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208. 
У К А З 

Врз основа на чл. 74 точ. 6 од Уставот, а во врска 
со чл. 6 точ. 3 од Законот за Президиумот на Народната 
скупштина на ФНРЈ, Президиум от на Народната скуп-
штина на ФНРЈ го прогласува Законот за прогласување 
Петнаесетти мај за народен празник, што го донесоа 
Сојузното веќе и Бебето на народите на Народната 
скупштина на ФНРЈ на своите седници од 31 март 1952 
година, а кој .даси: 

З А К О Н 
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПЕТНАЕСЕТТИ МАЈ ЗА 

НАРОДЕН ПРАЗНИК 
За да се обележи достојну денот Петнаесетти мај 

1945 година, кога Југословенската народна армија го 
заврши победнички своето велико дело на ослободу-
вањето на нашата татковина, Народната скупштина на 
ФНРЈ донесува 

З А К О Н 
за прогласување Петнаесетти мај за народен 

празник 
Член 1 

Петнаесетти мај се прогласува за народен празник 
на Федеративна Народна Република Југославија. 

Член 2 
Со денот на влегувањето во сила на овој закон 

престанува да важи точ. 18 на чл. 1 од Законот за 
потврда на одлуките и законите донесени пред 1 де-
кември 1945 година („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
91/46). 

Член 3 
Овој. закон влегува во сила со денот на објавува-

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

У. бр. 599 
8 април 1952 година 

Белград 
Президиум на Народната скупштина 

на Федеративна Народна Република Југославија 
Секретар, Претседател, 

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

_ 209. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ, по предлог од Советот за народно 
здравје и социјална политика на Владава на ФНРЈ, а 
по прибавено мнение од Централното веќе на Сојузот 
на синдикатите на Југославија, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПОСТАПКАТА ЗА ОТКАЖУВАЊЕ РАБОТЕН ОД-
НОС НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
Член 1 

По постапката з^ртшшана во оваа уредба им се 
дава отказ на работниците и службениците зло сл ени 

во стопанските претпријатија, стопанските задружени-
ја, во задружните и општествените организации, како 
и во стопанските установи на самостојно финансираше 
(стопански организации). 

Член 2 
Секој отказ на работник и службеник мора да 

биде образложен и писмено соопштен. 

Член 3 
Кога има намера да даде истовремено отказ на 

поголем број работници односно службеници поради 
намалувањето обемот на работењето или трошковне, 
стопанската организација е должна претходно да се 
согласи за тоа со месниот (околискиот) синдикален 
совет. 

Кога во случајот од претходниот став ќе се по-
стигне согласност стопанската организација може да 
даде отказ според постигнатата согласност. 

Ако синдшалниот совет не ќе стапи во врска с о 
стопанската организација во срок од осум дена поради: 
заедничко - решавање за намераваниот отказ, или аксК 
во согласно утврдениот срок, кој не може да биде. 
подолг од 15 дена, не ќе пристапи кон заедничкото 
јрешавање за намераваниот отказ, стопанската органи* 
за ција може сама да го даде намеравани от отказ. 

Член 4 
Ако во случајот од ст. 1 на претходниот член с о 

заедничкото решавање не ќе се постигне во срок од. 
три дена согласност помеѓу стопанската организација 
и синдикални от совет, а стопанската организација о~ 
стане при својата намера за јавање отказ, таа е дол-
жна својот образложен предлог за отказ да го подне-
се до претседателот на советот за народно здравје 
и социјална политика на владата на народната репу-
блика', кој ќе го испрати предлогот во срок .од три 
дена по неговиот прием на претходна одлука до ре-
публичката арбитража за решавање по откачите (ре-
публичка арбитража). 

Одлуката од републичката арбитража е конечна. 

Член 5 
Советот на републичката арбитража се состои од-

нет члена, од кои што претседателот на советот за 
народно здравје и социјална политика на владата на 
народната република определува двајца од листата 
што ја утврдува земскиот совет на сојузот на синди-
катите по предлог од земските одбори на синдикатите, 
двајца од листата што ја утврдува стопанскиот совет,, 
на владата на народната република по предлог од ре-
публичките стопански здруженија, а еден помеѓу чле-
новите од тој совет. 

Членот на советот за народно здравје и социјална 
политика на владата на народната (република што е 
определел за член на советот на републичката арби-
тража наедно е и претседател на тој совет. 
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Член б 
Републичката арбитража донесува одлука за тоа 

на кои лида не може да се даде отказ. 
При донесување одлука арбитражата ќе води смет« 

кд нарочно за тоа: дека е потребно пре димио да се 
заштедуваат жени на сите работни места каде е тоа 
можно со обзир на стручната спрема, природата и ви-
дот на работите; да се обезбеди правилен однос по-
меѓу работниците од разни степени квалификација со 
обзир на дадените услови на работењето, да се рас-
поредат на поодделни работни места работници чиите 
физички способности им одговараат на тие услови; 
да им се обезбеди соодветно запо-слување на воените 
инвалиди и на инвалидите на трудот. 

Член 7 
Синдикалист совет и републичката арбитража не 

можат при согласувањето, односно при решавањето 
да влегуваат во оценката на прашањето за самиот 
фр ој на лицата за кој е предложен отказ. 

Член 8 
Стопанската организација е должна да спроведе 

претходна постапка предвидена во чл. 3 од оваа уред-
ба и во случај кога намерава да даде отказ на поод-
делни жени, поодделни работници или службеници што 
имаат повеќе од десет години работен стаж, на поод-
е л н и воени инвалиди и инвалиди на трудот. 

Ако со заедничкото решавање не се постигне со-
гласност во срок од три« дена помеѓу стопанската ор* 
Јонизација и синдикалниот совет, а стопанската орга-

низаци ја остане при својата намера за давање отказ, 
/таа е должна да го поднесе својот образложе« пред-
лог за отказ на претходна одлука до околиската (град-
ската) арбитража за решавање по откачите (околнека, 
градска арбитража). 

Член 9 
Советот на околеска (градска) арбитража се со-

стои од по еден претставник на 'месниот синдикален 
совет, на стопанската организација што го дала отка-
зот и на околискиот (градскиот) народен одбор. 

Членовите на советот на арбитража — претставни-
ците на синдикалниот совет и на народниот одбор го 
(определува претседателот на советот за народно здра-
вје и социјална политика на народниот одбор од ли-
стата на арбитри што ја утврдува синдикалниот совет 
односно народниот одбор. 

Ако стопанската организација не го именува сво-
јот арбитер ни во срокот што ќе и го определи прет-
седателот на советот на околиоката (градската) арби-
тража, овој ќе именува еден арбитер. 

Арбитерот-претставникот на народниот одбор на-
едно е и претседател на советот -на околината (град-
ската) арбитража. 

Член 10 
Секој работник и службеник, ост оние на кои 

што им е даден отказ врз основа на претходна одлука 
од арбитражата за решавање по отказите (чл. 4 и 8), 
може против отказот што му е даден да подаде жалба 
до околината (градската) арбитража за решавање по 
отказите во срок од осум дена по соопштувањето 
на отказот. 

Срокот за подавање жалба против отказот опре-
делен во претходниот став, важи и во случај кога ра-
ботникот односно службеникот ќе побара посреду-
вање на синдикалната организација по .прашањето за 
отказ кај стопанската организација што го дала от-
казот. 

Околискагга (градската) арбитража е должна да 
донесе одлука по жалбата и да ја испрати до жали-
телот пред истекот на отказниот срок, оти инаку ќе 
се смета дека е жалбата уважена. 

Одлуката на околината (градската) арбитража б 
конечна. 

Член 11 
Арбитражата не може да го поништи отказот, ако 

е даден на лице за кое ќе се утврди дека со несове-
сниот однос кои работата, со неоправдано изостану-
вање од работа, или на друг сличен начин, се огре-
шило во работната дисциплина, или дека поради својот 
неправилен однос спрема општествениот имот, или по-
ради други створени неправилности било штетно по 
интересите на работниот колектив односно на стопан-
ската организација. 

Член 12 

Надлежната инспекција на трудот ќе го поништи, 
по сопствена иницијатива или по барање од заинте-
ресираното лице, од синдикалната организација или 
од арбитражата, отказот што е даден спротивно на 
постапката пропишана во оваа уредба или спротивно' 
на одлуката од арбитражата. 

Член 13 
Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни 

за прекршок директорот на стопанската организација, 
односно друго одговорно лице што ќе даде отказ 
спротивно на претходната одлука од арбитражата (чл. 
4 ст. 1 и чл. 8 ст. 2), како и одговорното лице што 
ке даде отказ во случаите предвидени во чл. 3 ст. 1 
и чл. 8 ст. 1 од оваа уредба без претходна постапка 
определена во тие членови. 

Член U 
Одредбите од оваа уредба ќе се применат и на 

отказите што се дадени во времето од 1 април 1952 
година до денот на влегувањето во сила на оваа уред-
ба, без обзир дали станале правосилни, како и на от-
казите што се дадени пред тој ден, а не станале пра-
восилни до денот на нејзиното влегување во сила. 

Член 15 

Со влегувањето во сила на оваа уредба преста-
нува надлежноста на комисиите за работни спорови 
и на персоналните комисии во стопанските организа-
ции, во поглед на отказите дадени на работниците 
односно на службениците. 

Член 16 

Поблиски'прописи за определување на оваа уред-
ба донесува, по потреба, Претседателот на Советот 
за народно здравје и социјална политика на Владата 
на ФНРЈ по претходно прибавено мнение од Централ-
ното веќе на Сојузот на синдикатите на Југославија. 

• Член 17 
Оваа уредба влегува во сила со денот н.а објаву-

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

10 април 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. 
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210. 

Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 
управување со народното стопанство и чл. 13 и 94 од 
Законот за државните службеници, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Советот за законодавство и изградба 
ка народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

ПОШТЕНСКО-ТЕЛЕГРАФСКО-ТЕЛЕФОНСКАТА 
СЛУЖБА 

I. Општи одредби 

Член 1 
По оваа уредба се определуваат звањата и платите 

ца службениците запослени во поштенско-телеграфско-
телефонската служба. 

Член 2 
Платите на службениците се определуваат според 

стручната спрема, звањето, покажаниот успех во рабо-
тата и годините на службата. 

Член 3 
Основните плати на службениците се определуваат 

ло скалата на платните разреди од чл. 3 на Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи. 

Член 4 
Во определените платни разреди постоат по три 

периодски повишени кои чинат составел дел на основ-
ната плата. 

Периодските повишицу службениците ги добиваат, 
ло правило, после определен број години на служба 
во највисокиот платен разред до кој можат редовно да 
мапредуваат во едно звање. 

Член 5 
На -службениците што се наоѓаат на определени 

положа« им припаѓа покрај основната плата и поло-
в е н додаток. 

Член 6 
За службениците распоредени на работа во поод-

делни служби можат да се установуваат додатоци за 
одделните услови на работењето, за ноќна работа, за 
прекувремена работа, за спроведување пошта и за 
натфрлување на месечниот ефект на работењето. 

Исто така, за службениците што работаат во поод-
делни служби може да се установи додаток за знање 
на странски јазици, ако работат на работни места каде 
го користат тоа ш а њ е како дополнително за подобро 
вршење на службата. 

Правилници за додатоците од претходните ставови 
донесува Главната дирекција на поштите во согласност 
со Централниот одбор на синдикатот на службениците 
на ПТТ на Југославија и со Советот за законодавство 
и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Член 7 
На службениците можат да им се даваат награди 

За особени резултати постигнати во работата. 
Наградите можат да се даваат само од сопствената 

акумулација, во рамките на сумата одобрена за таа цел. 
Поблиски одредби за давање награди ќе пропише 

Главната дирекција иа поштите во согласност со Цен-
тралниот одбор на синдикатите на службениците на 
ПТТ на Југославија. 

Член 8 
На службениците можат да им се даваат премии 

од остварените заштеди кои се резултат на подобра 
организација и залагање во работата, заштеда во 
материјал и заштеда во платниот фонд. 

Начинот на поделбата на премиите од тој фонд 
ќе се регулираат со одделни прописи што ги донесува 
Главната дирекција на поштите во согласност со Со-
ветот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 9 
Службениците што работаат во службите кои по 

својата природа бараат да бидат и униформирани, 
имаат право на бесплатно службено облекло и обувки, 
кои се должни да ги носат за време на вршењето на 
службата. 

Поблиски одредби за службеното облекло и обувки 
ќе пропише со правилник Советот за сообраќај и врски 
на Владата на ФНРЈ во согласност со Министерот на 
финансиите на ФНРЈ. 

Член 10 
Со решение на Главната дирекција на поштите cfe 

утврдува бројот на службеничките места но звањата 
за секоја организациона единица. Тој број не може да 
се најголеми без одобрение од Главната дирекција на 

поштите. 
Намачувања можат да се вршат само на местата 

и најповеќе во звањата што се предвидени во решени-
ето за систематизацијата. 

Член 11 
Службениците вршат, по правило, работи на своето 

звање. 
Доколку управниот, односно поштенско-телеграф-

ско-телефонскиот, техничко-стручниот и сметковод-
ствено-књиговодствениот службеник по свој пристанок 
врши работи на канцелариски службеник, звањето му 
се определува според работите што ги врши. Во овој 
случај -службеникот го задржува правото на поранешно-
то звање ако се врати на работите од тоа звање. Вре-
мето проведено во вршење канцелариски работи не се 
смета за напредување во поранешното звање на упра-
вен, односно поштеноко-телеграфско-телефонски, тех-
ничко-стручен и сметководетвено-книговодствен слу-
жбеник, 

II. Поделба на службениците 
Член 12 

Според видот и карактерот на работите што ги 
вршат службениците се делат на: 

1. управни службеници, 
2. поштенско-телеграфско-телефонски службеници, 
3. техничко-стручни службеници, 
4. сметководствено-книговодствени службеници, 
5. канцелариски службеници. 

Член 13 
Управни службеници во смисла на оваа уредба eft 

службениците што подготвуваат акти од управно-регу-
латорна природа и кои го организираат спроведување-
то на управните мерки во птт служба. 

Поштенско-телеграфско-телефокски службеници во 
смисла на оваа уредба се службениците што вршат 
стручни работи на поштенско-телеграфско-телефонската 
експлоатација. 

Техничко-стручни службеници во смисла на оваа 
уредба се службениците што вршат работи во врска 
со одржувањето, градењето и унапредувањето на сред-
ствата на птт врски. 

Сметководствено-книговодствени службеници во 
смисла на оваа уредба се службениците што вршат 
е ме т ков од ств ен о-кн ПРОВО д е т вени .работи на птт служба. 

Канцелариски службеници во смисла на оваа уред-
ба се службениците што вршат канцелариски и кан-
целариско-технички работи во птт служба. 

III. Звања 
Член 14 

Службениците на поодделни видови од претход-
ниот член, според стручната способност и положајот 
што го имаат во службата, имаат звања, и тоа: 
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а) Управните службеници: 
1. пристав 
2. референт 
3. виши референт 
4. советник 
5. виши советник 

б) Поштенско-телеграфско-те к ! ..г службе-
ници: 

1. птт манипулант, 
2. птт манипулант I класа, 
3. птт прометни^ 
4. птт контролор. 

в) Техничко-стручните службеници, и тоа: 
Група А 

1. цртач на електроврски, 
2. техничар на електроврски, t 
3. техничар контролор на електроврски; 

Група Б 
L испитувач на тт уреѓаи, 
2. испитувач на тт линии и апарати, 
3. положувач на тт каблови, 
4. монтер на воздушни тт линии, 
5. монтер на тт каблови, 
в. монтер на тт уреѓаи за напојување со струја, 
7. тт механичар. 
г) Сметководствено-книговодствените службеници: 

сметководствен режисер, 
2. книговодител, 

сметковен контролор. 
Наместо или покрај звањата наведени во претход-

еше: став можат да се воведуваат нови звања: 
Правилник за воведување нови звања донесува 

Главната дирекција на поштите во согласност со Сове-
тот за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ. Со овој правилник ќе се пропишат 
и условите за здобивање на звања, за распоредување 
иа звања во платни разреди и условите за напреду-
ва Ро'J-

Член 15 
За звањата од претходниот член потребна е след-

на спрема: 
!. За звањето птт манипулант I класа, цртач на 

елекгтЈоврски и сметковен режисер — нижа стручна 
сире* v.. 

2, За звањето пристав птт прометни^ техничар на 
елекгроврски и книговодител —- средна стручна спрема. 

Ч. За звањето референт, виши референт, совети-;':, 
виши советник, шт контролор, технички контролор на 
еле».i f . и <:v:i ловен контролор — виша стручна 
cnpev;i. 

За звањето птт манипулант потребна е основна 
школа и положен стручен испит за тоа звање. 

За звањето на техничко-стручните службеници од 
групата Б потребно е, по правило, индустриска школа 
или школа за учениците од стопанството. 

Член 16 
Под нижа, средна и виша стручна спрема во сми-

сла на одредбите од преходниот член се подразбира, 
по правило, соодветна школска спрема (непотполна, 
поточна средна школа и факултет) со положен стру-
чен испит по завршениот приправнички стаж. 

Нижа, односно средна или виша стручна спрема 
им се признава на службениците што немаат соодветна 
средна школска спрема, за кој ќе се утврди дека ра-
сполагаат со потребна стручна пракса и способност, под 
услов да положат соодветен посебен стручен испит. 

Поблиски одредби врз основа на кој ќе се врши 
оцена на подобноста на службениците за испит, на-
чинот на полагањето и други одредби за тоа пропишу-

ва Главната дирекција на поштите во согласност со 
Советот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ. 

Која стручна спрема во птт служба и* одговора на 
нижа, средна или виша стручна спрема пропишува Глав-
ната дирекција на поштите во согласност со Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 17 
Поштенско-телегрфско-телефонски, техничко-струч-

ни (групата А) и сметководствено-книговодствени слу-
жбеници што имаат звања за кои се бара средна или 
виша стручна спрема, а ќе бидат распоредени на опре-
делени работи на управни службеници, и се преведат 
во соодветните звања и во платните разреди на управ-
ните службеници. 

Исто така, управните службеници што имаат струч-
на спрема за вршење на работите на поштенско-теле-
графско-телефонски, техничко-стручни (групата А) и: 
сметководствено-книговодствени службеници, а ќе би-
дат распоредени на определени работи на тие службе-
ници, се преводат во соодветните звања и платните 
разреди на тие службеници. 

Член 18 
Поблиски одредби за преминот на канцелариските 

службеници во звања на поштенско-телеграфско-теле-
фонски, техничко-стручни (групата А) и сметковод-
ствено-книговодствени службеници, како и за преминот 
на техничко-стручните службеници (групата Б),, 
од едно звање во друго, ќе се пропишат со правилни-
кот на Главната дирекција на поштите во согласност со1 

Советот за законодавство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ, 

IV. Приправнички стаж 
Член 19 

Лицата кои после завршеното школување се при-
маат во птт служба како приправници, се назначуваат 
во почетните платни разреди од соодветното звање. 

Член 20 
За управните службеници приправничкиот стаж 

постои за звањето пристав и референт. 
За поштенско-телеграфско-телефонските службени-

ци приправничкиот стаж постои за звањето птт мани-
пулант, птт манипулант I класа и птт прометне . 

За техничко-стручните службеници од групата А 
приправничкиот стаж постои за звањето цртач на елек-
тровнски и техничар на електроврски. 

За сметководствено-книговодствените службеници 
приправничкиот стаж постои за звањето сметковен ре-
жисео и книговодител. 

Приправничкиот стаж трае три години, осем ста-
жот за звањето птт манипулант, кој трае шест месеци. 

Приправникот за звањето птт манипулант може да 
го полага стручниот испит после навршените три ме-
сеци стаж, а другите приправници после две години 
стаж. 

Член 21 
По положениот стручен испит и по завршениот 

стаж, приправниците од претходниот член се назна-
чуваат: 

1. приправникот за звањето птт манипулант — во 
звањето птт манипулант, во XIX платен разред, 

2. приправникот за звањето птт манипулант I кла-
са — во звањето птт манипулант I класа, во XVII пла-
тен разред. 

3. приправникот за звањето цртач на електроврски 
и сметко вен режисер — во соодветните звања во 
XVIII платен разред. 
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4. приправникот за звањето пристав птт промет-
н и ^ техничар на електроврски и шиговодител — во 
соодветните »вања, во XV платен разред, 

5. приправникот за звањето референт — во зва-
њето референт во ХШ платен разред. 

