и трае-

њето на школувањето, можат да постојат следни основ-
ни типови на средни стручни школи: 

1) средни стручни школи во кои се примаат уче-
ници кои завршиле осумгодишно школа односно нижа 
гимназија и во кои школувањето трае четири до пет 
години. Во овие школи по исклучок мзжат да се при-
маат и свршените ученици на школите за учениците во 
стопанството и стручните школи со практична обука со 
положен завршен испит во тие школи, кои во овие 
школи биле запишани со завршени четири одделенија 
основна школа, ако претходно положат дополнителен 
испит. Програмата на дополнителните испити за овие 
ученици ја пропишува републичкиот орган надлежен 
за просветните, научните и културните прашања; 

2) средни стручни школи во кои се примаат уче-
ниците што завршиле шест класа гимназија и во кои 
школувањето трае две до три години; и 

3) средни стручни школи во кои се примаат свр-
шените ученици на соодветните стручни школи со прак-
тична обука со положен завршен испит во тие школи, 
кои во ос ис школи стапиле по завршената сед умго ди-
ши а односно оеумгодишна школа ш и нижа гимназија. 
Школувањето во овие средни стручни школи трае две 

до три години, а може да се организира и во оддел-
ни одделенија на средните стручни школи од точ. 1 на 
овој член. 

Поодделни видови (отсеци) на средни стручни шко-
ли можат, по правило, да се организираат само на 
еден од начините споменати во претходниот став. 

Републичкиот орган надлежен за просветните,' на-
учните и културните прашања ќе определи, во грани-
ците предвидени со ставот 1 од овој член, кои видови 
(отсеци) на средни стручни школи ќе се вклучат во 
поодделни основни типови на средни стручни школи и 
колку ќе трае школувањето во поодделните видови 
(отсеци) на средните стручни школи. 

Како услов за запишување во поодделни видови 
(отсеци) на средни стручни школи може да се опре-
дели и приемен испит или приемен конкурс. 

Член 36 
Со завршена!а среди'?, стручна школа и со поло-

жениот дипломски испит се здобива потполна средна 
стручна спрема. 

Работнички одделенија во средните стручни школи 
Член 37 

Со цел да се изградат средни стручни кадрови од 
редовите на лицата што се запослени во стопанството, 
можат во соодветните средни стручни школи да се 
осниваат, ако постојат за тоа потребни услови, работ-
нички одделенија во кои таквите лица ќе здобиваат 
средна стручна спрема. 

Наставата во овие одделенија се врши во попла-
дневни и вечерни часови. 

Републичкиот орган надлежен за просветните на-
учните и културните прашања ќе определи при кои 
средни стручни школи ќе се отвораат вакви одделенија. 
Овие одделенија се составен дел на средните стручни 
школи. 

Член 38 
За посетители на работничките одделенија на сред-

ните стручни школи можат да се примаат квалифику-
вани работници односно службеници на соодветната 
струка, кои завршиле осумгодишна школа- или ниже 
гимназија односно школа за општо образование на ра-
ботниците. Во овие одделенија можат да се примаат и за-
вршените ученици од соодветните школи за учениците 
во стопанството и стручните школи со практична обу-
ка со положен завршен испит во тие школи, кои во 
овие школи биле запишани со најмалу четири одде-
ленија основна шкода, ако претходно положат прие-
мен испит. Програмата на приемните испити за 
овие ученици ја пропишува републичкиот орган над-
лежен за просветните, научните и културните, прашања. 

Како услов за запишување во работничките од-
деленија може да се пропише и приемен испит или 
приемен конкурс. 

Член 39 
Школувањето во работничките одделенија на сред-

ните стручни школи трае онолку колку и во школите 
во кои постојат такви одделенија. Наставата во овие 
одделенија се врши! во рамките на наставните планови 
и програми на соодветните средни стручни школи. 

Член 40 
Со положениот дипломски испит посетителите па 

работничките ооделенија на средните стручни школи 
здобиваат потполна средна стручна опрема и во сите 
права се изедначуваат со дипломираните ученици на 
соодветните средни стручни школи. 

III. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 
Член 41 

Републичкиот орган надлежен за просветните, на-
учните и културните прашања, по прибавено мислење 
од советот за просвета т култура на« народниот одбор 
на околната (градот) ќе определи најдоцна до 1 
септемвјри 1952 година кој ќе се смета како оснивач 
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иа пс стоените школи за. учениците во стопанството во 
смисла на одредбите од оваа уредба (чл. 8, 10, 11, 
17 и 18). 

Исто гака, сојузниот односно републичкиот орган 
на државната управа надлежен за просветните, науч-
ните и кул!урмите прашања, во согласност со заинте-
ресираните сојузни односно републички органи на др-
жавната управа и републичките комори, ќе определи 
најдоцна до 1 септември 1952 година кој ќе се смета 
како оснивач на постоеше е стручни школи Со прак-
тична »обука, мајсторски и средни стручни школи во 
смисла на одредбите од оваа уредба (чл. 8, 10, И 
17 и 18). 