V, Плати 

Член 22 
Звањата од чл. 14 од оваа уредба се распореду-

ваат во следни платни разреди: 
1. звањето испитувач на тт уреѓаи — од XX до 

XV платен разред, 
2. звањето монтер на воздушни тт линии, положу-

вач на тт каблови и испитувач на тт линии и апарати — 
од XX до XI платен разред заклучно, 

3. звањето монтер на тт уреѓаи за напојување со 
струја и монтер на тт каблови — од XX до X платен 
разред заклучно, 

4. звањето тт механичар — од XX до IX платен 
разред заклучно, 

5. звањето птт манипулант, вклучувајќи ги и при-
правниците за ова звање — од XX до XV платен разред 
заклучно, 

6. звањето птт манипулант I класа, вклучувајќи ги 
и приправниците за ова звање, — о д XVIII до XJII 
платен разред заклучно, -

7. звањето цртач на електроврски, на сметковен 
режисер, вклучувајќи ги и приправниците за ова зва-
ње, — од XIX до XIV.платен разред заклучно, 

8. звањето пристав вклучувајќи ги и прилравни-
дите за ова звање, — од XVI до ХН платен разред 
заклучно, 

9. звањето птт прометник, техничар на електро-
врски и книговодител, вклучувајќи ги и приправниците 
за ова звање, — од XVI до IX платен разред заклучно, 

10. звањето референт, вклучувајќи ги и приправни-
ците за ова звање, — од XIV до X платен разред за-
клучно, 

11. звањето виши референт птт контролор, тех-
нички контролор на електроврски и сметковни кон-
тролор, — од IX до VI платен разред заклучно, 

12. звањето советник, од V до III платен разред 
заклучно, 

13. звањето виши советник — во II и I платен 
разред. 

За службениците наведени во точ. 1—4 што имаат 
завршена индустриска школа или школа за учениците 
во стопанството, почетниот платен разред е XVIII. 

Член 23 
Стручните службеници што преминуваат непосред-

но од стопанството или од јавни служби на определе-
ни работи во птт служба, се назначуваат, по правило, 
во звањето и во соодветните платни разреди сообра-
зно на одредбите од оваа уредба. 

По исклучок, службениците од претходниот став 
што за вршење на стручни работи, по потреба ка слу-
жбата, непосредно се преземаат како истакнати струч-
њаци или се земаат повремено за извршување опреде-
лени работи, звањето и платниот разред можат да се 
'определат независно од условите предвидени за зва-
њата во птт служба, или платата може да им се опре-
дели по прописите на службата од која се преземаат. 
Решение за тоа донесува директорот на Главната 
дирекција на поштите во согласност со Комисијата на 
Владата на ФНРЈ. 

Платите на службениците од претходните ставови 
можат да се определат со одделни прописи што ги до-
несува Советот за законодавство и изградба на на-
родната власт на Владата на ФНРЈ. 

VI. Напредување 
Член 24 

Службениците напредуваат со добивање ка више 
звање или виши платен разред во истото звање спо-

ред стручната спрема, покажаниот успех во работата 
и годините на службата. 

Службениците напредуваат во виши платни разре-
ди редовно после секои три години ефективна служба 
на истото звање, осем службениците во звањето птт 
манипулант и птт манипулант I класа кои во истото 
звање напредуваат во виши платни разреди после секоЛ 
четири години ефективна служба. 

Ако надлежниот старешина наоѓа службеникот да 
не се заложува на работа и дека поради тоа не заслу-
жува да биде унапреден во" виши платен разред ќе по* 
бара да поведе постапка персоналната комисија од чл. 
45 од оваа уредба поради давање оцена за неговата 
работа. 

Ако комисијата даде неповолна оцена службеникот 
останува во истиот платен разред најмалку уште една 
година. 

Член 25 

Службеникот што се истакнува со стручна способ-
ност и со резултати на својата работа може да бид* 
унапреден во истото звање во еден платен разред по* 
горе од наредниот платен разред по истекот на три од-
носно четири години ефективна служба проведена во 
дотогашниот платен разред. 

Одредбата од претходниот став не се однесува до 
приправниците. 

Член 26 
Ако службеникот со унапредување во више звање 

би добил помала плата од платата што ја имал со пери-
одските повишици, ја задржува и натаму дотогашната 
плата. 

Член 27 

Службеникот во звањето пристав кој има три го-
дини ефективна служба во последниот или претпослед-
ниот платен разред на тоа звање, може да биде уна-
преден во звањето референт. 

За унапредувањето по претходниот став потребно 
е службеникот да положи посебен стручен испит. Про-
писи за о в о ј испит донесува Главната дирекција на 
поштите во согласност со Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Службеникот кој по одредбата на претходниот став 
ќе биде унапреден во звањето референт, добива XI 
платен разред и може натаму да напредува до IX пла-
тен разред заклучно. 

Член 28 

Службеникот во звањето референт што има виша 
стручна спрема и три години ефективна служба во 
последниот или претпоследниот платен разред на тоа 
лзање, може да биде унапреден во звањето виши ре-
ферент, во IX платен разред. 

Под истите услови може службеникот во звањето 
виши референт да биде унапреден во звањето совет-
ник во V платен разред, ако управно-регулаторните 
работи од поголемо значење или работите на висок 
стручен квалитет ги врши самостојно. 

Член 29 
По исклучок на одредбите од членовите 27 и 28 

на оваа уредба службеникот во звањето пристав може 
и порано да биде унапреден во звањето референт, а 
службеникот во звањето референт — во звањето виши 
референт, ако има најмалку 8 години служба и ако се 
истакнува со особени стручни-квалитети. 

Исто така, службеникот во звањето виши референт 
може да биде унапреден во-звањето советник ако има 
најмалку 12 години служба. 

Член 30 
Во звањето виши советник може да биде унапре-

ден службеникот што покажува особени квалитети за 
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раководни уиравно-регулаторни работи односно што 
к а стручни работи од висок квалитет или научни ра-
боти. 

Член 31 
Службеникот во звањето птт манипулант кој се 

»аоѓа во последниот платен разред на тоа звање и на 
кој му е по одредбата на ст. 2 чл. 16 од оваа уредба 
рризнаена нижа стручна спрема може по истекот на 
•Стажот во тој платен разред да биде унапреден во зва-
њето птт манипулант I класа во XIV платен разред. 

Член 32 
Службеникот во звањето птт манипулант 1 класа, 

*гт прометник или техничар на електроврски што има 
»ри години ефективна служба во последниот или прет-
Шкледниот платен разред на своето звање и кому е 
Ио одредбата на ст. 2 чл. 16 од оваа уредба признаена 
вредна односно виша стручна спрема може, по пете-
рка на стажот во тој платен разред, да биде унапреден, 
И тоа ако има звање птт манипулант I класа — во зва-
њето птт прометни^ ако има звање птт прометник или 
^техничар на електроврски — во звањето птт контролор 
односно технички контролор на електроврски. 

Член 33 
Службеникот во звањето птт прометним, Tex.i-.iap 

ца електроврски или книговодител, кој има три години 
ефективна служба во ХП или ХШ платен разред, може 
)да биде унапреден во XI платен разред. 

За унапредување по претходниот став потребно е 
службеникот да положи посебен стручен испит. Про-
писи за овој испит донесува Главната дирекција на по-
штите во согласност со Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

Службеникот кој ќе биде унапреден по одредбата 
од претходниот став во XI платен разред може натаму 
да напредува до IX платен разред заклучно. 

Член 34 
Техничко-стручниот службеник од групата Б, кој 

нема индустриска школа односно школа за учениците 
во стопанството, може да се унапреди од XIX во XVIII 
платен разред, под услов да положи стручен испит. 

Исто така службеник што има звање монтер на 
воздушни тт линии, положувач на тт каблови, испиту-
вач на тт линии и апарати, монтер на тт каблови, мон-
тер на тт уреѓаи за напојување со струја и тт меха-
ничар, може да буде унапреден од XIII во ХП платен 
разред под услов да положи стручен испит. 

Службеник од ст. 1 на овој член што ќе биде уна-
преден во XVIII платен разред може натаму да напре-
дува до ХЦ1 платен разред заклучно, а службеникот 
од ст. 2 на овој член што ќе биде унапреден во ХП 
платен разред може натаму да напредува до завршниот 
платен разред на своето звање. 

Прописи за стручните испити од претходните ста-
вови ќе донесе Главната дирекција на поштите во со-
гласност со Советот зѓ законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ. 

VII. Периодот повишици 
Член 35 

Службеникот што ќе проведе три односно четири 
години ефективна служба во завршниот или граничниот 
платен разред во своето звање за кој е предвидена пе-
риодна повишица, а не ќе биде унапреден во више 
звање односно виши платен разред, добива периодски 
повишици. 

Периодските повишици се даваат по службена дол-
жност после секои три години ефективна служба. 

Член 36 
За службениците на поштенско-телеграфско-теле-

фон-ската служба иериодските повишици постојат во 
платните разреди и тоа: 

а) За управните службеници 
1. за звањето пристав — во ХП платен разред 400 

динари месечно, 
2. за звањето референт — во X односно IX платен 

разред 500 динари месечно, 
3. за звањето виши референт — во VI платен раз-

ред 700 динари месечно, 

б) за поштенско-телеграфско-телефонските службе-
ници 

1 за звањето птт манипулант — во XV платен раз-
. ред ЗОО динари месечно, 

2. за звањето птт манипулант I класа — во ХП! пла-
тен разред 400 динари месечно, 

3. за звањето птт прометник — во ХП платен раз-
ред 400 динари месечно и во IX платен разред 500 ди-
нари месечно, 

4. за звањето птт контролор — во VI платен ; i 
700 динари месечно. 

в) За техничко-стручните службеници 
Група А 

1. за звањето цртач на електроврски — бо XIV 
платен разред ЗОО динари месечно, 

2. за звањето техничар на електроврски — во ХП 
платен разред 400 динари месечно и во IX платен раз-
ред 500 динари месечно, 

3. за звањето технички контролор на електроврскц 
— во VI платен разред 700 динари месечно. 

Група Б 
1. за звањето испитувач на тт уреѓаи — во XV 

платен разред ЗОО динари месечно, 
2. за звањето испитувач на тт линии и апарати, по-

ложувач на тт каблови и монтер на воздушни тт ли-
нии — во XJII платен разред 400 динари месечно и во 
XI платен разред 500 динари месечно, 

3. за звањето монтер на тт каблови и монтер на 
тт уреѓаи за напојување со струја — во ХЦ1 платен 
разред 400 динари месечно и во X платен разред 500 
динари месечно, 

4. за звањето тт механичар — во XIII платен разред 
400 динари месечно и во IX платен разред 500 динари 
месечно. 

в) За сметководствено книговодствените службе-
ници 

1. за звањето сметковен ревизор — во XIV платен 
разред ЗОО динари месечно, 

2. за звањето книговодител — во XII платен разред 
400 динари месечно и во IX платен разред 500 динари 
месечно, 

3. за звањето сметковен контролор — во VI платен 
разред 700 динари месечно. 

VIII. Положаен додаток 
Член 37 

На службениците на положа« на раководители на 
организациони единици или поодделни служби, им при-
паѓа покрај основната плата и положаен додаток. 

Член 38 
Положаите што повлечуваат положаен додаток се 

распоредуваат во положајот разреди со следни месечни 
износи: 
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1. Во Главната дирекција на поодите и дирекциите 
на поштите, телеграфите и телефоните: 

i I. 3.000—6.000 динари 
II. 2.000—4.000 „ 

III. 1.500—3.000 „ 
IV. 1.ООО—2.000 „ 
V. 800—1.500 „ 

• VI. 500—1. ООО „ 
VII. ЗОО— €00 „ 

2, Во основните птт единици: 
I. 1.600 динари 

II. 1.400 »» 
III. 1.200 1» 
IV. 1.000 »» 
V. 900 ti 

VI. 800 If 
VII. 600 и 

УШ. 500 • 
IX. 400 *» 

X. ЗОО *» 

Со правилникот што го донесува Главната дирек-
ција на поштите во согласност со Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ 
ќе се определи кои положаи повлечуваат положаен до-
даток, како и распоред во положајните разреди. 

Член 39 
Главната дирекција на поштите во согласност со 

Советот за доконо девство и изградба на народната власт 
на Владата на ФНРЈ може определените положаи во 
и о ш т епско -те л е гр а фоко - т ел еф оне кат а служба да ги ра-
спореди во платни разреди според скалата од чл. 3 на 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи. Службеникот на таков по* 
ложај прима плата според положајот, без обзир на зва-
њето. 

IX. Додаток за одделни усови на работењето, за ноќна 
работа, за прекувремена работа, за спроведување пошта 

и за натфрлување месечниот ефект на работењето 
Член 40 

Додатокот за одделни услови на работењето се 
определува според одделните услови по кои работаат 
службениците на определени работни места. 

Додатокот еа одделни услови на работењето може 
да изнесува најповеќе до 1.200 динари месечно. 

Со правилникот од ст. 3 чл. 6 на ова уредба ќе се 
определи на кои работни места припаѓа додаток за од-
делни услови на работењето, како и висината на то ј 
додаток за поодделни работни места. 

Член 41 
На службениците им припаѓа додаток за ноќна ра-

бота ако по наредба од надлежниот старешина рабо-
таат прекувремено ноќе. Не се смета како ноќна пре-
кувремена работа работа што се врши во редовни сме-
ни (во турнус, во редовно дежурство). 

Додатокот за ноќна работа изнесува 0,5% од основ-
ната месечна плата за една ноќ. 

Како ноќна работа се подразбира работа во вре-
мето од 22 до 5 часа. 

Поблиски одредби за додатокот за ноќна работа 
ќе се пропишат со правилникот од ст. 3 чл. 6 на оваа 
уредба. 

Член 42 
Додаток за прекувремена работа може да се заве-

дува само за службениците во основните птт единици. 
Додатокот за прекувремена работа изнесува до 

50% од основната плата по работен час 
Платата по работен час се добива кога основнага 

месечна плата се подели со 203. 
Додаток за прекувремена работа може да се дава 

и во месечен паушален износ, со тоа што не може 
да се прејде износот наведен во ст. 2 од овој член. 

Со правилникот од ст. 3 чл. 6 на оваа уредба Џ 
се определи што се смета за прекувремена работа, вф 
кој случаи може таа да се воведува и кога може да сз 
плаќа до 50% а кога во паушален износ. 

Член 43 
На поштенско-телеграфско-телефонските службени-

ци што спроведуваат пошта им припаѓа додаток за 
спроведување пошта во вид на дневници кон не мо-
жат да бидат поголеми од соодветните дневници за 
службени патувања. 

Со правилникот од ст. 3 чл. 6 на оваа уредба ќе 
се пропишат поблиски одредби за висината на о в о | 
додаток и за времето кое се смета за дневници. 

Член 44 
Додатокот за натфрлување месечниот ефект на 

работењето може да се установи само за поштенско-те« 
леграфско-телефонските службеници во основните птт* 
единици кои работаат на работите каде може да се 
мери ефектот на работата. 

Поблиски одредби за мерењето на ефектот на ра-
ботата, за висината на овој додаток и за начинот на 
исплатата ќе се пропишат со правилникот од ст. 3 чл. 
5 на оваа уредба. 

X. Надлежност 
Член 45 

npji Главната дирекција на поштите и дирекциите 
на поштите, телеграфите и телефоните се формираат 
постојани персонални комисии. 

Комисијата при Главната дирекција иа поштите ја 
назначува и разрешува директорот на Главната ди-
рекција на поштите во согласност со Комисијата на 
Владата на ФНРЈ, а комисиите при дирекциите на по-
штите, телеграфите и телефоните, надлежниот дирек-
тор на дирекцијата во согласност со директорот на 
Главната дирекција на поштите. 

Во персоналната комисија влегува и претставник на 
синдикалната организација. 

Член 46 
Решенија за определување звања и унапредувања 

во звања што се распоредени во нижи платни разреди! 
од XI, како и решенија за редовното напредување во 
виши платен разред донесува, и тоа: 

1. за службениците на Главната дирекција на по-
штите — директорот на Главната дирекција на поштите 
во согласност со Персоналната комисија при Главната! 
дирекција на поштите; 

2. за 'Службениците на дирекцијата на поштите, те-
леграфите и телефоните и основните птт единици — 
директорот на надлежната дирекција на поштите, те-
леграфите и телефоните во согласност со персоналната 
комисија на дирекцијата. 

Член 47 
Решенија за определување звања и унапредување 

во звањата што се распоредени почнувајќи од XI пла-
тен разред нагоре донесува, и тоа: 

1. за службениците на Главната дирекција на 
поштите — директорот на Главната дирекција на пош-
тите во согласност со Комисијата на Владата на ФНРЈ; 

2. за службениците на дирекцијата на поштите, те-
леграфите и телефоните и основните птт единици: 

а) директорот на Главната дирекција на поштите 
во согласност со Комисијата на Владата на ФНРЈ за 
звањата советник и виши советник; 

б) директорот на дирекцијата на поштите, телегра-
фите и телефоните во согласност со Персоналната ко-
мисија на Главната дирекција на поштите за звањата 
почнувајќи од XI до VI платен разред. 

Член 48 
Решенија за вонредно напредување во платни раз-

реди донесува, и тоа: 
1. за службениците на Главната дирекција на по-

штите — директорот на Главната дирекција на пошти-
те во согласност со Комисијата на Владата На ФНРЈ; 
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2) за службениците на дирекцијата иа поштите, 
телеграфите и телефоните и основните птт единици — 
директорот на надлежната дирекција на поштите, те-
леграфите и телефоните во согласност со Персоналната 
комисија на Главната дирекција на поштите. 

Член 49 
Против решенијата што се донесуваат по чл. 46 точ. 

1, чл. 47 точ. 2 под б) и чл. 48 точ. 2 од оваа уредба 
службеникот може да подаде жалба до Комисијата на 
Владата на ФНРЈ, а против решенијата што се доне-
суваат по чл. 46 точ. 2 — до Персоналната комисија на 
Главната дирекција на поштите. 

Жалбата се изјавува во срок од петнаесет дена од 
денот на приемот на решението. 

XI. Други одредби 
Член 50 

За звањата, основните плати, .напредувањата и пе-
риодските ловишици на канцелариските службеници, 
»сако и за нивниот премин во звање на управни слу-
жбеници важат одредбите од Основната уредба за зва-

њ а т а и платите на службениците на државните органи 
и прописите донесени врз основа на неа. 

Член 51 
Во поглед на времето што се смета за напреду-

вање, пречки за напредувањето, хонорарни служби, 
контрола на законитоста на решението за платите и др., 

се применуваат одредбите на главата V од Основ-
ната уредба за звањата исплатите на службениците на 
државните органи. 

XII. Преодни и завршни одредби 
Член 52 

Службениците кои на денот на влегувањето во сила 
еа оваа уредба се затечени во поштенско-телеграфско-
телефонската служба, се преведат ово звања и во плат-
ните разреди предвидени со оваа уредба. 

Службениците кои по досегашните прописи пра-
вилно го добиле звањето и кои фактички ги вршат ра-
ботите од своето звање се преведат во новите звања 
според звањето во кое се затечени. 

Комисијата за ирев одење должна е да испита дали 
»а службеникот му е правилно дадено звањето, што 
треба да се констатира во решението за преводење на 
службеникот. 

Член 53 
Службениците затечени во звањата помошен птт 

манипулант, птт манипулант II класа и телефонист се 
црево дат во звањето птт манипулант, во следните плат-
ни разреди: 

а) помошните птт манипулант*! — од XX до XVI 
клатен разред, 

б) птт манипулант« II класа и телефонисти — од 
XIX до XV платен разред. 

Службениците под а) што имаат до шест месеци 
"Служба се преведат во XX плате« разред, повеќе од 
шест месеци до четири години и шест месеци — во XIX 
платен разред, преку четири години и шест месеци до 
8 години и шест месеци — во XVIII платен разредити. 

Службениците под б) што имаат до четири години 
служба се преведат во XIX платен разред, а преку че-
тири до осум години — во XVUI платен разред ити. 
^ Член 54 

Службениците затечени во звањата птт манипулант 
I класа, телеграфист и радист се преведат во звањето 
птт манипулант I класа во следни плаши разреди: 

а) птт манипулантите I класа и телеграфските — 
од XVIII до XIII платен разред, 

б) радистите — од XVO до XIII платен разред. 
Платниот разред се определува според годините на 

служба сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до четири години служба, за наредниот преку че-
тири ДР осум, ити. 

3$ почетниот платен разред на службениците под 
а) и б), што имаат школска спрема помала од непот-

полна средна школа, се смета времето до шест години 
служба, за наредниот шест до десет години, ити. 

Член 55 
Службениците затечени во звањето помлад птт 

прометник се преведат во звањето птт прометним и тоа: 
1. Во платните разреди од XVI до XIII: 
а) помлади птт прометници со потполна средна 

школа, 
б) помлади птт прометници што немаат потполна 

средна школа, а имаат најмалку десет години служба 
и положен стручен испит. 

Службениците под а) што имаат до три години 
служба се преведат во XVI платен разред, а преку три 
до шест — во XV платен разред, ити. 

Службениците под б) што имаат до шест години 
служба се преводат во XVI платен разред, преку шест 
до девет — во XV платен разред, ити. 

Службениците под а) кои имаат преку петнаесет 
години служба се преводат во XII платен разред. 

2. Во платните разреди од XVI до XIV — помлади 
птт прометници кои не ги исполнуваат условите за пре-
водење по одредбите на точ. 1 од овој член. 

За почетниот платен разред се смета времето до 
шест години служба, за наредниот преку шест до де-
вет, ити. 

Член 56 
Службениците затечени во звањето птт прометни« 

Ш класа се преводат во звањето референт или птт про-
метни^ 

1. Во звањето референт, во платните разреди од 
XIV до XI, се преводат птт прометници III класа со 
факултетска спрема. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до три години, за наредниот преку три до шест, 
и тн. 