Член 42 

П о с т о е в т е работнички технлкуми ќе ја продолжат 
работата по досегашните прописи, со тоа што од по-
четокот на школската 1952/53 гдина нема да се запи-
шуваат ученици во прв клас. 

На завршените ученици па работничките технику-
ми кои го завршиле школувањето и положиле диплом-
ски испит им се признава потполна средна стручна 
спрема и во сите права се изедначуваат со дипломи-
раните ученици на соодветните редовни средни струч-
ни школи. 

Член 43 
Школските згради, инвентарот и целокупниот имот 

на п о е т с к и т е стручни школи, ученичките работилници 
(работилница) и домовите при овие школи со кои 
располагале овие школи на денот 23 ноември 1951 го-
дина ќе се пренесат, доколку не се во приватна соп-
ственост, на управување на оснивачот определен врз 
основа на чл. 41 од оваа уредба, најдоцна до почетокот 
иа школската 1952/53 година. 

Член 44 
Одредбите на оваа уредба не се однесуваат на ра-

ботата на учител ските, уметничките и (^некултурните 
школи. 

Член 45 
Претседателот на Советот за наука и култура на 

Владата на ФНРЈ ќе донесува по потреба поблиски 
прописи за спроведување на оваа уредба. 

Член 43 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објавува-

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

22 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Министер па Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Челиковиќ, е. р. 

4 8 0 . 

Врз основа на чл. 32 и 47 од Царинскиот закон, 
Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот на фи-
нансиите на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊА И ДОПОЛНУВАЊА НА УРЕДБАТА 
ЗА ВРЕМЕНАТА ЦАРИНСКА ТАРИФА ЗА СТОКАТА 
ШТО ЈА УВОЗАТ ЛИЦАТА КОИ НЕ СЕ РЕГИСТРИ-

РАНИ КАКО УВОЗНИЦИ 

Член 1 
Во Уредбата за Времената царинска тарифа за сто-

ката што ја увезат липата кои не се регистрирани 
како увозници („Службен лист на ФНРЈ", бр. 15/52) 
се вршат следни изменувања и дсп одн ув ања : 

1) Точ. а) на чл. 3 од уредбата се менува и гласи: 
„а) основните прехранбени артикли споменати 

во Tap. бр. 3 од Времената царинска тарифа во коли-
чини што служат за подмирување на личните потреби 
на по'даф'ок-0примателот и -неговата поблиска фами-
лија". 

2) Точ. г) на чл. 3 од уредбата се менува и гласи: 
,,г) користени предмети за покуќнина што ги 

пренесуваат државјаните на ФНРЈ при враќањето од 
служба од странство, или кога се праќаат вакви пред-
мети како подарок за потребите па домаќинството на 
подарокоирнмателот и неговата поблиска фамилија; 

употребувани предмети за облагање што ги вне-
суваат државјаните на ФНРЈ при враќањето од служба 
од странство, или кога се праќаат вакви предмети во 
подарок-прапгки во количини потребни за личните по-
треби на подзрокопримателот и његова фамилија". 

3) Tap. бр. 3 од Времената, царинска тарифа се 
менува и дополнува', така да гласи: 

Од вредноста во 
динари 

Слободно 
од 

царина до 

„3. Основни прехранбени 
артикли: 

а) жита од сите ви-
дови, брашно 

б) шеќер — 
в) маснотии за јадење 
г) месо и преработки: 

од месо — — 
д) риби и преработка 

од риби 
ѓ) преработки од зар-

зават — 
е) јајца во прав 

ж) млако во пра.в и 
конзервирано 

з) ориз — 
ч) тесте,кики од сите 

видови без додаток 
на шеќер и др. — 

40% 10% 100 кг 
50% 30% 10 м 
60% 40% 15 

50% 30% 15 и 

60% 4 0 % 10 >1 

50% 30% 10 5» 
60% 40% 10 

60% 40% 10 1> 
40% 10% 5 ЈЈ 

50% 30% 15 „ 

4) Tap. бр, 37 од Времената царинска тарифа се 
менува, и се додаваат кови тар. бр. 38 и 39, така да 
гласат: 

Од воедност* во 
динари 

„Tap. бр. 37) Лекови — 
„ 33) Книга 

а) научни 
б) друг« 

Слободно 
ОД 

царина до 

3 примерока 
од секоја 

книга 
и » 39) Друга 

неапомената 
стока 40% 20%" 

5) Забелешката дадена на крај на Времената ца-
ринска тарифа се менува и дополнува, TaiKa да гласи: 

„Забелешка: 1) Во една нодарок-праггка може да 
се праќа без плаќање царина и повеќе видови стока 
која по оваа тарифа е слободна од царина во ограни-
чени количини, со тоа што вкупната тежина на таква 
пратка да не ирејдува 5 кг и вредност од 10.000 ди-
нари по цените во внатрешниот промет. 

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ 
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Исто така во една подарок-иратка може да се 
праќа без плаќање царина и повеќе видови основни 
прехранбени артикли кои по Tap. бр. 3 се слободн« од 
царина во ограничени количини. 

Едно домаќинство може да прима без плаќање 
царина само по една ваква пратка месечно. 

2) Лековите ва лична употреба на подарокопри-
мателот или на членовите на неговата поблиска фами-
лија не подлегнувааг на плаќање царина до количината 
означена во потврда-рецептот издаден од лекар кој 
се наоѓа во државна или друга јавна служба. Исто 
тага со потврда — рецепт од лекар не подлежуват на 
плаќање царина ни очила, апарати, инструменти и 
ортопедски предмети што ш примаат за лична упо-
треба инвалидите и други лица со телесни мани. 

3) Патниците можат при враќањето од странство 
да внесуваат во својот рачен багаж без да плаќаат 
царина и повеќе видови стока која по оваа тарифа е 
слободна од царина во ограничени количини, со тоа 
што вкупната тежина на односната стока да не прео-
дува 10 кг и вредност од 25.000 динари по цените во 
внатрешниот промет. 

4) Лицата што се враќаат од странство на постојан 
боравок во ФНР Југославија (повратници) можат без 
да плаќаат царина да ги внесат сите предмети, стари 
и нови, што служат за лични потреби на повратникот 
и неговата поблиска фамилија, како и сиот стопански 
и друг инвентар што служи за вршење на нивното 
занимање. Ова ослободување не се однесува до сто-
ката што има трговски! асзрактер. 

5) Странските државјани од југословенско потекло 
што доаѓаат во посета на своите родини во ФНРЈ 
Југославија, можат без да плаќаат царина на внесат 
стока во вредност до 150.000 динари по цените во 
внатрешниот промет, доколку таа стока нема трговски 
карактер." 

Член 2 

Оваа уредба влегува во сила на објавувањето во 
„Службениот лист на Федеративна Народна Република 
Југославија". 

21 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

4Ѕ1. 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 <ш*Уста*вот на ФНРЈ, 
Владата, на ФНРЈ, по предлог од С в е т о т за народно 
здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕД-
БАТА ЗА МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗА 
ДРУГИТЕ ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕ-
НИЦИТЕ ШТО СЕ НАОЃААТ ВРЕМЕНО БОН РА-

БОТЕН ОДНОС 

Член 1 
Членот 17 од Уредбата за материјалното обезбе-

дување и за другите права на работниците и службе-
ниците што се наоѓаат времено вон работен однос 

(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 16/52) се менува и 
гласи: 

„На лицата што ќе се затечат на денот на вле-
гувањето во сила на оваа уредба вон работен однос 
им припаѓа, под условите предвидени во оваа уредба^ 
правото на материјално обезбедување и на повласте-
но односно бесплатно возење почнувајќи од 1 април 
1952 година.. 

Одредбите од чл. 12 на оваа уредба ќе се при-
менуваат под еднакви услови и на случаи на преста-
нок иа работен однос во период од 1 октомври 1951 
година до влегувањето во сила на оваа уредба, ако 
лицата на кои што им е откажано му се пријават на 
надлежното биро за посредување на трудот поради 
бан осл ув ање најдоцна до 31 јули 1952 година." 

Член 2 
По членот 17 од уредбата се додава- нов член 17a 

кој гласи: 

„Одредбите од оваа уредба -ќе се применуваат, 
под еднакви услови, и на учениците во стопанството 
и учениците на индустриските школи, на кои што по 
изучувањето на занаетот, односно занимањето не 
може да им се најде запеел ур ање од оправдани ра-
зложи, и тоа без обзир што не го наполниле работниот 
стаж од чл. 4 ст. 1 под 1) од оваа уредба." 

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

вањето во" „Службениот лист на Федеративна Народна 
Реп уб лика Југ осл авија", 

21 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана* 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегори«, е. р. 

4 8 2 . 

Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 
Владата на ФНРЈ, по предлог оД' Советот за сообраќај 
и врски на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 

ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НАДЛЕЖНОСТА НА СОЈУЗНИТЕ 
ОРГАНИ ВО ОДНОС НА ВИСОКАТА СООБРАЌАЈНА 

ШКОЛА НА ОРГАНИТЕ НА НР СРБИЈА 

Член 1 

Надлежноста на сојузните органи во однос на 
Високата сообраќајна школа, која е основана со 
Уредбата за Високата сообраќајна школа („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 54/50), се пренесува на органите 
иа НР Србија«. 

Член 2 
Надлежниот орган на НР Србија ќе донесе про-

писи за Високата сообраќајна школа. Со донесува-
њето* на тие прописи престанува, важноста на Уред-
бата за Високата сообраќајна школа. 
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Член 3 

Оваа уредба влегува во сила со денот ка објаву-
вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија". 

21 јули 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Го застапува 
Министерот т Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за сообраќај 
и врски, 

Министерот на Владета на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмаиовиќ, е. р. 

483 . 

Врз основа на чл. 1 од Законот за овластување на 
владата на ФНРЈ за донесување уредби поради согла-
сување односите во стопанството со новиот стопански 
систем, Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за 
народно здравје и сонија дна политика на Владата на 
ФНРЈ, излаза 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПОЧЕТОКОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ РАБОТНИ КНИШКИ 

1, Советите за народно здравје и социјална поли-
тика на народните републики ќе почнат да издаваат 
работни книшки на 1 август 1952 година. 