ПТТ прометници III класа со факултетска спрема, 
што имаат преку петнаесет години служба се прев одат 
во X платен разред. 

2. Во звањето птт прометник се преведат, и тоа: 
а) Во платните разреди од XIV до XI — птт про-

метници Ш класа што имаат потполна средна школа и 
најмалку десет години служба. 

За почетниот платен разред се смета времето до 
шест години служба, за наредниот преку шест до де-
вет ити. 

б) Во платните разреди од XVI до XIII птт промет-
ници Ш класа што имаат потполна средна школа, а 
помалу од десет години служба. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба, сметајќи го за почетниот платен разред 
времето до три години, за наредниот преку три до 
шест, ити. 

в) Во платните разреди од XVI до XIII — птт про-
метници ПЈ класа што немаат потполна средна школа, 
а имаат повеќе од десет години служба и положен 
стручен испит. 

За почетниот платен разред се смета времето до 
шест години служба, за наредниот преку шест до де-
вет ита. 

г) Во платните разреди од XVI до XIV — птт про-
метници III класа кои не ги исполнуваат условите за 
преводење по одредбата на точ. 2 под в) од овој член. 

За почетен платен разред се смета времето до шест 
години служба, за наредниот преку шест до девет ити. 

По исклучок, птт прометници Ш класа од точ. 2 
под б), в) и г), кои се истакнуваат со стручна способ-
ност и со резултати показани во работата можат да 
се преведат но одредбата на истата точка под а) . Ре-
шение за преводење во вакви случаи донесува Персо-
налната комисија на Главната дирекција на поштите по 
заеднички предлог од старешината што е надлежен за 
назначување џ од комисијата за прев одење или по 
жалба на службеникот. 

Член 57 
Службениците затечени во звањето птт прометни« 

П класа се преводат во звањето референт или птт про-
меѓник* -
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1. Во звањето референт — во платните разреди од 
ХШ до X, се црево дат птт прометници II класа со фа-
култетска спрема. 

Платниот разред се определува според годините на 
служба, сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до три години, за наредниот преку три до шест, 
ити. 

ПТТ прометници II класа со факултетска спрема, 
кои провеле во ова звање повеќе од три години, се 
преводат во еден платен разред погоре, но не во 
виши од X. 

2. Во звањето птт прометних се преводат, и тоа: 
а) во платните разреди од XIII до X — птт про-

метници II класа кои имаат потполна средна школа и 
најмалку десет години служба. 

Платниот разред се определува според годините 
на служба, сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до шест години служба, за наредниот преку шест 
до девет, ити. 

б) Во платните разреди од XV до XII — птт про-
метници U класа кои имаат потполна средна школа, а 
помалу од десет години служба. 

Платниот разред се определува според годините на 
служба сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до три години, за наредниот преку три до 
шест, ити. 

в) Во платните разреди од XV до ХП — птт про-
метници П класа кои немаат потполна средна школа, 
но имаат повеќа од десет години служба и положен 
стручен испит. 

За почетниот платен разред се смета времето до 
шест години служба, за наредниот преку шест до де-
вет, ити. 

г) • Во платните разреди од XV до XIII — птт про-
метници И класа кои не ги исполнуваат условите за 
преводење по одредбата на точ. 2 под в) од овој член. 

За почетен платен разред се смета времето до шест 
години служба, за наредниот преку шест до девет, иги. 

По исклучок, птт прометници П класа од точ. 2 
под б), в) и г), кои се истакнуваат со стручна способ-
ност и со резултати покажани во работата, можат да се 
преведат според одредбата од истата точка под а) . Ре-
шение за преводење во вакви случаи донесува Персо-
налната комисија на Главната дирекција на поштите по 
заеднички предлог од старешината надлежен за назна-
чување и од комисијата за преводење или по жалба на 
службеникот. 

Член 58 
Службениците затечени во звањето птт прометних 

I класа се преводат во звањето виши референт, птт 
контролор и птт прометник. 

1. Во звањето виши референт — во платните раз-
реди од IX до VI се преводат птт прометници i класа 
со факултетска спрема. 

ПТТ прометници I класа од претходниот став што 
имаат до дванаесет години служба се преведат во IX 
платен разред, преку дванаесет до петнаесет години 
служба — во VIII платен разред, ити. 

ПТТ прометници I класа со факултетска спрема, што 
провеле во ова звање повеќе од три години, се 
преведат во еден платен разред погоре, но не во ви-
ши од VI. 

2. Во звањето птт контролор, во IX платен разред 
— птт прометници I класа кои имаат потполна средна 
школа и најмалку десет години служба. 

По исклучок, птт прометници I класа од претход-
ниот став, кои се истакнуваат со особена стручна спо-
собност и со резултати покажани во работата, можат 
да се преведат во истото звање, во платните разреди 
од IX до VI. Решение за преводење во вакви случаи 
донесува Персоналната комисија на Главната дирек-
ција на поштите по заеднички предлог од старешината 
надлежен за назначување и од Комисијата за преводе-
ње или по жалба на службеникот. 

Во случај на преводење по одредбата на претход-
ниот став, за почетен платен разред се смета времето 

до петнаесет години служба, за наредниот преку петна-
есет до осумнаесет, ити. 

3. Во звањето птт прометнеш се преведат, и тоа: 
а) Во платниот разред XI — птт прометници I кла-

са што имаат потполна средна школа а помалу од десет 
години служба. 

б) Во платниот разред од XI до IX — птт промет-
ници I класа кои немаат потполна средна школа, но 
имаат повеќе од десет години служба и положен стру-
чен- испит. 

Службениците под б) кои имаат до петнаесет го-
дини служба се преведат во XI платен разред, повеќе 
од петнаесет до осумнаесет во X, а преку осумнаесет 
години служба — во IX платен разред. 

в) Во платниот разред ХП — птт прометници I 
класа кои не ги исполнуваат условите за преводење 
по одредбата од точ. 3 под б) од овој член. 

По исклучок, и птт прометници I класа од точ. 3 
од овој член, кои се истакнуваат со стручна способност 
и со резултати покажани во работата, можат исто така 
да се преведат по одредбата на ст. 2 точ. 2 од овој член 
Решение за преводење во вакви случаи донесува Ко-
мисијата на Владата на ФНРЈ по заеднички предлог од 
старешината надлежен за назначување и од комисијата 
за преводење или по жалба на службеникот. 

Член 59 
Службениците затечени во звањето постар радист 

со основна плата до 4.070 динари се преводат во зва-
њето птт прометних по одредбите на чл. 56 од оваа 
уредба, а службениците затечени во звањето постар 
радист со основна плата преку 4.070 динари по одред-
бите на членот 57 од оваа уредба. 

Член 60 
Службениците затечени во звањата помлад птт про-

метних, птт пром етник 1)1 класа, птт прометних l l класа 
и птт прометних I класа што вршат работи на управни 
службеници ќе се преведат во соодветните звања на 
тие службеници наместо во звањата на птт службеници*. 

Член 61 
Службениците затечени во звањата помошен цртач 

на електроврски и цртач на електроврски се преводот 
во звањата цртач на електроврски, а службениците за* 
течени во звањата помошен финансиски манипулант и 
финансиски манипулант — во звањето сметковен ре-
жисер, во следните платни разреди: 

а) помошните цртачи на електроврски и помошните 
финансиски манипулант — од XIX до XIV платен 
разред, 

б) цртачите на електроврски и финансиските мани-
п у л а н т од XVIII до XIV платен разред. 

Платниот разред се определува според годините на 
служба сметајќи го за почетниот платен разред вре-
мето до три години служба, за наредниот преку три до 
шест, ити. 

За почетен платен разред на службениците под а) 
и б), што имаат школска спрема помала од непотполна 
средна школа, се смета времето до шест години служба, 
за наредниот шест до девет години, итн. 

Член 62 
Службеникот затечен во звањето надзорник на 

електроврски се преводи во звањето монтер на воз-
душни тт линии по одредбите на чл. 63 и 64 од оваа 
уредба според звањето што го добил при преводењето 
на работниците на нови звања. Ако при преводењето 
не добил звање на работник, ќе се преведе според зва-
њето што би го добил да бил преведен во 1950 година. 
Кое звање би добил при тоа преводење, ќе утврди ко-
м и с и о н за превожење. 

Сообразно на одредбата од претходниот став ќе се 
преведат и службениците затечени во звањата на ин-
дустриски надзорник, индустриски работоводител, по-
стар индустриски работоводител и во други соодветни 
звања, со тоа што платниот разред ќе им се определи 
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по прописите на Уредбата за платите на работниците 
запослени во државните надлештва и установи. 

Член 63 
Работниците затечени во занимањето испитувач на 

тт уреѓаи се лреводат во звањето испитувач на тт уре 
fan, во платните разреди од XX до XV. 

Работниците затечени во занимањето испитувач на 
тт линии и апарати се преведат во звањето испитувач на 
1Гт линии и апарати, во платните разреди од XX до ХИ. 

Работниците затечени во занимањето монтер на 
воздушни тт линии се преведат во звањето монтер на 
воздушни тт линии, во платните разреди од XX до XII. 

Работниците затечени во занимањето положувач 
на тт каблови се преводат во звањето положувач на 
^т каблови, во платните разреди од XX до ХП. 

Работниците затечени во занимањето монтер на тт 
каблови се преводат во звањето монтер на тт каблови, 
во платните разреди од XX до XI. 

Работниците затечени во занимањето монтер на аку-
мулатори и уреѓаи за напојување со струја се преведат 
во звањето монтер на тт уреѓаи за напојување со стру-
га во платните разреди од XX до XI. 

Работниците затечени во занимањата електроме-
ханичар на телефонски уреѓаи, електромеханичар на 
.телеграфски уреѓаи, електро механичар на високофрек-
Вентни уреѓаи, електромеханичар на радио уреѓаи и 
тт механичар на вонсериеки работи се преводат во зва-
њето тт механичар, во платните разреди од XX до X. 

Член 64 
Работниците затечени во занимањата од претход-

ниот член се преводат во платните разреди според зва-
њето што го имаат, годините на служба, покажаниот 
успех во работата и работите што ги вршат, и тоа: 

а) помошните испитувачи на тт линии, испитува-
нине на тт линии и апарати и другите соодветни звања 
од другите занимања — во XX платен разред, 

Сј) полу приучените и . ^учените испитувачи на тт 
уреѓ&и, испитувачите на тт линии и апарати и други 
соодветни звања од други занимања — во XIX платен 
разред, 

в) изучените испитувачи на тт уреѓаи, испитува-
чите на тт линии и апарати и другите соодветни звања 
од други занимања — во платните разреди XVIII или 
XVII, по предлог од комисијата за преводење, 

г) самостојните испитувачи на тт уреѓаи, испиту-
вачи ге на тт линии и апарати и други соодветни звања 
од други занимања — во платните разреди XVI или 
XV, по предлог од комисијата за преводење, 

д) специјалисти^ испитувачи на тт линии и апа-
рати, монтерите на воздушни тт линии и другите со-
одветни звања од други занимања — во платните раз-
реди XIV или XITI по предлог од комисијата за пре-
водење, 

г) вишите специјалисти испитувачите на тт линии и 
апарати, монтерите на воздушни тт линии и другите 
соодветни звања од други занимања — во платниот 
разред XII, 

е) мајсторите монтери на тт каблови, монтерите на 
акумулатори и уреѓаи "за напојување со струја — во 
XI платен разред, 

ж) мајсторите тт механичари — во платните раз-
реди XI или X, по предлог од комисијата за преводење. 

Член 65 
Службениците затечени во звањата: 
а) помлад техничар на електроврски, помлад кни-

говодител, помлад комерцијалист и во други соодветни 
Звања; 

б) техничар на електроврски, книговодител, ком ер« 
цијалист и во други соодветни звања;. 

в) виши техничар на електроврски, виши книгово-
дител, виши комерцијална и во други соодветни звања; 

г) помлад инженер на електроврски, помлад пра-
вен референт, помлад економист и во други соодветни 
звања; 

д) инженер на електроврски, правен референт, 
економист и во други соодветни звања; 

ѓ) виши инженер на електроврски, виши правен 
референт, виши економист и во други соодветни звања и 

е) советник 
се нреводат во соодветните звања предвидени со 

оваа уредба, со тоа што платните разреди им се опре-
делуваат по одредбите од Основната уредба за зва-
њата и платите на службениците на државните органи. 

Член бб 
Службениците на помошната гранка на администра-

тивната струка, како и службениците од други струки 
кои постојано вршат работи на канцелариски службе-
ници се преведат во звањата на канцелариските слу-
жбеници според работите што ги вршат фактично. 

Преводењето во звања и платни разреди на кан-
целариските службеници се врши по одредбите од Пра-
вилникот за канцелариските службеници. 

Член 67 
Приправниците за звањата за кои се бара нижа, 

односно средна или виша стручна спрема се прев одат 
во почетниот платен разред на соодветното звање. 

Ако приправниците немаат непотполна односно пот-
полна средна школа или факултетска спрема се пре-
ведат соодветните звања и во платни разреди според 
стручната спрема што ја имаат. 

Член 68 
Службениците што се затечени во звањата за кои 

наместо приправничка служба е предвидено да поло-
жат пропишан стручен испит, а не го положиле тој ис-
пит, ќе се преведат во почетниот платен разред на со-
одветното звање. 

Член 69 
Службениците без звања ќе ги преведе Комисијата 

на Владата на ФНРЈ на звања што му одговараат на 
нивниот положај и на стручната спрема, ако за поло-
жајот на ко ј се наоѓаат не е предвидена плата спрема 
положајот по одредбата на чл. 39 од оваа уредба. 

Комисијата од претходниот став може по исклу-
чок од одредбите на чл. 65 да ги преведе во звањето 
технички контролор на електроврски, во платните раз-
реди VIII или УП, оние виши техничари на електро-
врски кои во работата даваат високи стручни квали-
тети а имаат преку петнаесет години ефективна служба. 

Член 70 
Службениците што положиле дополнителни стручни 

испити за више звање, но не се унапредени во тоа 
звање, можат по предлог од комисијата за преводење 
да се преведат во звањата и во платните разреди како 
да имаат звање за кое положиле дополнителен испит. 

Член 71 
Службениците што учествувале активно во орга-

низирана работа во Народноослободителната борба од 
1941, 1942 или 1943 година ќе се преведат во новите 
звања според звањата што ги имале по досегашните 
прописи, без обзир на школските квалификации. 

Ако органот што врши преводење утврди дека слу-
жбеникот нема потребна стручна способност, ќе опре-
дели службеникот да положи стручен испит. 

Член 72 
Во години на служба при преводењето се смета 

времето што се признава за напредување. 
Времето до три години што ќе преостане при пре-

веденото му се смета на службеникот за напредување 



Сабота, 12 април 1952 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ * БроЈ 20 — Страна 11 

во наредниот платен разред, ако при преводењето не 
го добил највисокиот платен разред на звањето во кое 
е преведен. 

Преостанатото време не се смета за периодска по-
вишица, нити пак периодската повишица се дава кај 
преводењето. 

Член 73 
Ако при преводењето се установи дека на службе-

никот звањето во кое е затечен неправилно му е да-
дено, преводењето ќе се изврши според звањето што 
би му одговарало на неговата стручна спрема. 

Ако комисијата најде дека службеникот би тре-
бало да добие више звање од она во кое е затечен, ќе 
го преведе според звањето што го има и ќе подаде 
истовремено предлог до Комисијата на Владата на 
ФНРЈ за унапредување во више звање. 

Член 74 
При дирекциите на поштите, телеграфите и теле-

фоните се формираат комисии за преводење со задача 
да подготват предлози за преводење. Комисијата се со-
стои од три до пет члена, од кои еден го делегира син-
дикалната организација а другите ги назначува дирек-
торот на Главната дирекција на поштите. 

Предлозите за преводење на службениците на Глав-
ната дирекција на поштите ќе ги подготви Персонал-
ната комисија на Главната дирекција на поштите од ст. 
2 чл. 45 од оваа уредба. 

Во надлежност на Персоналната комисија на Глав-
ната дирекција на поштите спаѓа и следново: 

а) да донесува решенија за преводење во случаите 
изрично предвидени со оваа уредба, 

б) да раководи со целокупната работа околу пре-
водењето. 

Член 75 
Решенија за преводење на службениците, осем 

случаите за кои е надлежна Комисијата на Владата на 
ФНРЈ или Персоналната комисија на Главната дирек-
ција на поштите донесуваат, и тоа: 

1. за службениците на Главната дирекција на по-
штите, директорот на Главната дирекција на поштите 
во согласност со Персоналната комисија на Главната 
дирекција на поштите, 

2. за службениците на дирекциите на поштите, те-
леграфите и телефоните и основните птт единици — 
директорот на надлежната дирекција »на поштите, теле-
графите и телефоните во согласност со комисијата за 
преводење на дирекцијата. 

Ако директорот на Главната дирекција на поштите 
не се сложи со предлогот на комисијата, решение за 
преводење донесува Комисијата на Владата на ФНРЈ, 
а ако директорот на дирекцијата на поштите, телегра-
фите и телефоните не се сложи со предлогот на коми-
сијата, решение за преводење донесува Персоналната 
комисија на Главната дирекција на поштите. 

Решенијата за прев одење на службениците ќе се 
донесат најдоцна до 15 мај 1952 година. 

Член 76 
Против решението за преводење службеникот може 

да се жали и тоа: 
1. до Комисијата на Владата на ФНРЈ — ако ре-

шението за преводење го донел директорот на Глав-
ната дирекција на поштите или Персоналната комисија 
на Главната дирекција на поштите, 

2. до Персоналната комисија на Главната дирекција 
на поштите, ако решението за преводење го донел ди-
ректорот на дирекцијата на поштите, телеграфите и те-
лефоните. 

Жалба може да подава и синдикалната организа-
ција. 

Жалбата се изјавува во срок од петнаесет дена од 
денот на приемот на решението за преводење. 

Решенијата по жалбата мораат да се донесат во 
срок од четири месеци. 

Член 77 
Списковите за преводењето со потребни податоци 

се испраќаат по завршеното превожење до Персонал-
ната комисија на Главната дирекција на поштите. Ко-
мисијата е должна до 1 октомври 1952 година да уста-
нови дали преводењето е извршено правилно. Коми-
сијата има право до назначениот срок да врши измену-
вања на решенијата за преводење што ги донеле ди-
ректорите на дирекциите на поштите, телеграфите и те-
лефоните, ако установат дека им се тие спротивни на 
одредбите од оваа уредба. 

Член 78 
До донесувањето на правилникот од чл. 38 од ова* 

уредба, положајните додатоци ги определува Коми* 
сијата на Владата на ФНРЈ. 

Член 79 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 го-

дина. 
На службениците што не ке бидат преведени до 1 

април 1952 година ќе им се исплатуваат досегашните 
принадлежности со тоа што по донесувањето на ре-
шението за преводење ќе им се исплати евентуалната 
разлика помеѓу новите и досегашните принадлежносги. 

На службениците кои по оваа уредба имаат пого-
лема плата (основна плата и положаен додаток) од 
досегашните редовни принадлежности (основната плата 
заедно со надокнадата за прехранбените бонови и па-
ричната вредност на индустриските бонови положај-
ниот додаток и постојаниот личен додаток) ќе им се 
исплатува до 1 август 1952 година 50% од таа разлика. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ во согласност со Стопан-
скиот совет на Владата на ФНРЈ може да реши полниот 
износ на разликата да се исплатува и пред споменатиот 
срок. 

На службениците кои по оваа уредба добиваат по-
мала основна плата од досегашната основна плата, за-
едно со надокнадата за прехранбени бонови и со па-
ричната вредност на индустриските бонови, ќе им се 
исплатува разликата се дури со унапредувањето во 
виши платен разред односно во више звање или со 
добивање на периодски повишици не ќе го добијат из-
носот што го имале по поранешните прописи. 

Ако разликата настанала во врска со применува-
њето на одредбата од ст. 1 на чл. 73 од оваа уредба, 
нема да се исплатува разликата по претходниот став. 

Член 80 
Службениците ќе примаат плата еден дел во бо-

нови за купување индустриски стоки. 
Со одделни прописи ќе се определи делот што ќе 

се исплатува во бонови за купување индустриски стоки. 
Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може да 

донесе решение за укинување на делимично™ испла-
тување на платата во бонови за купување на индустри-
ски стоки. 

Член 81 
Прописи за приправничкиот стаж и стручните ис-

пити донесува директорот на Главната дирекција на 
поштите во согласност со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ. 

Член 82 ! 

Прописите за приправничката служба и за струч-
ните испити, како и одредбите од Уредбата за задол-
жителното полагање на стручните испити остануваат 
во важност и после влегувањето во сила на оваа уред-
ба, со тоа што срокот за полагање испити определен 
со таа уредба се продолжува до крајот на 1952 година. 

Исто така остануваат во сила и прописите за пат-
ните и селидбените трошкови. 

Правилникот за теренскиот додаток на работни-
ците ќе се применува и натаму на техштич-р-пптчните 
службеници од групата Б. 