2) Републичките заводи за социјално осигуру 
#ање ќе почнат да донесуваат свои одлуки во смисла 
на Уредбата за работните книшки („Службен лист 
на ФНРЈ", бр. 7/52) и Напатствие™ за нејзиното 
спроведување (,.Службен лист на ФНРЈ", бр. 30/52) 
од 1 јануари 1953 година. 

3. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија". 

IV бр. 2476 
21 јули 1952 година 

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

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

Го застапува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за народно здравје 
и. социјална политика, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за наука и култура, 

Родољуб Чолаковић, е. р. 

484. 

Врз основа ст. 2 чл. 80 во врска со чл. 44 точ. 21 
од Уставот на ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, по предлог од 
Претседателот на Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ, пропишува 

О П Ш Т О Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА СЛУЖБАТА ЗА ЈАВНИ 

ПАТИШТА 
!. Општи одредби 

1. Работите на државната управа во врска со 
јавните патишта и нивното одржување на подрачјето 
f a околната односно градот ги врши, во рамките т 
Законита и другите прописи, народниот одбор на око-

лијата односно градот преку управата за патишта, како 
самостоен орган. 

Работите на службата за јавни патишта од над-
лежноста на народната република ги врши републич-
ката управа за патишта, 

II. Организација на службата за јавните патишта во 
народните одбори на околиите и градовите 

2. Во околија!а во чиј состав има градска оп-
штина со одделни права, управата за патишта на 
народниот одбор на околната, по правило, ги врши 
работите на службата за јавни патишта на околијата 
и на градската општина со одделни права. 

Работите во врска со одржувањето на улиците ги 
врши градската општина со одделни права. 

Поодделни градски општини со ожедни права 
можат, во согласност со народниот одбор на околи-
ната и со управата за патишта н^ народната репу-
блики. да обноват посебен срган за уредување и 
одржување на градските улици. 

Народниот одбор на околната може работите на 
државната управа во врска со јавните патишта од IV 
ред и нивното одржување да им ги повери на народ-
ните одбори на општините. 

3. Управите за патишта на народните одбори на 
околиите односно градовите се органи на државната 
управа и инвеститори за сите патишта на своето по-
драчје. 

Инвестиционите планови на управите за патишта 
на народните одбори за градење и реконструкција на 
п о с т о ј и т е патишта мораат да бидат во согласност со 
прописите што го регулираат единството на патната 
мрежа. 

4. Управата за патишта на народниот одбор на 
околната односно градот е надлежна за: 

а) вршење работи на инвеститор во врска со 
градењето на нови и реконструкција на постоевте 
патишта; 

б) одржување патишта од I, II, III и IV ред; 
в) присобирана технички .податоци за оставање 

планови и програма на изградбата; 
г) технички надзор над изводење™ на работите 

на патишта кои се изводат преку градежните прет-
пријатија; 

д) теренска работа на обележување патишта со 
сообраќајни белези и со белези за километри; 

г) изработка на катастар на патишта и катастар 
на мостовите на патиштата; 

е) организација и раководење со службата на 
броење на сообраќајот на патиштата и натамошна 
обработка- на присобрано© податоци1; 

ж) присобирање и обработка на разни податоци 
за состојбата на патиштата и нивните објекти; 

з) составање техничка документација за работите 
од помал обем што се изведат преку претпријатија; 

и) грижа за примената на прописите за. заштита 
и употреба на патиштата како и другите прописи што 
ја регулираат е тужбата за јавни патишт а, 

5. Управата за патишта па народниот одбор на 
околната односно градот има следни органи: 

одбор за пат§Ц|нга, како колегијален орган, и 
шеф на управата за патишта со потребен број 

службеници. 
6. Одборот за патишта го сочинуваат претседате-

лот и членовите на одборот. 
Претседателот на одборот за патишта го избираат 

членовите на одборот. 
Во состав на одборот за патишта, покрај шефот 

на управата за патишта влегуваат претставници од 
заинтересираните државни органи и установи, од Ју-
гословенската народна армија и прете•г^чнии^ на 
организациите, како што се:, комори, ноготел-.и држав-
ни стопански претпријатија,' задружни организации и 
општествени организации што се заинтересира'и ?•? 
службата за јавни патишта на подрачјето на ох.ми-
ја га односно градот. 

Членовите на одборот за пасишта ги назначува 
народниот одбор. Народниот одбор може да назначува 
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за членови на одборот за патишта и поодделни 
I parани. 

7. Одборот за патишта дава смерници за работата 
на администрацијата на управата за патишта и врши 
надзор над работењето на администрацијата. 

Одборот за патишта: 
а) го утврдува предлогот на претсметката на при-

ходите и расходите на управата за патишта; 
б) решава и го утврдува предлогот за градење и 

реконструкција на постоевте патишта од III и IV 
ред за период од една година или повеќе години; 

в) презема мерки за подготвување стручни ка-
дрови ; 

^ г) му поднесува со свое мислење на наводниот 
одбор на околната на согласност решенија од' народ-
ните одбори на општините за разлетување на пати-
штата во категорија га на јавните патишта од IV ред 
и за промените во категоризацијата на порано окзте-
горпсаните патишта од IV ред. 

8. Шефот на управата за патишта се грижи за 
спроведувањето на заклучоците на одборот за пати-
шта. 

Шефот на управата за патишта раководи со ад-
министрацијата на управата и со работењето на над-
зорници^ на патишта и патарите. 

Шефот на управата за патишта е наредбодавец за 
извршување па претсметката на приходите и раско-
шне на управата за патишта. џ 

9. Шефот на управата за патишта го назначува 
народниот одбор на околната во согласност со ди-
ректорот на управата за патишта на народната 
република. Шефот на управата за патишта мора да 
биде градежен инженер или градежен техничар со 
соодветна пракса за работите на патишта. 

10. Работите на редовно одржување на патишта 
ги вршат патари под раководство и контрола на над-
зорниот на патот. 

Патарите ги назначува народниот одбор по пред-
лог од шефот на управата за патишта.. 

Поблиски прописи за должностите и за службе-
ните односи на патарите и надзорниците на патишта 
ќе донесе надлежниот орган на народната република 

111. Организација на службата за јавни патишта во 
народните републики 

И. Републичка управа за патишта е надлежна за: 
а)водење стручен надзор, контрола и евиденција 

над извршувањето на работите на патиштата од I и 
II ред, 

б) проучување на патната мрежа, ролја га и зна-
чењето на поодделни патни правци на подрачјето на 
народната република а со обзир на состојбата на па-
тиштата и интензитетот на сообраќајот, грижи за. начи-
нот и обемот на изградбата нови и реконструкција на 
постоевте патишта од I и II ред; 

в) соработка со сојузниот орган надлежен за слу-
жбата за патишта на подготување прописи за регули-
рањето на службата за јаши патишта и грижа за, ш е -
мата примена; 

г) давање стручна помош на управите за патишта 
на народните одбори; 

д) водење катастар на патиштата и мостовите на 
подрачјето на народната република; 

ѓ) присобирана податоци од управата за патишта 
на народните одбори за сообраќајното оптеретување 
на патиштата и за состојбата на патиштата и патните 
објекти; 

е) давање предлози за категоризацијата на пати-
штата од И ред; 

ж) подготвување нацрти на републичките закони 
и прописи, како и нацрти на техничките напатствија 
што ги донесува одборот за патишта. 

Управата за патишта на народната република може 
да врши работи на инвеститор во врска со градењето 
на нови и реконструкција на постоевте патишта од 
I и II ред. 

Управата за патишта на народната република се 
грижи инвестиционите планови на управите за па-
тишта на народните одбори за градење нови и ре-

конструкција на постоевте патишта, да бидат во со-
гласот со преписите што го регулираат единството 
на патната мрежа. 

12. Управата за патишта на народната република 
има следни органи: 

одбор за патишта, како колегијален орган, и 
директор на управата за патишта со потребен 

број службеници. 
13. Одборот за патишта го сочинуваат претседа-

телот и членовите на одборот. 
Владата на народната република го определува 

бројот на членовите и составот на одборот за па-
тишта. 

3 4. Одборот за патишта: 
а; го утврдува предлогот на претсметката на 

при:: •"иге и расходите на управата за патишта; 
б) го VIвидува предлогот за градење нови и ре-

конструкција на постоевте патишта од I и II ред за 
периодот од една година или повеќе години; 

в) врши распоред на финансиските средства на 
управите за патишта на народните одбори за градење 
нови и реконструкција на постоевте како и за одржу-
вање из патиштата од I и II ред; 

г) подготвува нацрти на републичките закони и 
прописи од областа па службата за јавни патишта; 

д) донесува технички напатствија во врска со 
службата за јавни патишта; 

ѓ) презема мерки за подготвување стручни ка-
дрови; 

е) му дава предлози на надлежниот орган на на-
родната република за разврстувањето на поодделни 
патишта во категоријата на јавните патишта од II ред, 
како и за промената во категоризацијата на порано 
окатегорисаните патишта од II ред: 

ж) дава предлози за разлистување на поодделни 
патишта во категоријата на јавните патишта од I ред, 
како и за промената во категоризацијата на порано 
©категоричните патишта од I ред. 

15. Директорот на управата за патишта го назна-
чува владата *на народната република. 

Директорот на управата за патишта се грижи за 
спроведување на заклучоците од одборот за патишта 
и раководи со администрацијата на управата. 

Директорот на управата за патишта е наредбода« 
вец за извршување на претсметката на приходите и 
расходите на управата за патишта. 

16. За извршување на задачите од делокругот на 
работењето на управата за патишта на народната ре-
публика, владата на народната република, по предлог 
од директорот на управата з,а патишта, може да фор-
мира за определени подрачја (области, реони) техни-
чки секции или патни инспекции. 

Со техничката секција односно со патната ин-
спекција раководи шефот на секција га односно шефот 
на инспекцијата кој мора да биде градежен инженер 
со соодветна пракса за работите на патишта. 

17. Патните инспекции вршат надзор и контрола 
над извршувањето на инвестиционите работи на сите 
јавни патишта како и контрола за одржување на па-
тиштата од I и II ред. 