Страна 12 — Број 20 СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ Сабота, 12 април 1952 

Член 83 
Поради определување надлежноста за донесување 

решенија »а (преместувања, назначувања и други слу-
жбенички односи што не се опфатени со оваа уредба, 
Претседателот на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ ќе донесе ре-
шение аа тоа кои звања од оваа уредба им одговараат 
»а поодделни видови службеници во смисла на чл. 12 од 
законот за државните службеници. 

Член 84 
За платите на робтниците запослени во поштен-

ските автогаражи, птт работилници и други птт еди-
ници (шофери, механичари, бравари и др.) важат про-
(Висите за платите на работниците запослени ка ј др-
жавните органи и установи. 

Член 85 
Се овластува директорот на Главната дирекција на 

поштите да дава поблиски напатствија за применување 
£а оваа уредба. 

Член 86 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат прописите за струките и при-
иадлежностите што се однесуваат до службениците на 
Иоштенско-телеграфско-телефонската служба. 

По исклучок од претходниот став, Правилникот за 
иремискиот додаток за спроведување пошта за слу-
жбениците на Министерството на поштите со своите 
изменувања („Службен лист на ФНРЈ", бр. 67/48 и 
65/50) ќе се применува и натаму до донесувањето на 
нов правилник врз основа на оваа уредба. 

Исто така, до донесувањето на нов правилник и 
дотаму ќе се применува Правилникот за службеното 
Облекло и обувки на! службениците на Министерството 
ђа поштите, бр. 4231/48. 

Член 87 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

9 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател 
ца Советот за законодавство и изградба на 

народната власт на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

211. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство и чл. 13 и 94 
од Законот за државните службеници, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на Владата на ФНРЈ, 
донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗА ПЛАТИТЕ НА 
УМЕТГИЦИТЕ И НА ПОМОШНИОТ УМЕТНИЧКИ 

ПЕРСОНАЛ 

L Општи одредби 
Член 1 

Врз основа на оваа уредба се регулираат работ-
ните односи и платите на уметниците и на помошниот 
уметнички персонал запослени во театри и други 

Јметнички установи (државни симфониски оркестри, 
веамбли »а народни игри и ел.). 

Член 2 
Како уметници во смисла на оваа уредба се сме-

таат нарочно: театарски артисти (на драма, опера, 
балет, оперета); уметнички раководители; драматурзи, 
режисери и помошни режисери; театарски сценогра-
фи, сликари на костими и сликари изводачи, корео-
графи на балет и кореографи на професионални ан-
самбли на народни игри; диригенти и музичари со-
листи; членови на професионални оркестри, на балет-
ски и пеачки хорови; постојани уметнички соработници 
(^репетитори, музички и литерарни редактори и сл.), 
како и членови на професионални ансамбли на на-
родни игри. 

Како помошен уметнички персонал во смисла на 
оваа уредба се сметаат нарочно: сценаристи (инспи-
циенти), суфлери и постојани статисти. 

Член 3 
Работниот однос на уметниците и на помошниот 

уметнички персонал се заснива со писмен договор за 
ангажман (работа). 

Договорот за ангажирање на уметниците и на по-
мошниот уметнички персонал го склучува -од името 
на управата на уметничката установа управникот 
(директорот) на установата. 

Член 4 
Уметниците и помошниот уметнички персонал 

можат да бидат ангажирани за постојана или хонорарна 
уметничка работа. 

Под хонорарна уметничка работа во смисла на 
оваа уредба се подразбира работата на ангажиран 
уметник и на помошниот уметнички персонал за оства-
рување или за учество во остварување на една или 
повеќе определени уметнички творби односно задачи. 

Член 5 
На уметниците и на помошниот уметнички персо-

нал што се ангажирани за постојана уметничка ра-
бота им се определуваат основните плати во грани-
ците на единствената скала на платните разреди од 
чл. 3 - на Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Член 6 
Покрај платата, на уметниците ангажирани за 

постојана уметничка работа може со договор да им се 
даде и уметнички додаток. 

Уметничкиот додаток може да се договара нај-
многу за една година. 

Член 7 
Уметниците и помошниот уметнички персонал 

ангажирани за постојаната уметничка работа напреду-
ваат со добивање виши платен разред според пока-
жаниот успех во работата и годините на служба. 

Во определените платни разреди постојат по три 
периодски повишици кои се составен дел од платата. 

Член 8 
'Хонорарот на уметниците и на помошниот умет-

нички персонал ангажирани за хонорарна работа (чл, 
4 ст. 2) се определува во паушален износ за секоја 
одделна уметничка творба односно задача. 

При определувањето висината на хонорарот се 
зема во обзир: сложеноста, значењето, видот и обе-
мот на уметничката творба (на ролјата) односно на 
задачата, уметничкото реноме на ангажираното лице 
и неговиот успех во поранешните уметнички оства-
рувања ити. 

II. Работни односи 
Член 9 

Со договорот за постојан ангажман, што се склу-
чува, по правило, на неопределено време, се опреде-
луваат меѓусебните права и обврски, а нарочно: 
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1) уметничката работа односно соработка што ќе 
ја врши ангажинарото лице и од тел ни услови под кои 
ќе ја врши таа работа односно соработка; 

2) висината на уметничкиот додаток и начинот 
На неговото плаќање; 

3) висината на надокнадата за трошковите на 
службени патувања и начинот за надокнадување на 
тие трошкови; и 

4) одделните основи и начинот за разрешување 
на работниот однос. 

Во случај на склучување договор на определено 
време со договорот мора да се предвиди и траењето 
На работниот однос, како и условите под кои може 
договорот да се продолжи. 

Член 10 
Работниот однос на уметниците и на помошниот 

уметнички персонал ангажирани за постојана умет-
ничка работа престанува со отказ на договорот. Во 
овој случај работниот однос се разрешува по истекот 
на отказниот срок. 

Договорот се откажува на 1 март со отказен срок 
од три месеци. Кога се во прашање уметници чиите 
занимања се споменати во чл. 14 под 1) договорот се 
откажува на 1 февруари со отказен срок од шест 
месеци. 

Договорот може да го откаже секоја страна. 
Член 11 

Со договорот за хонорарниот ангажман (чл. 4 
ст. 2), што се склучува на определено време, се опре-
делува нарочно: 

1) предметот на уметничкото остварување; 
2) времето во кое треба да се оствари уметнич-

ката творба односно задача; 
3) одделните услови под кои ќе се врши оствару-

вањето на уметничката творба односно задача; 
4) висината на хонорарот (наградата) и начинот 

на плаќањето: 
5) други меѓусебни права и обврски; 
6) условите под кои може договорот да се раски-

не или продолжи како и меѓусебните права и дол-
жности во тие случаи; 

7) начинот за решавање спорови станати од ДО-
ГОВОРНИОТ ОДНОС. 

Хонорарот се определува за секоја одделна умет-
ничка творба односно задача. 

Ако видот -на уметничката творба односно задача 
и карактерот на уметничката работа го дозволува тоа 
може да се склучи и групен договор. 

Член 12 
Во случаите кога по прописите што важат за 

службениците настапува престанок на службата по 
сила на закон, се раскинува работниот однос со са-
мото настапување на односните факти, без обзир на 
основот установен со договорот и начинот на преста-
нокот на работниот однос. 

Во случај на здобивање право на старосна пен-
зија работниот однос може да се продолжи по спо-
годба од договорните страни. 

Член 13 
На уметниците и на помошниот уметнички персо-

нал ангажирани за постојана уметничка работа им 
припаѓаат, покрај правата утврдени со договорот, и 
сите права што ги имаат службениците по општите 
прописи. 

Уметниците и помошниот уметнички персонал анга-
жирани за хонорарна работа имаат право на социјално 
осигурување во случај на болест и трајна неспо-
собност на работа, старост и смрт. 

III. Плати и напредувања 
Член 14 

Занимањата на уметниците се распоредуваат во 
следните разреди: 
^ 1) театарски артисти, (на драма, опера, балет, 

оперета), драматурзи, режисери и помошни режисери, 

театарски сценографи, сликари на костими и сликари 
изводачи; кореографи на балет и кореографи на про-
фесионални ансамбли на народни игри; диригенти и 
музичари солисти на симфониски и оперски оркестри 
од XIV до V платен разред заклучно: 

2) членови на професионални симфониски и опер-
ски оркестри и Х О Р О В И на балет; постојани уметнички 
соработници (^репетитори, музички и литерарни ре-
дактори и сл.) — од XV до VII платен разред зак-
лучно; 

3) членови на други професионални забавни орке-
стри, пеач,ки хорови (на 'опера и др.) и ансамбли на 
народни игри — од XVI до IX платен разред заклучно. 

Помошниот уметнички персонал се распоредува од 
XVIII до X платен разред заклучно. 

Занимањата на уметниците од 1) што покажуваат 
високи квалитети во своите уметнички остварувања, 
и тоа: театарски артисти (на драма, опера, балет)* 
драматурзи, режисери, театарски сценографи, корео-
графи на балет, диригенти и музичари солисти на сим-
фониски и оперски оркестри — можат да се распоре-
дат и преку V до I платен разред. 

Занимањата на уметниците под 2) што имаат 
соодветна стручна спрема се распоредуваат почнувајќи 
од XIV платен разред. 

На уметниците и на помошниот уметнички персо-
нал кога влегуваат првпат во служба им се определува 
платата на почетниот платен разред на нивните за-
нимања. 

Член 15 
Уметниците и помошниот уметнички персонал 

напредуваат во виши платен разред редовно после 
секои три години служба проведени во претходниот 
платен разред. 

Солисти на опера и балет напредуваат во виши 
платен разред реповио после секои две години служба 
проведени во претходниот платен разред. 

Уметниците наведени во чл. 14 од оваа уредба 
можат да напредуваат, и тоа: уметниците чиите зани-
мања се наведени под 1) во IX, уметниците чиите за-
нимања се наведени под 2) во X уметниците чиите 
занимања се наведени под 3) во XI, а помошниот 
уметнички персонал во XIII платен разред само ВРЗ 
основа на поволно мнение на комисијата од чл. 18 
на оваа уредба. Додека комисијата не ќе даде по-
волно мнение, овие уметници остануваат во дотога-
шниот платен разред, но добиваат периодски иови-
шици. !! 

Унапредување на уметниците по чл. 14 ст. 2 во IV 
и II платен разред се врши само врз основа на поволно 
мнение на комисијата од чл. - 18 на оваа уредба. До-
дека комисијата не даде поволно мнение уметниците 
остануваат во дотогашните платни разреди. 

Уметниците што се истакнуваат со високи умет-
нички остварувања и заложувања можат да бидат 
унапредени после шест години на непрекината служба, 
во согласност со комисијата од чл. 18 на оваа уредба, 
во платен разред погоре од наредниот платен разред 
на кој здобиле право и тоа: уметниците наведени во 
чл. 14 под 1) три-пати но само до V платен разред 
заклучно, уметниците под 2) двапати, а уметниците 
под 3) едрат . 

Член 16 
Периодни повишици постоат: 
1) за уметниците наведени во чл. 14 под 1) во V, 

за уметниците -под 2) во VII, за уметниците под 3) во 
IX, а за помошниот уметнички персонал во X платен 
разред; и 

2) за уметниците и помошниот уметнички персо-
нал што не ќе бидат унапредени во виши платен ра-
зред по ставот 3 од претходниот член: за уметниците 
наведени во чл. 14 под 1) во X, за уметниците под 2) 
во XI, за уметниците под 3) во XII, а за помошниот 
уметнички персонал во XIV платен разред. 

Период ските повишици изнесуваат: во V и VII 
платен разред 750 динари, во IX и X платен разред 
500 динари, во XI и XII платен разред 400 лимари, 
а во XIV платен разред ЗОО динари месечно. 
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Периодските повишица се даваат после секои три 
години ефективна служба и тоа трипати во секој пла-
тен разред од претходните ставови, а во V платен 
разред после секои пет години ефективна служба и 
тоа двапати. 

Ако со унапредувањето во виши платен разред би 
добиле уметниците и помошниот уметнички персонал 
помала плата од платата што ја имале со добивените 
лериодски повишици ја задржуваат дотогашната плата. 

Член 17 
Уметничкиот додаток изнесува месечно: за умет-

ниците наведени во чл. 14 под 1) од 1.500 до 10.000, 
за уметниците под 2) од 1.000 до 5.000, а за уметни-
ците под 3) од 500 до 2.000 динари. 

По исклучок, со високо истакнатите уметници 
наведени во чл. 14 под 1) може, по одобрение од со-
ветот за просвета, наука и култура на владата на на-
родната република, да се договори и поголем умет-
нички додаток од 10.000 динари. 

Висината на уметничкиот додаток се определува 
врз основа на мнението од уметничкиот совет при 
установата. 

Член 18 
При советот за просвета, наука и култура на вла-

дата на народната република се формира постојана 
комисија со задача да дава мнение за напредување на 
уметниците во IV и II платен разред. Комисијата ќе-
лава мнение и согласност и за напредувањето на умет-
ниците и на помошниот уметнички персонал во ст. 3, 
4 и 5 на чл. 15 од оваа уредба. 

Комисијата со задача од претходниот став се фор-
мата при Советот за наука и култура на Владата на 
ФНРЈ за уметниците во сојузните уметнички установи. 

При давање мнение и согласност комисијата ќе 
го зема во обзир нарочно квалитетот на дотогашното 
уметничко творење, талентот и заложувањето на умет-
ниците и на помошниот уметнички персонал за кои 
дава мнение, ѓа иси давање мнение за напредување во 
IV и II платен разред уште и придонесот на уметни-
кот во развојот на уметничката гранка со која се за-
нимаваат и установите каде што се запослени. 

Членовите на комисијата ги определува претсе-
дателот на советот и тоа предимно од редовите на 
уметниците. Во комисијата влегува и по еден прет-
ставник од здружението, односно синдикатот. 

Член 19 
Положаите управник на театар, директор на драма, 

директор на опера и други уметнички раководители во 
другите уметнички установи се распоредуваат во гра-
ниците на единствената скала на платните разреди од 
чл. 3 на Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи. 

Распоредувањето на положаите од претходниот 
став за сојузните уметнички установи ќе го врши Прет-
седателот на Советот за наука и култура на Владата 
на ФНРЈ во согласност со Претседателот на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт на 
Владата на ФНРЈ, а за други уметнички установи прет-
седателот на советот за просвета, наука и култура на 
владата на народната република во согласност со прет-
седателот на советот за законодавство и изградба на 
народната власт на владата на народната република. 

За положаите што се распоредуваат во II и I 
платен разред е потребна согласност од комисијата на 
владата (чл. 44 од Основната уредба за звањата и пла-
тите на службениците на државните органи). 

Член 20 
На службениците од претходниот член им при-

паѓа, покрај платата, и положаен додаток во износ до 
6.000 динари месечно. Висината на овој додаток се 
определува според значењето и големината на умет-
ничката установа. 

Решението за положајниот додаток го донесува 
старешината надлежен за назначување по предлог од 
комисијата од чл. 18 на оваа уредба. 

Член 21 
Службениците наведени во чл. 19 од оваа уредба 

напредуваат со добивање виши платен разред после 
три години ефективна служба. 

IV. Преодни и завршни одредби 
Член 22 

Уметниците и помошниот уметнички персонал што 
се затечени на денот на влегувањето во сила на оваа 
уредба во служба во уметничките установи се пре-
ведат во платни разреди по одредбите од оваа уредба 
и по прописите донесени врз основа на неа според 
годините на службата и платните разреди и степени 
што ги имале по поранешните прописи, сметајќи за 
секој платен разред ист број години служба како и за 
напредувањето. 

Член 23 
Сообразно на одредбите од претходниот член 

уметниците наведени во чл. 14 чиите занимања се на-
ведени под 1) се преведат, и тоа: 

— Во I платен разред — оние што имале петти 
степен по досегашниот I платен разред; 

— во II платен разред — оние што имале четврти 
степен од доселашниот I платен разред; 

— во III платен разред — оние што имале трет, 
втор и прв степен од досегашниот I платен разред; 

— во IV платен разред — оние што имале досг-
, гашен II платен разред; 

— во V платен разред — оние што имале досе-
гашен III платен разред; 

— во VI платен разред — оние што имале досе-
гашен IV платен разред; 

— во VII платен разред — оние што имале досе-
гашен V платен разред; 

— во VIИ платен разред — оние што имале досе-
гашен VI платен разред: 

— во IX платен разред — оние што имале досе-
гашен VII платен разред; 

— во X платен разред — оние што имале досе-1 

гашен VIII платен разред; 
— во XI платен разред — оние што имале седмд 

и ш е п и степен од досегашниот IX платен разред; 
— во XII платен разред — оние што имале петти 

и четврти степен од досегашниот IX платен разред; 
— во XIII платен разред — оние што имале трет 

и втор степен од досегашниот IX платен разред; и 
— во XIV платен разред — оние што имале пра 

степен од досегашниот IX платен разред. 

Член 24 
Сообразно на одредбите од чл. 22 уметниците на-

ведени во чл. 14 чиите занимања се наведени под 2) 
се преведат, и тоа: 

— во VII платен разред — оние што имале досе-
гашен I платен разред; 

— во VIII платен разред — оние што имале досе-
гашен II платен разред; 

— во IX платен разред — оние што имале досе-
гашен Ш платен разред; 

— во X платен разред — оние што имале досе-
гашен IV платен разред; 

— во XI платен разред — оние што имале до-
сегашен V платен разред; 

— во XII платен разред — оние што имале досе-
гашен VI платен разред; 

— во XIII платен разред — оние што имале досе-* 
гашен VII платен разред; 

— во XIV платен разред — оние што имале досе-
гашен VIII платен разред; и 

— во XV платен разред — оние што имале досе-
гашен IX платен разред. 

Член 25 
Сообразно на одредбите од чл. 22 уметниците на-

ведени во чл. 14 чиите занимања се наведени под ЗХ 
се преводат, и тоа: 
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што имале досе-

што имале досе« 

што имале досе-

• оние што имале 

што имале досе-

што имале досе-

што имале досе-

што имале досе-

— во IX платен разред — оние 
гашен I платен разред; 

— во X платен разред — оние 
гашен II платен разред; 

— во XI платен разред — оние 
гашен III платен разред; 

— во ХИ платен разред разред — 
досегашен IV платен разред; 

— во XIII платен разред — оние 
гашен VI или V платен разред; 

— во XIV платен разред — оние 
гашен VII платен разред; 

— во XV платен разред — оние 
гашен VIII платен разред; и 

— во XVI платен разред — оние 
гашен IX платен разред. 

Член 26 
Уметниците што немаат потребен број години слу-

жба, не можат да се преводат во соодветните платни: 
разреди по чл. 23, 24 и 25 од оваа уредба, туку ќе се 
преведат, и тоа: ако им недостанува до три години 
-служба во еден платен разред подолу, а ако им недо-
станува повеќе од три години служба во два платни 
разреди подолу од платниот разред во кој би можеле 
да се преведат да имаат потребен број години служба. 

Комисијата за преводење може да предложи 
одредбата за напредување од чл. 15 ст. 5 на оваа 
уредба да се примени при преводењето на поодделни 
уметници кои се истакнуваат и заложуваат во слу-
жбата. 

Член 27 
Помошниот уметнички персонал се преводи според 

годините на служба, сметајќи за секој платен разред 
по три години. 

Службениците од чл. 19 на оваа уредба се преве-
дат според положајот на кој се затечени. 

Член 28 
Уметниците и помошниот уметнички персонал, 

како и службениците од чл. 19 што немаат полни три 
години служба се преведат во почетниот платен ра-
зред на своето занимање односно положај. 

Член 29 
Ако при преведеното уметниците и помо-

шниот уметнички персонал се преведат во платни ра-
зреди во кои се напредува врз основа на мнение од 
комисијата од чл. 18 на оваа уредба или во платни 
разреди погоре од нив, мора да се бара мнение од тие 
комисии. 

Член 30 
При преведеното на уметниците може да им се 

даде уметнички додаток, а на службениците од чл. 19 
од оваа уредба положаен додаток, во согласност со 
комисијата од чл. 18 на оваа уредба. 

Член 31 
Уметничкиот и положајниот додаток може да се 

дава во износите предвидени во чл. 17 односно во чл. 
20 од оваа уредба. 

Уметниците и помошниот уметнички персонал, за 
кои ќе се утврди при преведеното дека' порано 
добиле неправилно затечен платен разред и степен, 
ќе се преведат без обзир на тие платни разреди и сте-
пени во платните разреди што им припаѓаат според 
годините на служба по оваа уредба. 

Член 32 
При Советот за наука и култура на Владата на 

ФНРЈ, советите за просвета, наука и култура на вла-
дите на народните републики, при народните одбори 
на околиите и градовите се формираат комисии за 
преводење со задача да ги подготват предлозите за 
преведено. Комисиите се состојат од три до пет члена, 
од кои што едниот го делегира синдикалната подру-
жница а другите ги именува старешината на уста-
новата. * ~ 

Член 33 
Решението за преведено го донесува старешината 

надлежен за назначување врз осноза на предлогот од; 
комисијата од претходниот член. Ако не се сложи ста-
решината со предлогот од комисијата решението за 
преводење го донесува комисијата на владата. 