18. Техничките секции, покрај работите спомената 
во точ. 17 од ова напатствие вршат следни работи: 

а) присобираат и обработуваат технички податоци 
за соетавање планови за работите на патишта и за 
соетавање програма за изградба на патишта од I и II 
ред; 

б) присобираат податоци од управата за 'патишта 
на народните одбори за катастарот на патишта од I 
и II ред и мостовите на тие патишта, за сообраќај-
ното оптеретување и состојбата на тие патишта; 

в) им даваат стручна помош на управите за па-
ти ОЈ та. 

Владата на народната република може, во оправ-. 
дани случаи, да им додели .на техничките секции 
уште и служба за одржување на патиштата од I и II 
ред со современи голсвози. 

]9. Седиштето, подрачјето и делокругот на тех-
ничките секции и на патните инспекции ќе го уста* 
нови владата на народната република, 
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IV. Завршни одредби 
20. Владите на народните републики ќе донесат 

свои прописи за организација на службата за јавни 
патишта во рамките на ова општо напатствие. 

Во народните републики и во народните од-
бери ке се спроведе организација на јавните патишта 
во рамките на ова општо напатствие до 1 октомври 
оваа гол ипа. 

22. Ова општо напатствие влегува во сила со де-
нот на објавувањето во „Службениот лист на Феде-
ративна Народна Република Југославија". 

22 јули 1952 година 
Белград 

Прекедател на Владата ма ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Го застанува 
Министерот на Владата на ФНРЈ 

Претседателот на Советот за сообраќај 
и врски, 

Министерот на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за индустрија 

и градежнишво, 
Светозар Вукмановић е. р. 

485 . 

Врз основа на чл. 8 од Законот за буџетот на 
Федеративна Народна Република Југославија за 1952 
година, Владата на ФНРЈ, по предлог од Министерот 
на финансиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИКИТЕ ВО ЦЕ-
НАТА НА ШЕЌЕРОТ ЗА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА НА 

ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА 
1) Прети,ријзтијата на прехранбената индустрија 

имаат право на надокнада (регрес) во цената за оние 
количини шеќер што ќе ги потрошат* во производ-
ството на мармалад и овошни конзерви. Вкупниот 
износ на 'регресот по овој основ не смее да прејде 
252,000.000 динари во 1952 година. 

2) Р е г р е с и т е барања што ги поднесуваат прет-
пријатијата на прехранбената индустрија по основот 
предвиден во претходната точка, се покриваат од 
средствата на пазаришната добивка од 1951 година 
од сметката бр. 800500 при Народната банка на ФНРЈ. 

3) Се овластува Министерот на финансиите на 
ФНРЈ со посебно напатствие да ги пропише условите 
и начинот за остварување на регресот по ова ре-
шение, 

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

IV бр. 2477 
21 јули 1952 година 

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

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

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

4 8 6 . 

Врз основа на чл. 33 од Законот за планското 
управување со наполнето стопанство („Службен, лист 
на ФНРЈ, бр. 58/51), Владата на ФНРЈ по предлог 
од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ НАД-

ЛЕЖНИ ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ЦЕНИ И ТАРИФИ 
1) Стопанскиот совет на Владата *а ФНРЈ може 

'ча пропишува цени како стопанско-управни мерки во 

смисла на чл. 31 под б) од Законот за планското 
управување со народното стопанство. 

2) Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ пропи-
шува тарифи во железничкиот, поморскиот, речниот 
и воздушниот сообраќај и тарифи на поштенско-
т еле графско-тел ефонските усд ут и. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може да 
го пренесе овластеното за пропишување тарифи о д 
претходниот став на органите на државната управа 
во чија надлежност спаѓаат работите за кои се про-
пишуваат соодветни тарифи, 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може да 
ги овласти органите од претходниот став и на склу-
чување договори и аранжмани во врска со тарифите. 

3) Стопанскиот совет на владата на народната 
република пропишува тарифи во драмскиот сообра-
ќај. 

4) Народниот одбор на околината, градот и на 
градската општина со одделни права може да про-
пишува највисоки тарифи од кои можат соодветните 
установи и претпријатија да определуваат тарифи за 
комуналните услуги. 

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

IV бр. 2478 
21 јули 1952 година 

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

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

Министер на Владата Hai ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

4 8 7 . 

Врз основа на чл. 79 од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), во врска со чл. 
6 од" Правилникот за звањата и платите на службени-
ците на инспекцијата на трудот („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 18/52), а во согласност со Претседателот 
на Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ, пропишувам 

П Р А В И Л Н И К 
ЗА СТРУЧНИТЕ ИСПИТИ И СТРУЧНИТЕ КУРСЕВИ 

НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ИНСПЕКЦИЈАТА 
НА ТРУДОТ 

I. Стручен испит 
Член 1 

За службениците на инспекцијата н,а трудот се 
установува стручен испит за звањето инспектор на 
трудот. 

Член 2 
Службениците со звањато помошен инспектор на 

трудот можат да го полагаат стручниот испит за зва-
њето инспектор на трудот, откога во звањето помо-
шен инспектор ш трудот провеле 18 месеци. 

Член 3 
Лицата од чл. 2 ст. 2 од Правилникот за звањата 

и платите нд службениците на инспекцијата на трудот 
при премин во службата на инспекцијата на трудот 
должни се да го положат стручниот испит за звањето 
инспектор на трудот во срок од една година од денот 
на преминот во оваа служба. 

Член 4 
Стручниот испит за звањето инспектор на трудот 

се полага усно и писмено. 
Усниот испит се состои од општ и посебен — 

стручен дел. Усниот испит прво се полага од општиот, 
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а потоа од посебниот — стручен дел. 
Писмениот дел н,а испитот се состои во решавање 

на еден конкретен случај од областа на хигиенско-
техничката заштита при работењето или на работните 
односи, 

Член 5 
Стручниот испит за звањето инспектор на трудот 

опфаќа следни предмети: 
општ дел: Организација на државната управа 

и државната власт во ФНРЈ — уставен развиток на 
стара Југославија — творење нова држава во текот 
иа НОБ-а — народна власт — олштествено-економско 
уредување — принципи на федер агилното уредување 
— начело на единството на пласта — социјалистичка 
демократија — права и должности на граѓаните — 
највисоки органи на државната, власт и државната 
управа во ФНРЈ — највисоки органи на државната 
власт и на државната управа на народните републики 
— највисоки органи на власта и управата На автоном-
ните единици — народни одбори — органи на право-
судието и на јавното обвинителство. 

Стопанско законодавство — стопански претприја-
тија — управување со стопанските претпријатија — 
општествен план — основи на работењето на стопан-
ските претпријатија — расподеле а на платниот фонд 
— државна -арбитража — пронајдуваново и техничко 
усовршување; 

Посебен — стручен дел: трудово право — основни 
поими — заснивање .работен однос — плати — работ-
но време и одмори — службенички однос — заштита 
на трудот — социјално осигурување — ученици во 
стопанството — работна дисциплина — работни спо-
рови — престанок на работниот однос — посреду-
вање на трудот. 

Техничка и здрав ствено-техиичка заштита при ра-
ботењето — општи правила за техничката и здрав-
ствено — техничката заштита (спрема Општиот пра-
вилник) — сите правилници за хигиеиско-заштитни 
мерки при работењето. 

Хигиена на трудот — практично спроведување на 
хигиенската заштита во претпријатијата. 

И. Испитни комисии и постапка 
Член 6 

Стручниот испит се полага пред испитна комисија, 
која се состои од претседател, од два члена и од 
стручни испитувачи. 

Испитните комисии ги назначува секоја година 
претседателот на советот за народно здравје и со-
цијална политика на владата на народната република. 

Член 7 
За положениот стручен испит се води записник. 

Записникот, како и целокупната администрација во вр-
ска со полагањето на стручниот испит го води заг 
лионицарот определен од старешината на установата 
во која се полага стручниот испит. Записникот го 
потпишуваат сите членови на испитната комисија. 

Записникот за испитот заедно со другите акти се 
чуваат во архивата на советот за народно здравје и 
и социјална политика на владата на народната ре-
публика. 

Член 8 
Пријавата за полагање на етру чинот испит за 

звањето инспектор на трудот кандидатот ја поднесува 
до испитната комисија при советот за народно здравје 
и социјална политика на владата на народната ре-
публика, и тоа еден месец пред срокот предвиден за 
полагање. 

Испитот може да се повтори двапати и тоа во срок 
од најмању 6 месеци до една година после првото 
полагање. 

Сроковите за полагање испити се редовни и вон-
редни. Редовни срокови има два. годишно, а вонредни 
можат да бидат и повеќе, ако има потреба за тоа. 

Член 9 
Пријавениот кандидат се повикува на испит преку 

старешината на организационата единица во која ра-
боти кандидатот. 

Од оправдани разлози кандидатот може да бара 
да му се одложи испитот. Одлука за тоа донесува 
испитната комисија до која е поднесена пријавата за 
пол ат ање ис пит от. 

Член 10 
За подготвување и полагање на стручниот испит 

на кандидатот може да му се одобри до 10 дена 
платено отсуство. Ова отсуство не Се засметува ве 
годишниот одмор. 

На кандидатот му припаѓа право на надокнада на 
трошковне по прописите за надокнада на трошковите 
за службени патувања кога по позив патуваат поради 
полагање на испитот вон местото на службување™. 

Кандидат кој неоправдано не дојде на полагање 
на стручниот испит или неоправдано се откаже ол 
веќе започнатото полагање нема право на надокнада 
на патните трошкови. 

Член И 
По завршениот испит испитната комисија го оце-

нува успехот што го покажал кандидатот на усниот 
и писмениот испит. 

Успехот на кандидатот се оценува со оценка 
одличен (5), многу добар (4), добар (3) и слаб (2). 

Комисијата одлучува со мнозинство гласови. 
За резултатот испитната комисија на кандидатот 

му издава сведоџба, која ја потпишуваат претседа-
телот и сите членов« на испитната комисија. 