Решенијата за преводење ќе се донесат најдоцна 
до 15 мај 1952 година. 

Член 34 
Против решението за преводе ње може да се изја-

ви жалба до комисијата на владата во срок од 15 дена 
од денот на приемот на решението за преводење. 

На решението за преводење може да се жали и 
синдикалната организација. 

Решинијата, по жалбите мораат да се донесат во 
срок од четири месеци. 

Член 35 
Списоците за преводење со потребни податоци се 

испраќаат по завршеното преведено до комисијата на 
владата. Комисијата е должна да установи до 1 октом-
ври 1952 година дали е извршено преведеното пра-
вилно. Комисијата има право да врши до означениот* 
срок изменувања на решенијата за преводење што ги 
донеле старешините од чл. 33 на оваа уредба, ако 
установи дека им се тие спротивни на одрелбите о д 
оваа уредба. 

Член 36 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 

година. 

Член 37 
Согласувањето на работните односи на уметни* 

ците и на помошниот уметнички персонал со одред-, 
бите од оваа уредба ќе се изврши во срок од три ме-
сеци по нејзиното влегување во сила. 

По исклучок од одредбите на чл. 10 од оваа уред-
ба, во 1952 година службата може да се откаже на 
1 јуни со отказен срок од два месеца. 

Член 38 
Одредбите од оваа уредба аналогно ќе се приме-

нуваат и на уметниците и уметничките раководители 
в с е л е н « во радио-станиците, со тоа што ќе им се 
определува платата по прописите што важат за уста-
новите со самостојно финансирање. 

Член 39 
Ако со оваа уредба не е определено инаку, одред-

бите од Основната уредба за звањата и платите на 
службениците на државните органи важат и за умет-
ниците и помошниот уметнички персонал. 

Член 40 
Се овластува Советот за наука и култура на Вла< 

дата на ФНРЈ да донесува, во согласност' со Претсе-
дателот на Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, поблиски про-
писи за спроведување на оваа уредба. 

Напатствие^ за преводење на уметниците и на 
помошниот уметнички персонал и на службениците од 
чл. 19 на оваа уредба го пропишува Претседателот на 
Советот за наука и култура на Владата на ФНРЈ, 

Член 41 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Основната уредба за принадле-
жностите на уметничкиот персонал во државна служба 
со изменувањата и дополнувањата („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 83/47 и бр. 55/49), 
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Член 42 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

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

9 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

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

на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

212. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за законодавство и из-
градба на народната власт на Владата на ФНРЈ, доне-
сува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ЗВАЊАТА И ПЛАТИТЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА 

НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ 

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ 

Член 1 
По оваа уредба се определуваат звањата и пла-

тите на службениците на Народната банка на ФНРЈ. 

Член 2 
Платата на службениците се состои од основната 

плата или плата по ефектот на трудот, од одделни и 
премиски додатоци и награди. 

Член 3 
Платите на службениците се определуваат според 

стручната спрема, односно способноста на службени-
кот, звањето, покажаниот успех во работата и годи-
ните на служба. 

Член 4 
Основната плата се определува според скалата на 

платните разреди од чл. 9 на оваа уредба. 
Определени платни разреди имаат периодски по-

вишици кои се составен дел од основната плата. 

Член 5 
На службениците што се наоѓаат на определени ра-

ководни положаи им припаѓа покрај платата, и поло-
жаен додаток. 

Член 6 
Платата на службениците кои во Народната банка 

на ФНРЈ вршат работи на правна служба, канцелари-
ски и други работи се определува по прописите што 
важат за службениците на државните органи. 

II. ЗВАЊА И ПЛАТИ 
а) Звања 

Член 7 
Според стручната спрема и другите услови на ра-

ботењето, звањата на службениците на банкарската 
служба се: 

1) помошен банкарски службеник, 
2) банкарски службеник, 
3) виши банкарски службеник, 
4) советник, 
5) виши советник. 
Наместо и покрај звањата наведени во претход-

ниот став можат да се воведуваат и други звања. 
Правилникот за воведување нови звања го доне-

сува Советот за законодавство и изградба на народ-

ната власт на Владата на ФНРЈ по предлог о д Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ. Со овој правилник 
ќе се пропишат и условите за здобивање звања, за 
распоредување звањата во платни разреди и услови 
за напредување. 

Член 8 
За звањето помошен банкарски службеник е по-

требна нижа стручна спрема: за звањето банкарски 
службеник средна односно виша стручна спрема, а за 
звањето виши банкарски службеник, советник и виши 
советник е потребна, по правило, виша стручна 
спрема. 

Под нижа, средна или виша стручна спрема се 
подразбира, по правило, соодветната школска спрема 
(непотполна односно потполна средна школа или фа-
култет) со положен стручен испит по завршениот 
приправнички стаж. 

Нижа, средна односно виша стручна спрема им се 
признава и на службениците што немаат соодветна 
школска спрема, а за кои ќе се утврди дека распола-
гаат со стручна пракса и способност за вршење бан-
карски работи, под услов да положат соодветен од-
делен стручен испит. 

По исклучок, за работи на броење пари може 
да биде назначено и лице што има основна школа. 

Поблиски прописи врз основа на кој ќе се врши 
оценка на подобноста на службеникот за испити, на-
чин за полагање и други одредби за полагање доне-
сува Советот зѕа законодавство и изградба на народ-
ната власт на Владата на ФНРЈ по предлог од Гувер-
нерот на Народната банка на ФНРЈ. 

б) Плати 
Член 9 

Основната плата на службениците на банкарската 
служба во Народната .банка на ФНРЈ се определува 
по платните разреди според следната скала: 

Платен разред 
I. 

И. 
III. 
IV. 
V. 

VI. 
VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 
XIX. 
XX. 

Член 10 
На работите на кои може да се мери работниот 

ефект, платата ќе се определува по работниот ефект, 
а работите ќе се вршат по норми. 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ ќе до-
несе, во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ, правилник за нормите и платата по единица 
на мерка на работниот ефект. При исполнувањето на 
ефектот за 100% платата не може да биде поголема 
од онаа што би ја имал службеникот во соодветниот 
платен разред. 

Член 11 
Звањата на службениците на банкарската служба 

на Народната банка на ФНРЈ се распоредуваат спо-
ред стручната спрема во определени платни разреди, 
и тоа: 

Плата 
22.500 динари 
21 ООО 
19.900 »> 
18.000 п 
16.500 »» 
15.000 »» 
13.500 
12.500 »» 
11.500 »» 
10.500* м 
9.400 1» 
8.600 *» 
7.800 II 

"7.200 tf 
6.807 >» 
б.4оа »» 
6.000 
5.600 »1 
5.300 1) 
5.000 If 
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а) звањето помошен банкарски службеник од 
XX до XIV платен разред заклучно: 

б) звањето банкарски службеник со средна 
стручна спрема од XVI до X платен разред заклучно, 
а звањето банкарски службеник со виша стручна 
спрема од XIV до X платен разред заклучно, 

в) звањето виши банкарски службеник од IX до 
VI платен разред заклучно; 

г) звањето советник од V до III платен разред 
заклучно; 

д) звањето виши советник во II и I платен ра-
зред. 

Ш. НАЗНАЧУВАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ 

Член 12 
Лицата што се примаат по завршеното школување 

во служба се назначуваат како приправници. 
Приправничкиот стаж постои за звањата помошен 

банкарски служб^шк и банкарски службеник. 
За службениците во звањето помошен банкарски 

службеник што вршат работи на броење пари не по-
стои приправнички стаж. 

При примањето во служба приправникот за зва-
њето помошен банкарски службеник се назначува во 
XX платен разред, приправникот за звањето банкар-
ски службеник со средна школска спрема во XVI пла-
тен разред, а приправникот со виша школска спрема 
во XIV платен разред. 

Приправничкиот стаж трае три години за звањето 
банкарски службеник, а за звањето помошен банкар-
ски службеник две години и мора да се проведе во 
филијалите на банката. 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, како и 
Генералниот директор на централата за народната ре-
публика можат да одобрат приправникот да го про-
веде приправничкиот стаж на одделни работи во виши 
организациони единици на банката. 

По положениот стручен испит и завршениот при-
правнички стаж приправникот за звањето помошен 
банкарски службеник се назначува во XIX платен ра-
зред, приправникот за звањето банкарски службеник 
со средна стручна спрема во XV, а приправникот со 
виша стручна опрема во ХШ платен разред. 

Член 13 
Службениците редовно напредуваат во виши плат-

ни разреди во истото звање после секои три години 
-ефективна служба, и тоа само до најмилиот платен 
разред од соодветното звање. 

Ако наоѓа старешината дека службеникот не се 
заложува на работа и затоа не заслужува да добие 
виши платен разред ќе побара персоналната комисија 
од чл. 27 на оваа уредба да поведе постапка поради 
давање оценка за работењето на службеникот. 

Ако даде комисијата неповолна оцена службеникот 
останува во истиот платен разред најмалку уште една 
година. 

Член 14 
Службениците што се истакнуваат со стручна спо-

собност и со резултати на своето работење можат да 
бидат унапредени во еден платен разред погоре од 
наредниот платен разред по истекот на три години 
ефективна служба проведени во дотогашниот платен 
разред. 

Одредбата од претходниот став не се однесува до 
приправниците. 

Член 15 
Службеникот во звањето помошен банкарски слу-

жбеник што има три години ефективна служба во по-
следниот или претпоследниот платен разред на тоа 
звање, може да биде унапреден во звањето банкарски 
службеник во XIII платен разред. Вака унапреден слу-
жбеник може да напредува само до X платен разред 
заклучно. 

Службеникот во звањето банкарски службеник со 
средна стручна спрема што има три години ефективна 
служба во последниот или претпоследниот платен ра-
зред во тоа звање, може да биде унапреден во зва-
њето виши банкарски службеник во IX платен разред 
и натаму редовно да напредува до VI платен разред 
заклучно. 

За унапредувањето по претходните ставови треба 
службеникот да положи одделен стручен испит. По-
блиски прописи врз основа на кои ќе се врши оценка 
дали може службеникот да биде пуштен на испит, 
начин на полагањето на испитот и други одредби за 
тоа донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ 
во согласност со Министерот на финансиите на ФНРЈ 
и со Претседателот на Советот за законодавство и 
изградба на народната власт на ФНРЈ. 

Член 16 
Службеникот во звањето банкарски службеник што 

има виша стручна спрема и три години ефективна 
служба во последниот или претпоследниот платен ра-
зред во тоа звање, може да биде унапреден во зва-
њето виши банкарски службеник во IX платен разред 
врз основа на позитивна оцена од надлежната персо-
нална комисија, и натаму редовно да напредува до VI 
платен разред заклучно. 

Член 17 
Службеникот во звањето виши банкарски службе-

ник што има три години ефективна служба во VI или 
УП платен разред, може да биде унапреден во зва-
њето советник во V платен разред ако ги решава со 
успех најсложените проблеми на организацијата ив 
дејноста на финансиското работење или самостојно 
врши работи од висок стручен квалитет. 

Член 18 
Во звањето виши советник службеникот може д£ 

биде унапреден под условите од чл. 26 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи. 

Член 19 
По исклучок од одредбите на чл. 15 од оваа уредба 

службеникот во звањето помошен банкарски службе-
ник може да биде и порано унапреден во звањето 
банкарски службеник, ако има десет години ефективна 
служба. Службеникот s o звањето банкарски службе-
ник со средна стручна спрема може да биде и порано 
унапреден во звањето виши банкарски службеник, ако-
има најмалку десет години ефективна служба, Исто-
така, по исклучок од одредбите од чл. 16 и 17 од оваа 
уредба службеникот во звањето банкарски службеник 
со виша стручна спрема може да биде унапреден во 
звањето виши банкарски службеник, ако има најмалку 
осум години ефективна служба, а службеникот во зва-
њето виши банкарски службеник во звањето советник 
после четири години ефективна служба проведена во 
звањето виши банкарски службеник. 

За унапредувањето по претходниот став треба слу-
жбеникот да се истакнува со нарочни стручни квали-
тети. 

Член 20 
Службеникот што ќе проведе три години ефектни« 

на служба во завршниот платен разред на своето зва-
ње, а не ќе биде унапреден во више звање, добива 
периодска повишица. 

Периодски повишица постојат во XIV, X, VI и III 
платен разред и се даваат трипати. 

Периодските политици изнесуваат: во XIV платен 
разред ЗОО динари, во X 500 динари, а во VI и III пла-
тен разред по 700 динари месечно. 

Ако со унапредувањето во више звање или виш*! 
платен разред би добил службеникот помала плата ОД 
платата ш т о ' ј а имал со добиваните периодски пови-
ши ци, ја задржува и натаму дотогашната плата. 
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Член 21 
Службеникот што преминува непосредно од слу-

жбата на државните органи во Народната банка на 
ФНРЈ се назначува во истиот платен разред што го 
имал дотогаш. 

Службеникот што преминува непосредно во Народ-
ната банка на ФНРЈ од стопанството се назначува во 
платниот разред според стручната спрема и годините 
иа служба. 

Ако службеникот во случаите од претходните ста-
рови не положил стручен испит, е должен да положи 
стручен испит пропишан за службениците на банкар-
ската служба, односно да го надополни положениот 
исг' Т во определениот срок. 

По исклучок, службеник што се презема по потре-
ба на службата непосредно од стопанството односно 
сд служба на државните органи како истакнат струч-
њак или се зема времено за извршување на опреде-
лени! работи, може да добие платен разред независно 
ед ст. 1 и 2 сд овој член или може платата да му се 
определи по прописите на службата од која се пре-
зема. 

Службениците од претходниот став се ослободу-
ваат од полагање на стручен односно дополнителен 
испит. 

IV. ОДДЕЛЕН ДОДАТОК 
Член 22 

На службениците што вршат работи на непосред-
но ракување со пари,, со парични вредности и со па-
рични документи може да им се даде одделен додаток. 

Овој додаток може да им се даде на службени-
ците најми; гу во износ до З.СОО динари месечно. Нај-
големиот износ може да им се даде на службениците 
што вршат најодговорни работи од претходниот став. 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, во со-
гласност со Министерот на финансиите • на ФНРЈ и со 
Претседателот на Советот за законодавство и изград-
ба на народнаа власт на Владата на ФНРЈ ќе пропише 
ид* кои работи и во која висина ќе се дава овој до-
даток, 

V. ПОЛОЖАЕН ДОДАТОК 
Член 23 

На службениците на определени раководни поло-
жам им припаѓа покрао платата и положаен додаток 
во износ од ЗОО до 6.000 динари. 

Со правилникот што го донесува Советот за зако-
нодавство и изградба на народната власт на Владата 
на ФНРЈ по предлог од Гувернерот на Народнава 
банка на ФНРЈ и од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ ќе се определи кои положам даваат право на 
положаен додаток, 

VI. ПРЕМИСКИ ДОДАТОК И НАГРАДИ 
Член 24 

На службениците може да им се даде премиски 
додаток за натфрлување на месечниот работен ефект. 

Исто така, на службениците може да им се даде 
награда за вршење работи што придонесуваат за по-
добрување на работата и полгодишна или годишна 
награда за постигнатиот успех во работата. 

Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ ќе про-
пише, во согласност со Министерот на финансиите 
на ФНРЈ, на кој начин ќе се врши плаќањето на пре-
м и е р о т додаток за натфрлување месечниот работен 
ефект и под кои услови ќе се даваат награди за вр-
шење работите што придонесуваат за подобрувале 
на работата и полгодишна и годишна награда. 

VII. ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТНИОТ ФОНД 

Член 25 
Народната банка на ФНРЈ има своја годишна 

предсметка на платниот фонд. 

Предсметката на платниот фонд на Народната 
банка на ФНРЈ ги опфаќа основните плати, платите 
по ефектот на трудот, одделните додатоци и поло-
ж а ј н е е додатоци. 

Одделните додатоци можат да изнесуваат вкупно 
до Вс/о од основните плати. 

Пресметката на платниот фонд на Народната 
банка на ФНРЈ ја одобрува Владата на ФНРЈ по пре-
длог од Министерот на финансиите на ФНРЈ, 

Член 26 
Премиерот додаток, наградата за вршење работи 

што придонесуваат за подобрување на работата и пол-
у д и ш ната односно годишната награда се исплатува 
од паричниот износ што ќе се оствари: 

]) од -заштедите на личните и материјалните ра-
сходи остварени од износите предвидени со финанси-
скиот план за односната работна година; 

2) од 3 премили од износот на каматите напла-
тени поради задоцнување; 

3) од 1% од износот на пеналите наплатени пс 
постоеќите прописи од стопанските организации во 
врска^ со нивното финансиско работење со банката 
што ќе ги наплати банката; 

4) од 0,5 промили од заштедите во кредитните 
средства постигнати со наголемување коефициентот 
на обртаи преку планираниот; 

5) од вишокот на приходите на банката преку 
него приходот предвиден со финансискиот план, на-
мален за износите пресметани според претходните точ-
ки. Во овој износ не влегува вишокот наплатен преку 
износот на каматите определени со финансискиот план. 

Вкупнио! износ на средствата пресметани по гор-
ните точки може да изнесе најмногу до 7% од оства-
рениве лични расходи. 

Отопите определени со првиот став можат да се 
менуваат при утврдувањето на финансискиот план на 
Народната бзнка на ФНРЈ за односната година. 

Наградите можат да се даваат годишно, по изра-
ботката на годишниот биланс, или полгодишно. по из-
работката на полгодишната состојба (бруто биланс). 

Наградите по овој член можат да им се даваат на 
сите службеници и работници запослени во Народ-
ната банка на ФНРЈ. Наградите се даваат по предлог 
од синдикалната подружница. 

VIII. НАДЛЕЖНОСТ 

Член 27 
При Главната централа на Народната банка на 

ФНРЈ, при цент радите за народните републики и при 
филијалите се формираат постојани персонални коми-
сии кои даваат мненија, предлози и согласност во слу-
чаите предвидени со оваа уредба. 

Комисијата при Главната централа на Народната 
банка на ФНРЈ ја именува и разрешува Гувернерот на 
Народната банка на ФНРЈ во согласност со Комиси-
јата на Владата на ФНРЈ (чл. 42 од Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи). 

Комисијата при централата за народната република 
ја именува и разрешува генералниот директор на цен-
тралата во согласност со Гувернерот на Народната 
банка на ФНРЈ. 

Комисијата при филијалата ја именува и разре-
шува директорот на Филијалата во согласност со гене-
ралниот директор на централата за народната ре-
публика. 

Во переоналната комисија влегува и еден прет* 
ставник од синдикатот, 

Член 28 
Во филијалите на Народната банка на ФНРЈ ре-

шенија за редовното напредување на службениците од 
филијалата до ХН! платен разред заклучно и реше-
нија за определување звањата помошен банкарски 
службеник и банкарски службеник — донесува дирек-
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тарот на филијалата во согласност со персонал ната 
комисија при филијалата. 

Решенија за вонредно напредување на службени-
ците од филијалата до XIII платен разред заклучно 
донесува директорот на централата за народната ре-
публика во согласност со персоналната комисија при 
централата. 

Член 29 
Во централата за народната република решенија 

за редовно напредување на службениците од фили-
јалите од XII платен разред до VI платен разред за-
клучно донесува генералниот директор на централата 
во согласност со персоналната комисија при центра-
лата. 

Исто така, генералниот директор на централата за 
народната република во согласност со персоналната ко-
мисија при централата, донесува решенија за службе-
ниците на централата, и тоа: за определување звањата 
помошен банкарски службеник, банкарски службеник 
аг виши банкарски службеник и за редовно напреду-
вање на службениците од централата за народната ре-
публика до VI платен разред заклучно. 

Решенија за вонредно напредување на службени-
ците од централата за народната република до VI пла-
тен разред заклучно донесува Гувернерот на Народ-
ната банка на ФНРЈ во согласност со персонална^ 
комисија при Главната централа на Народната банка 
на ФНРЈ. 

Член 30 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во со-

гласност со персоналната комисија при Главната цен-
трала донесува решенија за определување' звањата и 
за редовното напредување на службениците од Глав-
ната централа на Народната банка на ФНРЈ до VI 
платен разред заклучно. 

Решенија за вонредното напредување на службе« 
ците од главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ и решенија за унапредување во звањето совет-
ник и виши советник за сите службеници донесува 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ во согласност 
со Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Член 31 
Ако не се постигне согласност помеѓу директорот 

на филијалата на Народната банка на ФНРЈ и персо-
налната комисија при филијалата, решение донесува 
персонал ната комисија при централата за народната 
република. 

Ако не се постигне согласност помеѓу генералниот 
директор на централата за народната република и 
лерсоналната комисија при централата, решение доне-
сува персонална^ комисија при Главната централа 
на Народната банка на ФНРЈ. 

Ако не се постигне согласност помеѓу Гувернерот 
на Народната банка на ФНРЈ и персоналната комисија 
при* Главната централа, решение донесува Комисијата 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 32 
Против решението што го донесува директорот на 

филијалата на Народната банка на ФНРЈ службеникот 
може да се жали до генералниот директор на центра-
лата за народната република. 