Член 12 
Ако кандидатот на стручниот испит не ПОЛОЖА 

еден или два предмета, тој може овие предмети пов-
торно да ги полага во редовен или вонреден срок, по 
истекот на два месеца од полагањето. 

Ако кандидатот ни тогаш не ги положи овие 
предмети се смета дека не го положил испитот. 

Jil. Стручни курсеви 
Член 13 

Заради * што подобра припрема за полагање на 
стручниот испит, како и заради: издигнување на струч-
ната способност, можат да се осниваат стручни кур-
севи за помошни инспектори на трудот и за инспектори 
на трудот. 

За слушатели на овие курсеви можат да се опре-
делат и службеници од други звања доколку работат 
во службата на инспекцијата на трудот, ако е тоа за 
нивната стручна работа на овие работи нужно по* 
тр е био. 

Член 14 
Курсевите за службениците на инспекцијата на 

трудот се осип в ает со решение од претседателот на 
советот за народно здравје и социјална политика на 
владата на народната република. 

Во овие републички совети за народно здравје и 
социјална политика, каде што нема услови за осни^ 
вање курс, слушателите можат да се упатат во други 
републички совети за народно здравје и Социјална по-
литика каде што е формиран овој курс. 

Член 15 
Слушателите на курсот ги определува претседа-

телот на советот за ^народно здравје и социјална по-
литика на владата на народната република по предлог 
од републичкиот инспектор на трудот. 

Член 16 
Наставниот пла« и програмата на курсот се состои 

од општ и посебен — стручен дел. 

Член 17 
На крајот на курсот слушателите го полагаат испи-

тот од чл. 4 на овој правилник пред испитна комисија. 
Испитната комисија се состои од претседател и 

четири* члена што ги определува претседателот на 
советот за народно здравје и социјална политика на 
владата на народната република помеѓу наставниците 
што пренодазале на курсот. 

За работата на испитната комисија се води за-
писник. 
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Записничарот на испитната комисија го опреде-
лува органот надлежен за оснивање на курсот. 

Член 18 
Кога слушател от на курсот ќе го положи испитот, 

^опитната комисија му издава сведоџба за завршениот 
испит, која ја потпишуваат претседателот и сите чле-
нови на комисијата. 

Успехот што го покажал кандидатот на усниот и 
писмениот испит се оценува со оценка одличен (5), 
многу добар (4), добар (3) и слаб (2). 

Комисијата одлучува со мнозинство гласови. 

Член 19 

минува својот службенички однос. 
Со влегувањето на курсот службеникот не го пре-
Трошкови^ околу организацијата и одржувањето 

иа курсот ги сноси организационата единица во која 
се одржува курсот. 

Член 20 

Евиденцијата за стручните курсеви на службени-
ците на инспекцијата на трудот ќе ја води советот 
за народно здравје и социјална политика на владата 
на народната република при кого е формиран курсот. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 21 

Се овластува Претседателот на Советот за народ-
но здравје и социјална политика на Владата на ФНРЈ 
да го пропише обемот на програмата на стручниот 
испит од чл, 8, како и наставниот план и програмата 
иа стручниот курс од чл, 17 на овој правилник. 

Член 22 

Сите службеници на инспекцијата на трудот што 
се затекнале во звањата помошен инспектор на тру-
дот и инспектор на трудот, како и виши инспектор на 
трудот со непотполна вредна школа, должни Се да 
"пплагсп испит по прописите на овој правилник. Овој 
испит задолжително мора да се положи до крајот на 
1952 година. 

Член 23 
Со влегувањето во :ила на овој правилник пре-

станува да важи Правилникот за стручните испити и 
стручните курсеви во конгполио-инспекциската слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ'4, бр. 47 50), во оној 
дел што се однесува до службениците на инспекци-
јата на трудот. 

Член 24 
Овој правилник влегува во сила со денот на обја-

вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-
водна Република југославија". 

Бр, 10290 
12 јули 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно 

здравје и социјална'политика, 
др Павле Грегори«, е. р 

Согласен, 

Потпретседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата 

на ФНРЈ, 
Министер на финансии ге на ФНРЈ, 

Милентије П о г г п 1 ^ л ~ — 

488 . 
Врз основа на чл, 12 од Уредбата за каматните 

л о л и („Службен лист на ФНРЈ", бр. 25/52), а по 
предлог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, до-
несувам 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ВИСИНАТА НА КАМАТНИТЕ СТОПИ ПО КРАТКО-
РОЧНИТЕ КРЕДИТИ НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА КОИ 
ПОКРАЈ ОСНОВНАТА ДЕЈНОСТ СЕ ЗАНИМАВААТ 

И СО РАБОТИ НА ИЗВОЗ И УВОЗ 

1) На краткорочните кредити на државните сто-
пански претпријатија, задругите и задружните орга-
низации, како и на претпријатијата на општествените 
организации, кои покрај својата основна дејност се 
занимаваат и со работи на извоз и увоз, банката ќе 
ја применува каматната стопа пропишана за гранката 
ка која штс и' припаѓа претпријатието. 

2) Ова решение ќе се применува од 1 април 1952 
година. 

Бр. 243 
17 јули 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Стопанскиот совету 
Борис Кидрич, е. р. 

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