Против решението што го донесува генералниот 
директор на централата за народната република слу-
жбеникот може да се жали до Гувернерот на Народ-
ната банка на ФНРЈ. 

Против решението што го донесува Гувернерот на 
Народната банка на ФНРЈ службеникот може да се 
жали до Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението. 

IX. ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ 
Член 33 

Одредбите од чл. 48, 49, 50 ц 51 од Основната 
уредба за звањата и платите на службениците на др-

жавните органи важат и за службениците на Народ-
ната банка на ФНРЈ, 

Член 34 
Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ и гене-

ралниот директор на централата за народната репу-
блика вршат преку своите органи контрола и преглед 
на решенијата што ги донесуваат старешините ја це-
нат нивната правилност и ги поништуваат решенијата 
за кои ќе установат д^ка и' се спротивни на оваа 
уредба. 

X. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ 

Член 35 
Службениците што се затечени во служба на На-

родната банка на ФНРЈ на денот на влегувањето во 
сила на оваа уредба се преведат во звањата на слу-
жбениците на банкарската служба и платните разреди 
предвидени со оваа уредба. 

Службениците што ги добиле по досегашните про-
писи звањата правилно и кои ги вршат фактички ра -
ботите на своето звање се преведат во соодветните 
звања според звањето во кое се затечени. 

Комисијата за преводење е должна да испита дали 
досегашното звање му е правилно дадено на службе-
никот, што треба да го констатира во решението за 
преводење на службеникот. 

Член 36 
Сообразно на одредбите од претходниот член слу« 

жбениците затечени во звањата: 
а) помлад книговодител, помлад кредитен комер-

ц и ј а л н а и во други соодветни звања; 
б) книго водител, кредитен комерцијална и в о 

други соодветни звања; 
в) виши книговодител, виши кредитен комерци-

ј а л н а и во други соодветни звања се превода? во 
звањето банкарски службеник. 

Член 37 
Службениците од претходниот член што имаат 

потполна средна школа се преведат во следните плат-
ни разреди: * > 

службениците под а) од XVI до XIII платен ра-
зред, 

службениците под б) од XV до ХИ платен разред, 
службениците под в) во XI и X платен разред. 
Платниот разред се определува според годините 

на служба, сметајќи за почетниот платен разред вре-
ме од три години, за 'наредниот преку три до шест 
ити. 

Службениците под в) што имаат 12 години слу-
жба се преведат во XI платен разред, преку 12 до 15 
години служба во X платен разред, преку 15 до 18 
години служба во IX платен разред, а преку 18 го-
дини служба во VIII платен разред. Во IX односно 
VIII платен разред можат да бидат преведени само 
оние службеници кои според звањето, стручната спре-
ма и работите што ги вршат можат да имаат звање 
виши банкарски службеник. 

Службениците под а) што имаат повеќе од 15 го-
дини служба се преводат во ХП платен разред. 

Службениците под б) и в) што провеле во своето 
досегашно звање повеќе од три години се преведат 
во еден платен разред погоре, но не во виши од XII 
односно IX и VIII платен разред. 

Член 38 
Службениците од чл. 36 од оваа уредба што имаат 

непотполна С|редна школа и најмалку 10 години слу-
жба и положен стручен испит, а со успех ги вршат 
работите од своето звање се преведат по одредбите 
од претходниот член, со тоа што на службениците 
под а) и б) им се смета за почетен платен разред 
шест години служба, а на службениците под в) 15 
години служба. 
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Член 39 
Службениците од чл. 36 од оваа уредба што не 

положиле стручен испит, а имаат помалу од десет го-
дини служба или помала школска спрема од нижа 
стручна спрема можат, исто така, да се преведат по 
одредбите од чл. 37 на оваа уредба ако ги вршат со 
успех работите на кои работат. 

Решенијата за преводење во вакви случаи ги до-
несува за службениците од филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ генералниот директор на централата за 
шаро дната република по согласен предлог од старе-

, шината за назначување и од комисијата при филија-
лата, за службениците при централата на народната 
дрену блика Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ 

t ио согласен предлог о д старешината за назначување 
ј и ол комисијата при централата, а за службениците 
f во Главната централа на Народната банка на ФНРЈ 
> Комисијата на Владата на ФНРЈ по предлог од коми-

сијата при Главната централа и од Гувернерот на На-
f родната банка на ФНРЈ. 

Член 40 
Сообразно на чл. 35 од оваа уредба службениците 

( оттечени во звањето: 
а ) помлад финансиски референт, помлад еконо-

мист, помлад планер економист и во други соодветни 
дев ања — се преводат во звањето банкарски слу-
ј; Ѕсбеник; 

б) финансиски референт, економист, планер еко-
номист и во други соодветни звања — се преведат 
Во звањето банкарски службеник: 

в) виши финансиски референт, виши економист, 
риши планер-економист и во други соодветни звања 
^ се преводат во звањето виши банкарски службеник. 

Член 41 
Службениците од претходниот член што имаат фа-

култетска спрема се преведат во следните платни ра-
зреди: 

службеницие под а) од XIV до XI платен разред, 
службениците под б) о д ХШ до X платен разред, 
службениците под в) од IX до VI платен разред. 
Платниот разред се определува според годините 

л а службата, сметајќи за почетниот платен разред 
Време од три години, за наредниот преку три до шест 
IITH. 

Службениците под в) што имаат до 12 години 
(Служба се преведат в о IX платен разред, а кои имаат 
повеќе од 12 години служба во натамошните платни 
разреди но не преку VI платен разред. 

Службениците под а) што имаат повеќе од 15 го-
дини служба се преведат во X платен разред. 

Службениците под б) што имаат преку 15 години 
служба се преведат во IX платен разред, а кои имаат 
дреку 18 години служба во VIII платен разред. Во IX 
Односно VIII платен разред можат да бидат преведени 
(само оние службеници кои можат по своето знање, 
н а у ч н а т а спрема и работите што ги вршат да имаат 
»вање виши банкарски службеник. 

Службениците под б) и в) што провеле во своето 
»вање повеќе од три години служба, се цреводат во 
»еден платен разред погоре но не во виши од X, IX и 
[УШ платен разред односно виши од VI платен разред 
службениците под в ) . 

Член 42 
Службениците затечени во звањата од чл. 40 на 

<гааа уредба што имаат потполна средна школа и на ј -
малку десет години служба и положен стручен испит, 
#ако и оние кои се ослободени од полагање стручен 
ђсспит, а ги вршат со успех работите на своето звање, 

преводат во платните разреди по одредбите од 

Гтходниот член, со тоа што на службениците под 
и б) им се смета за почетниот платен разред шест 

Ѓбдини служба, а на службениците под в) 15 години, 
Член 43 

Службениците затечени в о звањата од чл. 40 на 
браа уредба што не положиле стручен испит, како и 
Ѓлужбениците што имаат потполна средна школа и по-

малу од десет години служба, или помала школска 
спрема о д потполна средна школа1, можат исто така 
да се преведат по одредбите од чл. 41 на оваа уредба, 
ако ги вршат со успех работите на своето звање. 

Решението за преводење во вакви случаи го до -
несува за службениците на филијалата на Народната 
банка на ФНРЈ генералниот директор на централата 
за народната република по согласен предлог од ста-
решината за назначување и од комисијата при фили-
јалата за службениците во централата на народната 
република Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ 
по согласен предлог о д старешината за назначување и 
од комисијата при централата, а за службениците во 
Главната централа на Народната банка на ФНРЈ Коми-
сијата на Владата на ФНРЈ по предлог од комисијата 
при Главната централа и од Гувернерот на Народната 
банка на ФНРЈ. 

Член 44 
Службениците затечени во звањето советник се 

прев одат во звањето советник во V платен разред. 
Службениците што имаат д о 18 години служба се пре-
ведат во V платен разред, а кои имаат преку 18 го-
дини служба во наредните платни разреди, според го-
дините на служба но не во виши од III платен разред. 

Службениците што провеле во своето звање по-
веќе о д три години, се преведат во еден платен ра-
зред погоре, но не во виши од Ш. 

Член 45 
Преводењето на службениците во звањето виши 

советник во II и I платен разред го врши Комисијата 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 46 
Службениците без звања во филијалите ќе ги пре-

веде комисијата при централата за народната репу-
блика: службениците без звања во централата за на-
родната република ќе ги преведе комисијата при Глав-
ната централа на Народната банка на ФНРЈ, а слу-
жбениците без звања во Главната централа на Народ-
ната банка на ФНРЈ ќе ги преведе Комисијата на Вла-
дата на ФНРЈ, во звањата што одговараат на нивниот 
положај и стручната спрема. 

Член 47 
Службениците што не ги исполнуваат условите за 

превожење по претходните членови ќе се преведат 
според својата школска спрема. 

Член 48 
Службениците затечени во звањето помошен фи-

нансиски манипулант и финансиски манипулант се пре-
ведат во звањето помошен банкарски службеник и во 
соодветен платен разред, сметајќи за почетниот платен 
разред три години служба, за наредните три до шест 
ити. 

По исклучок, службениците од претходниот став 
можат да бидат преведени во звањето банкарски слу-
жбеник по чл. 36 и 37 под а) од оваа уредба, ако по 
знањето, стручната спрема и работите што ги вршат 
можат да имаат звање банкарски службеник. 

Член 49 
Приправниците со нижа стручна спрема се преве-

дат во XX платен разред, со средна стручна спрема 
во XVI, а со виша стручна спрема во XIV платен ра-
зред. 

Член 50 
Во години служба при преводењето се смета сето 

време што се признава за напредување по одредбите 
»а чл. 48 од Основната уредба за звањата и платите 
» а службениците на државните органи. 

Времето д о три години што ќе преостане при пре-
ведена ето МУ се смета на службеникот за напредување 
во наредниот платен разред, ако при преводењето не 
добил највиши плате« разред на звањето в о кое е 
преведен. 
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Преостанатото време не се смета за периодска по-
вишица, ниту се дава периодска повишица кај преве-
деното. 

Член 51 
Ако при преведеното се установи дека на слу-

жбеникот му е неправилно дадено звањето во кое е 
затечен преведеното ќе се изврши според звањето 
кое би одговарало на неговата стручна спрема. 

Ако најде комисијата дека требало службеникот 
да добие више звање од звањето во кое е затечен, 
ќе го преведе според звањето што го има, а истовре-
мено ќе подаде .предлог до вишата комисија за уна-
предување во више звање. 

Член 52 
Црн Главната централа, при централите на народ-

ните републики и филијалите на Народната банка на 
ФНРЈ се формираат комисии за преведено со задача 
да ги подготват предлозите за преведено. Комисиите 
се состојат од три до пет члена од кои што едниот 
го делегира синдикалната организација, а другите ги 
именува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, ге-
нералниот директор на централата на народната ре-
публика односно директорот на филијалата. 

Комисијата на Владата на ФНРЈ ќе ги врши ра-
ботите во врска 'со преведеното на службениците по 
оваа уредба. 

Член 53 
Решенијата за преводење на службениците ги 

донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ, 
генералниот директор на централата за народната 
република односно директорот на филијалата во со-
гласност со комисијата од ст. 1 на претходниот член, 
осем случаите за кои е надлежна Комисијата на Вла-
дата на ФНРЈ. 

Решенијата за преведено во случаите од чл. 37 
ст. 3 (во IX и УШ платен разред) чл. 41 ст. 5 и чл. 
48 ст. 2 ги донесува за службениците за филијалите, 
комисијата при централата за народната република по 
предлог од комисијата при филијалата, за службени-
ците при централата за народната република комнен-
јата при Главната централа на Народната банка на 
ФНРЈ по предлог од комисијата при централата, а за 
службениците на Главната централа, Комисијата на 
Владата на ФНРЈ по предлог од комисијата при Глав-
ната централа на Народната банка на ФНРЈ. 

Ако старешината не се сложи се предлогот од ко-
мисијата решението за прев одење на службениците 
на филијалата го донесува комисијата при централата 
за народната република, за службениците на центра-
лата на народната република комисијата при Главната 
централа на Народната банка на ФНРЈ. Ако Гуверне-
рот на Народната банка на ФНРЈ не се сложи со ко-
мисијата при Главната централа решението за преве-
дено го донесува Комисијата на Владата на ФНРЈ. 

Решенијата за преведено на службениците ќе се 
донесат најдоцна до 15 мај 1952 година. 

Член 54 
Против решението за преводење службеникот може 

да се жали до: комисијата при централата за народната 
република против решенијата што ги донесува дирек-
торот на филијалата, комисијата при Главната цен-
трала против решенијата што ги донесува генералниот 
директор на централата на народната република и до 
Комисијата на Владата ФНРЈ против решенијата што 
ги донесува Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ. 

Жалба може да поднесе и синдикалната организа-
ција. 

Жалбата се изјавува во срок од 15 дена од денот 
на приемот на решението за преведено. 

Решенијата по жалбите мораат да се донесат во 
срок од четири месеци. 

Член 55 
Списоците за преведено со потребните податоци 

се испраќаат по завршеното преведено до Комисијата 
на Владата на ФНРЈ. Комисијата е должна да уста-
нови д о Л октомври 1952 година дали е извршено пре-

веденото правилно. Комисијата има право До означе-
ниот срок да врши изменување на решенијата за пре-
ведено, ако установи дека им се тие спротивни на 
одредбите од оваа уредба. 

Член 56 
До донесување правилник за положајните дода-

тоци, положајните додатоци ги определува Комисијата 
на Владата на ФНРЈ. 

Член 57 
Прописи за приправничката служба и стручните 

испити донесува Гувернерот на Народната банка на 
ФНРЈ во согласност со Министерот на финансиите на 
ФНРЈ и со Претседателот на Советот за законодав-
ство и изградба на народната власт на Владата на 
ФНРЈ. 

. Член 53 
Платите по оваа уредба течат од 1 април 1952 

година. 
На службениците кои не ќе бидат преведени до 

15 мај 1952 година ќе им се исплатуваат досегашните* 
принадлежности, со тоа што по донесу вање на реше-
нијата за преведено ќе им се исплати евентуалната 
разлика помеѓу новите и досегашни! е принадлежности. 

На службениците што ќе имаат по оваа уредба 
поголема плата ('основна плата и положае-н додаток)' 
од досегашните редовни принадлежности (основната 
плата заедно со надокнадете за прехранбените бонови 
и со паричната вредност на индустриските бонови, по-
ложаен. додаток и постојан личен додаток) ќе им се 
исплатува до 1 август 1952 година 50%од таа разлика. 

Советот за законодавство и изградба на народната 
власт на Владата на ФНРЈ може, во согласност со Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ да одлучи пол* 
ниот износ на разликата да се исплатува и пред наве-
дениот срок. 

На службениците што добиваат по оваа уредба 
помала 'основна плата од досегашната основна плата 
заедно со надокнадата за прехранбени бонови и со 
паричната вредност на индустриските бонови ќе им се 
исплатува разликата се додека со унапредување во 
виши платен разред односно во више звање или со 
добивање периодска повишица не ќе го добијат из-
носот што го имале по поранешните прописи. 

Ако станала разликата во врска со применување 
на одредбата по ст. 1 на чл. 51 од оваа уредба, нема 
да се врши исплата на разликата по претходниот став. 

Член 59 
Службениците ќе примаат плата делум во бонови 

за купување индустриски стоки. 
Со одделни прописи ќе им се определи делот што 

Ќе се исплатува во бонови за купување индустриски 
стоки. 

Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ може да 
донесе решение за укинување на делимичног испла-
тување на платата во бонови за купување индустри-
ски стоки. 

Член 60 
Прописите за приправничката служба и стручните 

испити, како и одредбите од Уредбата за задолжител-
lA полагање стручните испити остануваат во важност 
и по влегувањето во сила на оваа уредба, со тоа што 
срокот за полагање на испитите определен со таа 
уредба се продолжува до крајот на 1952 година. 

Исто така, остануваат во сила и прописите за пат-
ните и селидбени!« трошкови и теренските додатоци. 

Член 61 
Прописите од оваа уредба аналогно ќе се приме-

нуваат на установите и претпријатијата чието рабо-
тење е слично со работењето на Народната б^-* а на 
ФНРЈ. 

Член 62 
Се овластува Советот за законодавство и изградба 

на народната власт на Владата на ФНРЈ да донесува 
поблиски прописи за спроведување нд *.ваа уредба. 
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Член 63 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престануваат да важат за службениците на Народната 
/шика на ФНРЈ уредбите за струките и принадлежно-
стате на државните службеници, како и прописите до-
несени врз основа на нив. 

Член 64 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југо славија". 

9 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана, 

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

Претседател на Советот за законодавство 
и> изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, с. р. 

213. 
Врз основа на чл. 38 од Законот за планското упра-

вување со народното стопанство, Владата на ФНРЈ, 
по предлог од Советот за законодавство и изградба на 
народната власт на Владата на ФНРЈ, донесува 

У Р Е Д Б А 
ЗА ПЛАТИТЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖБЕНИЦИТЕ 
ВО ЗАДРУГИТЕ И ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Член 1 
Платите на работниците и службениците на задру-

гите се регулираат со договор кој може да биде по-
единечен или колективен. Колективен договор склу-
чуваат управниот одбор на задругата и синдикалната 
подружница односно работниот колектив. 

Член 2 
Договорените плати не можат да бидат пониски од 

пропишаните минимални ставови за работниците и слу-
жбениците во стопанските претпријатија. 

Кај помалите и неразвиените задруги во кои обе-
мот на работите е мал, месечните плати на работниците 
И службениците можат да се намалат до 25% од зара-
ботката од претходниот став. 

Согласноста за намалување на платата ја дава ар-
битражата од чл. 3 на оваа уредба. 

Член 3 
Ако задругата и синдикалниот орган односно ра-

ботниот колектив не постигнал спогодба по прашањето 
за колективниот договор, спорното прашање се изне-
сува пред арбитражата при околискиот (градскиот) на-
роден одбор. 

Арбитражата се состои од три члена (и тројца за-
меници) од кои еден делегира околискиот (градскиот) 
синдикален орган, вториот управниот одбор на околи-
скиот задружен сојуз, а третиот член кој е наедно и 
претседател на комисијата надлежниот народен одбор. 

Член 4 
Прописите од оваа уредба не се однесуваат до 

платите на работниците и службениците во занаетчи-
ските производителни и услужни задруги. 

Член 5 
Работниците и службениците во задружните сојузи 

примаат плата согласно на начелата за платите на ра-
ботниците и службениците на државните органи. 

Член 6 
Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба 

престанува да важи Уредбата за регулирање принадлеж-
ностите на паметниците запослени во задружните и 

општествените организации, доколку се однесува до 
задружните службеници и функционери, како и другите 
прописи што се во спротивност со нејзините одредби. 

Член 7 
Оваа уредба влегува во сила со денот на објаву-

вањето во „Службениот лист на Федеративна Народна 
Република Југославија", а исплатата по неа ќе се врши 
од 1 април 1952 година. 

9 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Владата на ФНРЈ 
и Министер на народната одбрана. 

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

Претседател на Советот 
за законодавство и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ 
Едвард Кардељ, е. р. 

214. 
Врз основа на чл. 2 од Уредбата за надлежноста 

за определување и контрола на цените и тарифите 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 63/50) и точ. 1 од На-
редбата за утврдување производите на кои што ќе и* 
ги определува цените Владата на ФНРЈ, Министерот 
на финансиите на ФНРЈ и Претседателот на Советот 
за промет со стоки на Владата на ФНРЈ („Службен 
лист на ФНРЈ", бр. 66/50), а во врска со чл. 1 од 
Основната уредба за откуп на селско-сто-панскн произ-
води („Службен лист на ФНРЈ", бр. 58/51), а по пред-
лог од Претседателот на Советот за промет со стоки 
на Владата на ФНРЈ и со Министерот на фннансите на 
ФНРЈ, Владата на ФНРЈ, издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ОТКУПНИТЕ ДРЖАВНИ ЦЕНИ НА ВОЛНАТА ВО 

КАЛЕНДАРСКАТА 1952 ГОДИНА 

1. За количините на волната што ги продаваат 
задолжително производителите во календарската 1952 
година, по прописите од Основната уредба за откуп 
на селско-стопанските производи („Службен лист на 
ФНРЈ", бр. 38/51), се определуваат следните откупни 
државни цени: 

Динари 
за 1 кг 

I. 1. Волна класа 1 — стрижена од овци од 
сојот мерино, рандман најмалку 35% 730 

2. Волна класа I — стрижена од овци од 
сојот полу мерино, рандман најмалку 
40% 580 

П. Волна класа II — стрижена од овци од 
сојот езеро — селчавска и дигај а, 
рандман најмалку 40%: 

а) со пофино влакно, бела 490 
б) со погрубо влакно, бела или 

сета во боја 470 
III. Волна Ш класа — стрижена од овци 

од сојот сјенички, сврлишки, шарпла-
н и н е ^ и овчополски, рандман најмал-
ку 60%: 

а) со пофино влакно, бела 420 
б) со погрубо влакно, бела или 

сета во боја 390 
IV. Волна IV класа — стрижена од сите 

други домашни сојеви (пруборуна), 
рандман најмалку 55%: 

а) со пофино влакно, бела 340 
б) со погрубо влакно, бела или 

сета во боја 310 
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Динари 
за 1 кг 

Домашна рунска волна прана на овца 
(капена) непосредно пред стрижење 
гло, ќе се плати 25% повеќе од соод-
ветната цена за неорана волна. 

V» Болна стрижена од ј алиша (јарана) 
во раскинати руна, се плаќа по цените 
определени за логичниот сој, наголе-
мени за 10%, а ка ј поголем рандман, 
еа 15%. 
Цените за сите горни видови волна се 
подразбираат за здрава рунска волна, 
сува и чиста, без брабоодки од нозете. 

VI. Кожарска (тажачка, лихварска) волна 
VI класа: 

а) симната од кожа при преработ-
ката на начинот што го чува 
влажното од штетното влијание 
на средствата за симнување, по-
л у д а н а , (рандм аш најмалку '75% 234 

б) симната на обичен начин, ранд-
ман најмалку 75% 200 

в) стрижена од кожа пред прера-
ботката, полуправа, рандЈман нај-
малку 70% 852 

Ш . Волна од сите соеви, стрижена пред 
главното стрижење од шијата и мевот, 
радоша« најмалку 35% 156 

Кај волната од сите класи, ако е рандманот над 
или под рандманот пропишан горе, горните цепи е ф -
емерно се наголемуваат односно намалуваат. 

2. Цените од точ. 1 на оваа наредба важат само 
во дотови пари, без давање бонови за откуп. 

Горните цени важат франко откупното место. 
По овие цени ќе се врши задолжителен откуп на 

волна од сите производ ители, — државни селско-сто-
пански добра, селански работни задруги, економии на 
вемјоделските задруги и индивидуални: земјоделски 
стопанства. 

3. Поблиски прописи за спроведување на оваа 
наредба доме су в а, по потреба Претседателот »а Сове* 
фот за промет со стоки на Владата на ФНРЈ во согла-
сност со Министерот »а финансиите на ФНРЈ. 

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

Бр. 1224 
8 април 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 промет со стоки, 

Осман Карабеговиќ, е. р. 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Цретседател на Советот за индустрија 

и градежништво, 
Светозар Вукмановић, е. р. 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за сел еко -'стопанство 

н шумарство, 
инж. Мијалко Тодоровић, е. р. 

215. 
Врз основа на чл. 33 ед Законот за планско:о 

управување со народното стопанство, Владата на 
ФНРЈ, по предлог од Советот за индустрија и граде-
жништво на Владата на ФНРЈ, Советот за промет со 
•Стоки на Владата на ФНРЈ и од Министерот на Финан-
сиите на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ МИНИСТЕРОТ НА ФИНАНСИЈЕ 
НА ФНРЈ ДА МОЖЕ ДА ПРОПИШУВА МЕРКИ ЗА 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА 
СТОКА 

1. Во смисла на чл. 31 од Законот за планското 
(управување со народното стопанство, се овластува 
Министерот на финансиите на ФНРЈ во согласност со: 

а) Советот за индустрија и градежништво на 
Владата на ФНРЈ и со Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ да може да пропишува услови за 
и&воз и увоз на индустриски суровини, полупроизводи: 
и производи, како и забрана на извозот односно уво-
зот на одделни индустриски суровини, полупропзводи 
и производи; 

б) Советот за промет со стоки на Владата на 
ФНРЈ да може да пропишува услови за извоз и увоз 
на селско-стопански прехранбени производи и произ-
води наменети за широка потрошувачка. 

2. Ова решение влегува во сила веднаш. 
Бр. 1185 

5 април 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 
Заменик на Претседателот на Советот 

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

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за промет 

со стоки, 
Осман Карабеговиќ, е. р. 

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

216. 
Врз основа на чл. 80 ст. 2 од Уставот на ФНРЈ, 

Владата на ФНРЈ по предлог од Советот за сообраќај 
vt Врски на Владата на ФНРЈ, донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА УКИНУВАЊЕ НА ГЛАВНАТА ДИРЕКЦИЈА НА ЈУ-
ГОСЛОВЕНСКИОТ АЕРО-ТРАНСПОРТ И ЗА ОСНИВА-
ЊЕ ГЛАВНА УПРАВА НА ЦИВИЛНОТО ВОЗДУХО-

ПЛОВСТВО НА ФНРЈ 
1. Се укинува Главната дирекција на Југословен-

скиот аеро-транопорт, која е основана со Указот од 
Президиумот на Народната скупштина на ФНРЈ У. бр. 
609 од 6 април 1951 година („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/51). 

2. Се оснива Главна управа на цивилното воздухо-
пловство на ФНРЈ, како орган на Советот за сообраќај 
И врски на Владата на ФНРЈ за работите на државната 
управа на цивилното воздухопловство во Федеративна 
Народна Република Југославија. 

Управните работи што ги вршеше Главната дирек-
ција на Југословенскиот аеро-транспорт преминуваат 
90 надлежност на Главната управа на цивилното воз-
духопловство на ФНРЈ. 

3. Задачата на Главната управа на цивилното воз-
духопловство на ФНРЈ е да ги врши сите работи на, 
државната управа во областа на цивилното воздухо-
пловство на територијата на Федеративна Народна 
Република Југославија, доколку тие работи не му се 
Ставени во надлежност на Советот за сообраќај и врски 
На Владата на ФНРЈ. 
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4. Во надлежност на Главната управа на цивилното 
воздухопловство на ФНРЈ спаѓа особено: 

а) да го обезбедува и контролира летањето на 
цивилните воздухоплови во воздушниот простор на 
Федеративна Народна Република Југославија и за таа 
цел да организира соработка со м е т е о р о л о ш к а , сани-
тетската, ножарната и со другите соодветни служби; 

б) да предложува и во границите на својата над-
лежност да донесува прописи за унапредување, обезбе-
дување и управување со цивилното воздухопловство; 

в) да врши стручен надзор над летачкиот и техни-
чкиот персонал, како и контрола на воздухопловот 
и воздухопловниот материјал на цивилното воздухо-
пловство; 

г) да врши надзор над извршувањето на прописите 
што се однесуваат до работата на цивилното воздухо-
пловство; 

д) во меѓународните односи да истапува како 
орган на државната управа за цивилното воздухо-
пловство на ФНРЈ; во тоа својство да подготвува ме-
ѓународни спогодби и во границите на овластувањата 
да склучува спогодби со меѓународните организации 
за цивилното воздухопловство; 

ѓ) како орган на државната управа да донесува ре-
шенија во управната постапка во прв, односно во втор 
степен. 

5. Главната управа на цивилното воздухопловство 
на ФНРЈ е стопанско-управен орган за стопанските 
претпријатија на цивилното воздухопловство. 

6. На чело на Главната управа на цивилното воз-
духопловство на ФНРЈ е директор. 

Директорот на Главната управа на цивилното 
воздухопловство на ФНРЈ е член на Советот за со-
обраќај и врски на Владата на ФНРЈ. 

7. Главната управа на цивилното воздухопловство 
на ФНРЈ има своја предсметка која влегува во состав 
на предсметката на Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ. 

8. Поблиски прописи за организацијата на Главната 
управа на цивилното воздухопловство на ФНРЈ и на 
управите на јавните воздухопловни пристаништа, како 
негови подредени органи, донесува Советот за сообра-
ќ а ј и врски на Владата на ФНРЈ во согласност со 
Претседателот на Советот за законодавство и изградба 
на народната власт на Владата на ФНРЈ. 

9. Ова решение влегува во сила со денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна Народ-
на Република Југославија". 

IV бр. 1235 
9 април 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 сообраќај 
и врски, 

Крсто Попивода, е. р. 

217. 
Врз о с н о в а в а чл. 38 во врска со чл. 22 од Уред-

бата за основите на работењето на стопанските прет-
пријатија, („Службен лист на ФНРЈ", бр. 10/52), Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ издава 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ФОРМИРАЊЕТО И РАБОТЕЊЕТО НА КОМИ-
СИИТЕ ЗА ПРИМЕНА НА ОСНОВНИТЕ ПРОПОРЦИИ 
ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ВО СТОПАНСКИТЕ 

ПРЕТПРИЈАТИЈА 
1. При Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ се 

формира Централна комисија за примена на основните 
пропорции од општествениот план во стопанските 
претпријатија 

2. При стопанските совети на владите на народ-
ните републики се формираат централни републички 
комисии за примена на основните пропорции од опште-
ствениот план во стопанските претпријатија. 

3. Во состав на Централната комисија при Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ влегуваат прет-
ставници од: Главната управа за план, Министерството 
на финансиите на ФНРЈ, Народната банка на ФНРЈ, 
Советот за индустрија и градежништво на Владата на 
ФНРЈ, Советот за селско стопанство и шумарство на 
Владата на ФНРЈ, Советот за промет со стоки на 
Владата на ФНРЈ, Советот за сообраќај и врски на 
Владата на ФНРЈ, Министерството на народната од-
брана и Централното веќе на Сојузот на синдикатите 
на Југославија. 

Во состав на централните комисии при стопанските 
совети на владите на народните републики влегуваат 
претставници од соодветните републички органи, осем 
претставници од Министерството на народната одбрана. 

4. Советите и министерствата на Владата на ФНРЈ 
односно на владите на народните републики ќе опре-
делат комисии за применување на основните пропорции 
на општествениот план во стопанските претпријатија на 
соодветните стопански области односно гранки. 

Членовите на Централната комисија наедно се 
претседателите на комисиите за стопанските области 
односно гранки. 

Во комисиите за стопанските области односно гран-
ки влегуваат и претставниците на централните одбори: 
односно на земските одбори на Сојузот на синдикатите 
на Југославија. 

Централната комисија и комисиите за стопански 
области односно гранки се формираат и при Главниот 
извршен одбор на Народната скупштина на Автоном-
ната Покраина" Војводина и при Извршниот одбор на 
народниот одбор на Автономната Косовско-метохпска 
Област. 

5. Согласно на чл. 22, 23 и 24 од Уредбата за 
основите на работењето на стопанските претпријатија 
комисијата за стопански области односно гпанки им 
го потврдува на стопанските претпријатија утврдениот 
полн капацитет на стопанските претпријатија, доходот, 
како и единствената стопа на акумулацијата и фондо-
вите на претпријатијата. 

Комисиите за стопански области односно гранки: 
установуваат дали ги утврдило претпријатието елемен-
тите од претходниот став врз основа на општествениот 
план и дали износот на акумулацијата и фондовите 
на сите претпријатија од соодветната стопанска област 
односно стопнека гранка е во согласност со износот 
на акумулацијата и фондовите утврден со Сојузниот 
општествен план за тие стопански области односно 
гранки. 

Комисијата ги потврдува елементите од претход-
ните ставови со решение. 

6. Доколку има во републичките општествени 
планови отстапувања во поглед на основните пропорции 
врз основа на Законот за планското управување со 
народното стопанство комисиите за стопанските обла-
сти односно гранки ќе донесат дополнително решение 
согласно на овие отстапувања. 

7. За стопанските области: трговијата, угостител-
ството и туризмот и занаетчиството се формираат ко-
мисии при околиските односно градските народни 
одбори со задача да го утврдат доходот на одделни 
претпријатија и другите обврски врз основа на соод-
ветните напатствија' од Стопанскиот совет на Владата 
на ФНРЈ што се однесуваат до тие стопански области* 

8. Стопанските претпријатија имаат право на жал-
ба против решенијата од комисијата врз основа на 
чл. 23 ст. 3 од Уредбата за основите на работењето 
на стопанските претпријатија. 

^ 9. Комисите за стопански области односно гранки 
работат по напатствија од Централната комисија. Цен-
тралната комисија при стопанскиот совет на владата 
на народната република работи врз основ на напат-
ствијата од Централната комисија при Стопанскиот 
совет ца Владата на ФНРЈ. 
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10. Сите комисии по оваа наредба ќе се форми-
раат и ќе отпочнат со работа најдоцна од 8 април 1952 
година. 

Решението по оваа наредба комисиите за сто-
панските области односно гранки се должни да го 
Издадат до 25 април 1952 година. 

11. Комисиите за стопанските области односно 
гранки ќе соработуваат најтесно со работничките со-
вети и управните одбори на претпријатијата~држејќи се 
кон прописите за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија. 

12. Технички напатствија за работа донесува по 
оваа наредба Централната комисија при Стопанскиот 
совет на (Владата на ФНРЈ. 

13. Оваа наредба влегува во сила со денот на 
потпишувањето. 

4 април 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

218. 
Врз основа на чл. 5 од Уредбата за снабдување на 

населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 12/48) и 
чл. 1 од Уредбата за изменување и дополнување на 
Уредбата за слободна продажба и цените на стоките 
за широка потрошувачка („Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 3/51), а во согласност со Министерот на финанси-
ите на ФНРЈ издавам 

Н А Р Е Д Б А 
ЗА ПРОДАЖБАТА НА КОНЗЕРВИРАНО ОВОШТИЕ И 

ЗАРЗАВАТ НА ИНДУСТРИСКИ БОНОВИ 
1) Покрај артиклите што се продавале досега на 

индустриски бонов« потрошувачите можат да купуваат 
ма овие бонови и следни артикли: 

пекмез, мармелада, џемови, желе, слатко од ово-
штие, компоти, овошно пире, овошни сокови како и 
етивирано, кулпирано, кандирано и сушено овоштие, и 

конзервиран и сушен зарзават, концентрат од пат-
лиџани, соков« од зарзават, специјалитети и деликатеси 
од зарзават и сенф. 

2) Оваа наредба ќе се применува од денот на обја-
вувањето во „Службениот лист на Федеративна На-

ч родна Република Југославија", од ко ј ден престану-
ваат да важат оние одредби од точ. 1 на Наредбата за 
определување артикли кои можат да се купуваат на 
индустриски бонови („Службен лист на ФНРЈ", бр. 
54/51) што се во спротивност со оваа наредба. 

Бр. 4538 
7 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Согласен, 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

219. 
Врз основа на чл. 38 од Уредбата за основите на 

работењето на стопанските претпријатија, во врска со 
точ. 41 од Налатствието за применување на Уредбата 
за основите за работењето на стопанските претприја-
тија („Службен лист на ФНРЈ, бр. 10/52), Стопанскиот 
совет на Владата на ФНРЈ пропишува 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА УТВРДУВАЊЕ ИЗНОСОТ НА АКУМУЛАЦИЈАТА 
И ФОНДОВИТЕ НА ЕДИНИЦАТА НА МЕРКА НА КА-
ПАЦИТЕТОТ ВО СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

1) Износот на акумулацијата и фондовите утврден 
на единицата на мерка на капацитетот („а") од точ. 1 
под г) од Напатствие^ за применување на Уредбата 
за основите на работењето на стоЛаадокитв претприја-
тија Овозможува! ^ ^ Г , Ј 

а) да се установи единствената стопа на акумула-
цијата и фондовите на претпријатието во целина; и 

б) да се установи на кој платен фонд може прет-
пријатието да смета со обзир на неговиот предвидлив 
доход. 

2) Износот на акумулацијата и фондовите на еди-
ницата на мерка на капацитетот („а") е даден во до-
кументацијата на општествениот план на ФНРЈ одно-
сно во документацијата на општествените планови на 
народните републики за сите погонски групи за кои 
оваа единица, во смисла на точ. 4 под а), б) и в) од 
Напатствие™ за применувањето на Уредбата за осно-
вите на работењето на стопанските претпријатија, е 
искажана: во производната можност на уреѓаите, во 
бројот на работниците односно во количината на основ-
ната суровина (т. нао. влезна суровина). 

За погонските групи од претходниот став овој из-
нос ќе се применува ка ј сите пресметки предвидени 
со Уредбата односно со напатствието за основите на 
работењето на стопанските претпријатија. 

3) Кај оние погонски групи при кои единицата на 
мерка на капацитетот („q") е изразена во количината 
на финални производи или во вредноста на финалните 
.производи или во комбинацијата на количината и вред-
носта на финалните производи (точ. 4 под г), д) и ѓ) 
од Напатствие™ за применувањето на Уредбата за 
основите на работењето на стопанските претпријатија) 
износот на акумулацијата и фондовите што е даден 
во документацијата на општествениот план на ФНРЈ 
односно во документацијата на општествените планови 
на народните републики, ќе се смета како просечен. 

За погонеките групи од претходниот став пресме-
тувањето на капацитетот како и сите пресметки пред-
видени со прописите за основите на работењето на 
стопанските претпријатија ќе се врши по одредбите 
од ова напатствие. 

За погоните од ст. 1 на оваа точка не важат про-
писите на точ. 7, 9 и 21—24 од Напатствието за при-
менување на Уредбата за основите на работењето на 
стопанските претпријатија. 

4) За погоните од точ. 3 од ова напатствие прет-
пријатието треба најпрво да го установи својот полк 
капацитет изразен во доходот на одделни погони. Т с ј 
доход ќе го установи претпријатието на следен начин: 

Најпрво ќе установи, врз основа на сегашната ви-
сина на фондот на платите во одделни погони, колкав! 
фонд на платите ќе биде потребен за полното кори-
стење на капацитетот од тој погон. Во фондот на пла-
тите на одделни погони се засметува и соодветниот 
дел од платите од погонската и управно-продазната 
режија. Потоа, множејќи го така поставениот платен 
фонд со стопата на акумулацијата и фондовите, опре-
делена за соодветните погонски групи, претпријатието 
го установува вкупниот износ на акумулацијата и фон-
довите од тој погон за полно користење на капацитете-. 

Најпосле сумирајќи го установениот платен фонд 
со вкупниот износ на акумулацијата и фондовите, прет-
пријатието го утврдува доходот на погонот за полно 
користење на капацитетот според формулата: 

(1) Д = П + Пх 
при што „Д" значи доход на претпријатието без из-
носот на данокот на промет; „П" значи платен фонд 
потребен за полно користење на капацитетот од соод-
ветните погони: „х" значи стопа на акумулацијата и 
фондовите како процент т. е. поделена со 100. 

5) Откога го пресметало претпријатието доходот за 
соодветниот погон тоа за овие погони нема веќе да 
се искажува капацитетот во единици на мерката да-
дена во точ. г), д) и ѓ) од Напатетвието за примену-
вањето на Уредбата за основите на работењето на сто-
панските претпријатија, туку ќе се искаже во едини-
цата на мерка на капацитетот („q") која изнесува 1.000 
динари доход. 

Пример: Сегашниот платен фонд во еден погон из-
несува 2,000.000 Динари. За полно користење на капа-
цитетот на тој погон е потребно платниот фонд да се 
наголеми за 25% т. е. на 2,500.000 динари. Стопата на 
акумулацијата и фондовите изнесува 400%, спрема тоа 
доходот на то ј погон кај полното користење на капа-
цитетот ќе изнесува: 
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Д = 2,5 + 2 ,5 .4 = 12,5 (во милиони динари) 
Полниот капацитет на тој погон ќе се искаже во 12.500 
единици па мерката на капацитетот („q") при што е 
,,q" еднаков на 1.000 динари доход. 

6) Износот на акумулацијата и фондовите на еди-
ница на така изразен капацитет т. е. капацитет пресме-
тан во доходот, ќе се пресметува по формулата: 

(2) a = q . 
х + 1 

Пример: При стопата на акумулацијата и фондовите од 
400% акумулацијата и фондовите на единицата на мер-
ка на капацитетот пресметани на доходот на погонот 
изнесуваат: 

4 4.000 
а - 1.000. = ~ ЗОО 

4 + 1 5 
што значи дека на секои 1.000 динари доход на погонот 
.планираниот износ на акумулацијата и фондовите е 800 
дингчн. 

/) Откога го установило претпријатието својот 
полн капацитет, изразен во доходот на одделни по-
гони, тоа на така поставениот полн капацитет го при-
менува индексот на користењето на капацитетот што 
е даден во општествениот план на ФНРЈ односно во 
општествените планови на народните републики. 

Пример: Ако полниот капацитет на погонот е пре-
сметан на горе изложениот начин во износ од 12,500.000 
динари доход односно во 12.500 единици на мерка на 
капацитетот („q") и ако индексот на користењето на 
капацитетот за таа погонска група е утврден со оп* 
штествениот план со 80%, користењето на капаците-
тот од тој погон ќе изнесе: 

12.500 . 80 
= 10.000 

100 
единици на мерката на капацитетот, т. е. 10,000.000 ди-
нари доход. 

8) Со вака утврдениот доход односно со неговите 
елементи (со платниот фонд и со вкупниот износ на 
акумулацијата и фондовите на погонот) претпријати-
ето ја пресметува единствената стопа на акумулаци-
јата и фондовите за тоа претпријатие во целина во сми-
сла на точ. 25 и 26 од Напатствие™ за применувањето 
на Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија. 

9) За да го установи претпријатието својот златен 
фонд, во чиите рамки се утврдуваат тарифните ста-
вови по тарифниот правилник, претпријатието го пре-
сметува најпрво својот предвидлив доход. Во таа сми-
сла претпријатието ја утврдува најпрво вкупната вред-
ност што ќе ја оствари со продажбата на своите про-
изводи односно услуги („Б"). Од така добавениот из-
нос ги одбива издатоците на суровини, помошни и по-
гонски материјали („М"); потоа издатоците за услу-
ги од трети лица („У"); цако и уплатите во амортиза-
циониот фонд („Ам") т. е. според формулата 

(3) Д = Б — ( М + У ^ - А м ) 
Во поглед па данокот на прометот важат одред-

бите од точ. 38 на Наиатствието за применување на 
Уредбата за основите на работењето на стопанските 
претпријатија. 

10) Од доходот установен по претходната точка 
претпријатието го одбива вкупниот износ на акумула-
цијата и фондовите („А"). Тој износ се утврдува спо-
ред формулата 

(4) А — yq . а 
при што е ,,yq" во смисла на оваа напатствие еднакво 
на предвидливиот доход на претпријатието поделен со 
1.000 

Разликата помеѓу доходот и акумулацијата и фон-
довите претставува предвидлив платен фонд т. е. по, 
формулата 

(5) П — Д — А 
Пример: Претат;:': тигто установило дека ќе ги реали-
зира своите профит-ти во вкупен износ од 25,000.000 
динари. Во тек^т на годината ќе набави суровини, по-
гонски и п о м а ч и материјали по в - ^ п о с т од 8,000.000 
динари: з-̂  у - у п т о-т трети --пти 2,000.000 ди-

нари; на име амортизација ќе уплати 3,000.000 динари. 
По формулата (3) предвидливиот доход на претприја-
тието ќе изнесува: 

Д = 12,000.000 динари 
Вкупниот износ на акумулацијата и фондовите според 
формулата (4) е еднаков 

А = 12.000. 800 гг 9,600.000 динари 
(во продолжението на примерот од точ. 6 на ова на-
патствие, т. е. кога стопата на акумулацијата и фондо-
вите е еднаква 400%). Спрема тоа платниот фонд из-
несува по формулата (5) 2,400.000 динари. 

11) Доколку платниот фонд што е добивен на на-
чинот од претходната точка е поголем од платниот 
фонд на сегашното ниво, при утврдувањето на тариф-
ните ставови претпријатието мора да води сметка да 
може тој вишок да биде подложен на данокот на ви-
шокот на фондот на платите по посебните прописи. 

12) Кон пресметувањето на доходот и износот на 
акумулацијата и фондовите по единицата на мерка на 
капацитетот претпријатијата ќе пристапат веднаш и таа 
пресметка заедно со потребната документација (плат-
ни списоци на поодделни погони, изводи од книговод-
ството ити.) ќе им ја поднесат на комисиите за сто-
панските области односно гранки кои ќе ги потврду-
ваат со посебни решенија. 

13) Технички напатствија и објасненија на ова на-
патствие ќе донесе по потреба Централната комисија 
при Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ за приме-
нување на основите пропорции од општествениот план 
во стопанските претпријатија. 

14) Ова напатствие ќе се применува од денот на 
потпишувањето. 

5 април 1952 година 
Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Стопанскиот совет, 

Борис Кидрич, е. р. 

220. 
Врз основа на чл. 55 од Уредбата за звањата и 

платите на службениците во просветно-научната слу-
жба („Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), пропи-
шувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПРЕВОДЕЊЕ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ ВО ПРОСВЕТ-
НО-НАУЧНАТА СЛУЖБА НА НОВИ ЗВАЊА И ПЛАТИ 

I. Комисии за преводење 
1) Преводењето на службениците во проев етно-

научната служба на нови звања и плати го врши ста-
решината односно органот надлежен за назначување 
по предлог од комисијата за превожење од чл, 71 на 
Основната уредба за звањата и платите на службени-
ците на државните органи (во натамошниот текст 
Основната уредба) односно по предлог од комисијата 
од чл. 14 на Уредбата за звањата и платите на службе-
ниците во просветно-научната служба (во натамош-
ниот текст Уредбата). 

2) Комисиите за преводење од чл. 71 на Основната 
уредба даваат предлог за чреводење на сите службе-
ници во просветно-научната служба осем на службе-
ниците од чл. 40 на Уредбата. 

За составот и работењето на овие комисии важат 
во сето одредбите на чл. 71 ст. 1 од Основната уредба 
и одредбите на напатствие™ за преводење донесено 
врз основа на неа. 

3) Одделни комисии (чл. 14 ст. 6 од Уредбата за 
звањата и платите на службениците во просветно-на-
учната служба) се формираат при Советот за наука 
и култура на Владата на ФНРЈ за преводење на слу-
жбениците затечени во звањето научен соработник, 
виши научен соработник и научен советник кои ра-
ботаат во сојузните научноистражувачки установи, а 
за преводење на овие службеници кои работаат во 
други научно-истражувачки установи — при сове-
тите за просвета, наука и култура на владите на народ-
ните републики. 

Одделната комисија се состои од три члена најмал-
ку. Во случај меѓу членовите на комисијата да нема 
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стручњаци од онаа или сродна гранка на науката со 
која се занимава службеникот што се преводи, коми-
сијата може да се пополни со таков стручњак. 

Одделни комисии треба да се формираат ио обја-
вувањето на ова напатствие. Комисиите се должни вед-
наш да почнат со работа за да би го извршиле препао* 
дењето на време. 

Поради правилната примена на новите прописи за 
звањата и платите на комисијата задолжително и се 
доделува службеник-правник како секретар на коми-
сијата. 

Управата на н ау чио - ис тр аж у в ачк а установа одно-
сно нејзината персонална служба должна е да ги из-
врши сите подготвителни работи- т. е. Да подготви по-
требен материјал (спискови за преводење, пере. ли-
стови ити.). 

II. Признавање години на служба за напредување 

1) Во годините на служба по ст. 1 чл. 30 од Уред-
бата се смета сето време што го провеле службени-
ците фактично на работите од својата струка односно 
на работите од слична или иста природа, како и вре-
мето што го провеле по потреба на службата на други 
работи. 

Според тоа, во годините на служба ка ј преводе-
њето треба да се признае и службата ка ј општестве-
ните организации, како и службата во својство на на-
местеник кај приватни работодавци (на пример: про-
фесори што преподавале во предвоените приватни 
школи). Аналогно на горното во годините на служба 
треба да се признае и: 

а) времето што го провеле службениците како 
наши државјани во работен однос во странство; 

б) времето што го провеле во работен однос во 
странство иселениците повратници, без обзир дали то-
гаш биле наши државјани или не; 

в) времето проведено во својство на свештеник 
— државен службеник во вршење настава во школи; 

г) времето проведено на доброволни работи (мла-
дински пруги и ел . ) ; 

д) времето проведено во војска пред војната како 
и во Југословенската народна армија после војната, 
{по одбиток на кадровскиот срок, но само на службе-
ниците што го провеле тоа време како подофицер« 
и офицери а сега преподаваат предвојничка обука. 

Ако не се располага со податоци за тоа колку 
траел кадровскиот срок, треба да се смета како д а 
траел f една година. 

На оние службеници кои после ослободувањето и 
натаму останале во Југословенската народна армија 
поради дослужување на кадровскиот срок, треба да 
им се одбие само на време колку фактично биле на 
Дослужување на кадровскиот срок. 

2) Со оглед на тоа дека во годините на служба се 
смета само фактички проведеното време во служба, во 
годините на служба не може да се признае времето 
што го провел службеникот како волонтер или во свој-
ство на хонорарен службеник, ако не работел полно 
(работно време, односно ако работел повремено, осем 
(времето што го провел службеникот како асистент 
волонтер и .приватен доцент. Исто така, не може да 
се признае нити времето проведено на редовно шко-
лување, дури 'ни во оние случаи кога службениците 
останале во работен однос и примале редовно плата 
га време на школувањето, ако за тоа време фактички 
н е работале. Според тоа, може да се признае само 
времето што го провел службеникот на стручно усо-
В|ршување (курсеви, специјализација и ел.) под услов 
за тоа apeMie да бил во работен однос. 

Времето проведено во служба пред 16 години жи-
вот »сто така не се смета во години на служба. 

3) При применувањето на одредбите о д ст. 1 чл. 
80 на Уредбата треба да се води сметка и за тоа во 
годините на служба за напредување да не се засме-
тува сето време, туку само она што го провел слу-
жбеникот на работите о д својата струка односно на 
работи о д слична ш и иста природа, како и времето 

што го провел службеникот по потреба на службата 
на други работи. 

Дали на службеникот ќе му се засмета во годи-
ните на служба за напредување времето што се при-
знава во начело по точ. 1, зависи од тоа дали рабо-
тите што ги вршел порано се о д иста струка односно 
дали се од иста или слична природа со работите што 
ги врши сега (на пример: на професор на средна 
школа што завршил технички или правен факултет 
или на стручен учител што завршил средна техничка 
школа, ќе му се признае за напредување времето што 
го провел порано на работите на инженер или на пра-
вни работи односно на работи на техничар и ел.; на 
професор или учител кој работел во редакции на спи-
санија и листови како уредник или соработник на 
културно-просветна или стручна рубрика) . Ако овој 
услов не е исполнат, порано проведеното време во 
служба не може да се признае за напредување (на 
пример: на учител или на професор кој провел изве-
сно време на економско-финансиски работи не може 
да му се признае тоа време за напредување во зва-
њето учител односно професор; или времето што го 
провел службеникот пред влегувањето во служба на 
доброволна работа на физички работи) . Меѓутоа, на 
службеникот ќе му се признае времето што го провел 
на други работи кои не се од иста или слична при-
рода со работите што ги врши сега, ако на тие ра -
боти бил упатен по потреба на службата (пример: 
учител по потреба на службата е назначен за дирек-
тор на стопанско претпријатие и ел.). 

4) За засметување во годините на служба за на-
предување времето по ст. 2 до 8 на чл. 30 о д 
Уредбата важат соодветните одредби на Напатствието 
за п р е в е д е н а на службениците на државните органи 
на нови звања и плати. 

HI. Испитување на исправноста на документите за 
школската спрема и годините на служба 

Одредбите на Напатетвието за преводење на слу-
жбениците на нови звања и плати (донесено врз осно-
ва на Основната уредба) за испитување исправноста 
на документите за шкотската спрема и годините на 
служба важат во сето и за службениците во просвет-
но-;иаучната служба. 

IV. Определување нови звања и платни разреди 
1) При определување нови звања и платни раз-

реди) во прв ред треба да се има предвид одредбата 
на чл. 35 од Уредбата, по која службениците затечени 
во просветно-научната служба, се преводат во соод-
ветни звања и платни разреди според школската спрема 
и другите услови предвидени со Уредбата земајќи го 
во оглед звањето во кое се затечени и годините на 
служба, сметајќи за секој платен разред ист број го-
дини на служба како ка ј напредувањето. 

Според тоа, при преводењето треба да се испитаат 
и утврдат сите факти врз основа на кои на службе-
никот ќе му се определи соодветно, звање и платен 
разред. 

Прво треба да се утврди во кое звање се затек-
нал службеникот на денот на влегувањето во сила на 
Уредбата и дали тоа звање му е дадено во согласност 
со досегашните прописи. Тоа значи дека комисијата 
за секој службеник треба да утврди дали му е дадено 
правилно звањето во кое се затекна и да го конста-
тира тоа во самото решение за преводење. 

На службениците од просветно-научната струка што 
претседаваат фискултура во школите и на кои им е да-
дено звањето стручен учител и преподавател врз осно-
ва на долга пракса и завршени стручни течан и кур-
севи според одделно напатствие, ќе се смета дека тие 
звања им се дадени правилно без обзир на сегашните 
услови пропишани за здобивање на тие звања. 

Ако се утврди дека звањето е дадено неправилно 
(на пример: ако на службеникот ко ј нема соодветна 
факултетска спрема му е дадено звањето професор на 
средна школа), службеникот треба да се преведе во 
звањето што и одговара на неговата стручна спрема. 
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2) Потоа треба да се утврди школската спрема, го* 
дините на служба што се признаваат кај преводењето 
и другите услови од кои зависи во кое звање ќе биде 
преведен службеникот. 

Особено внимание треба да се обрне на тоа дали 
службеникот ги врши работите од звањето во кое се 
затекнал. Службениците што се затекнале во звањата 
иа просветно-научната струка, а не вршат работи од 
Јтросветко-научната служба не можат да бидат преве-
дени во звањата на просветно-научната "струка. Така 
ка пример: службениците во звањето учител, препода-
рател и професор на средна школа, кои се наоѓаат кај 
државните органи на управни работи или се секретари 
кд школи ќе се преведат по одредбите од Основната 
уредба. Бо звањата на просветно-научната струка мо-
жат да се преведат само оние службеници на просвет-
ната струка ка ј државните органи кои исклучително 
работаат на инспекција на прело давањето и воспита-
нието (просветни инспектори). Покрај тоа во звањата 
на просветно-научната струка може да се преведат и 
оние службеници кај државните органи кои претежно 
работаат -на програмите за претседавање и на планови, 
но само во согласност со комисијата на владата. 

3) Со оглед на тоа, кај пр ев одењето на проевети о-
иаучните службеници да се смета за секој платен раз-
ред ист број години на служба како за напредување 
тоа и кај преведеното ќе се примени одредбата на чл. 
19 од Уредбата. Тоа значи дека ка ј прев одењето на 
службениците во звањата и платните разреди назначени 
з о чл. 19 задолжително мора да се бара согласност 
о д комисијата за преводење при Советот за наука из 
култура на Владата на ФНРЈ односно при советот за 
просвета, наука и култура на владата пџ народната 
република. 

Ако комисијата од претходниот став даде соглас-
ност службеникот ќе се преведе во платниот разред за 
кој е барана согласност односно според годините на 
служба и во наредниот платен разред доколку плат-
ниот разред за кој е барана согласност од комисијата 
не е завршен платен разред на неговото звање. 

Ако комисијата не се согласи со преведеното на 
службеникот во платниот разред на неговото звање 
за кој е барана согласност, ќе се преведе во претход-
ниот платен разред и според преостаналите години на 
служба добива периодска повишица аналогно на од-
редбите на чл. 19 и 50 ст. 2 од Уредбата (види ја ис-
правката на чл. 50 сг. 2 — „Службен лист на ФНРЈ", 
бр. 18/52), со тоа што секоја период ска повишица во 
тој случај изнесува 500 динари (чл. 23 од' Уредбата). 

Така на пример за службеникот што има 30 години 
служба, а се преводи во звањето учител ќе се бара 
согласност од комисијата од ст. 1 од оваа точка за 
негово преведено во IX платен разред. Ако комисијата 
се согласи ќе се преведе според годините на служба 
во VLII платен разред како во завршен платен разред 
во тоа звање, а ако не се согласи, ќе се преведе во X 
платен разред и ќе добие според преостаналите години 
на служба три периодски повишици. Аналогно на ова 
ќе се постапи и ' другите службеници кои се преве-
дат во звањата и во платните разреди назначени во 
чл. 19 од Уредбата. 

4) Преведеното на службениците затечени во 
звањата назначени во чл. 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43 и 44 
од Уредбата ќе се изврши според годините на служба 
и другите услови пропишани со уредбата. 

Во чл. 36 од Уредбата стои дека службениците за-
течени во звањето помошен воепитач кои имаат пет 
години служба ќе се преведат во звањето воспитач 
и тоа во XV платен разред. Меѓутоа, во XV платен 
разред ќе се преведат и оние службеници затечени во 
тоа звање кои имаат и помалу од пет години служба. 

На службениците затечени во звањето преподава-
тел на предвојничка обука кои до назначувањето во 
тоа звање не биле во просветно научната служба може 
при премоленото, во согласност со комисијата на вла-
дата, да им се признае во годините на служба делум 
или во целост времето што го провеле во друга служба. 

Службениците затечени во звањето библиотекар и 
виши библиотекар со положен стручен испит кои завр-

шиле виша педагошка или нејзи рамна школа можат, 
во согласност со комисијата на владата, да се преве-
дат во звањето библиотекар како службеници со фа-
култетска спрема. 

5) Прев одење на службениците затечени во зваг 
њата научен соработник, виши научен соработник и на-
учен советник во звањето научен соработник ако ги 
исполнуваат условите за преведено во тоа звање врши 
старешината надлежен за назначување по предлог о д 
одделната комисија од чл. 14 ст. 6 од Уредбата а во 
согласност со комисијата на владата. Платниот разред 
им се определува според вкупниот број на годините 
на служба проведени во тие звања. 

Ако одделната комисија од чл. 14 ст. 6 од Уредбата 
не даде поволно мнение за преведено во звањето на-
учен соработник службениците од претходниов став се 
преведат во звањето стручен соработник според вкуп-
ниот број на годините па служба проведени во зва-
њето научен соработник, виши научен соработник и 
научен советник. По исклучок, на овие службеници 
може во согласност со комисијата на владата да им 
се определи платниот разред на звањето научен сора-
ботник во смисла на чл. 15 последниот став па Уред-
бата. 

На службениците од претходните ставови, може 
при преведеното по исклучок да им се даде и виши 
платен разред од оној на кој што би имале право 
според годините на служба проведени во звањето 
научен соработник, виши научен соработник и научен 
советник, земајќи го при тоа во обзир вкупниот број 
на- годините на служба кои се признаваат за напреду-
вања во смисла на чл. 30 од Уредбата. 

V. Завршни одредби 
Одредбите за донесување и ревизија на решенијата 

за преведено, како и завршните одредби од Напат-
с т в и е ^ за преведено на службениците на нови звања 
и плати важат и за службениците од прссветно-кауч-
ната струка. 

Бр. 2625 
9 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

221. 
Врз основа на чл. 35 од Уредбата за расподелбата 

на фондот на платите и за заработките на работниците 
и службеници ге на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 11/52), во согласност со 
Претседателот на Стопанскиот совет на Владата на 
ФНРЈ, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ПЛАЌАЊЕ НА МАТЕРИЈАЛНОТО ОБЕЗБЕДУ-
ВАЊЕ (ХРАНАРИНА) ОД СРЕДСТВАТА НА ФОН-

ДОТ НА ПЛАТИТЕ 
Стопанските претпријатија, стопанските задруже-

нија, задругите и другите стопански организации (чл. 
10 од Законот за планското управување со народното 
стопанство), како и општествените организации, вршат 
исплата на материјалното обезбедување од средствата 
на фондот на платите во случаите кога неспособноста 
за раб ^та трае до 7 дена — за сите дни на неспо-
собноста за работа, а во случаите кога неспособноста 
трае повеќе од 7 цена — само за првите седум дена 
на неспособноста за работа. 

Согласно на прописите за задолжителната калку-
лација и преместување на тоошковите што важат за 
претпријатијата на одделни стопански гранки, стопан-
ските претпријатија, стопанските здруженија, задру-
гите и другите стопански организации, вршат исплата 
на материјалното обезбедување од средствата на фон-
дот на платите во смисла па претходниот став, од 
1 јануари 1952 година, а општествените организации 
— од 1 април 1952 година. 

Локолну поодделни стопански претпријатија, сто-
пански здруженија, задруги и други стопански орга-
низации ги пресметале по 1 јануари 1952 година на 
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терет на социјалното осигурување исплатите на матери-
јалното обезбедување кои треба според ова напатствие 
да ги извршат од средствата на фондот на платите, 
должни се при првото следно пресметување да гр-
вратат износот што го наплатиле повеќе од сред-
ствата на социјалното осигурување. 

Бр. 4611 
28 март 1952 година 

Белград 

Министер на Владата на ФНРЈ 
Претседател на Советот за народно здравје 

и социјална политика, 
др Павле Грегорић, е. р. 

Согласен, 
Министер на Владата на ФНРЈ 

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

Отсутност од 
работа 

222. 
Врз основа на чл. 137 ст. 2 од Законот за соци-

јалното осигурување на работниците и службениците 
и нивните фамилии, во врска со Напатствието од 
Советот за народно здравје и социјална политика на 
Владата на ФНРЈ бр. 4611 од 28 март 1951 година за 
плаќање на материјалното обезбедување (хранарина) 
од средствата на фондот на платите, пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТСТВИЕ!*) ЗА ЕВИ-
ДЕНЦИИТЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНОТО 

ОСИГУРУВАЊЕ 

Во Напатствие™ за евиденциите за спроведување 
на социјалното осигурување бр. I — 1014 од 24 април 
1950 година, со изменувањата и дополнувањата од 10 
јануари 1951 година („Службен лист н а ФНРЈ", бро ј 
33/50 и бр. 7/51) се внесуваат следни дополнувања: 

1) Во главата I во точ. 2 на крај се додава нов 
став 4 кој гласи: 

„За осигурениците што здобиле право на матери-
јално обезбедување, односно што го пријавиле изо-
станувањето од работа, треб^ да се водат две одво-
ени евиденции, и тоа е ана евиденција за осигурени-
ците што изостанале од работа до седум дена а вто-
рата евиденција за осигурениците што изостанале од 
работа преку седум дена. Евиденциите на осигурени-
ците што изостанале од работа до седум дена ја немаат 
рубриката „труднота и пороѓај". 

2) Во главата I во точ. 6 на крај се додаваат 
нови ставови 6 и 7 кои гласат: 

„Поради правилна евиденција на исплатите на ма-
теријалното обезбедување ќе се водат два вида спи-
соци за исплата на материјалното обезбедување — 
образец Е-4/1, и тоа еден вид списоци за исплата на 
материјалното обезбедување на осигурениците што 
изостанале од работа до седум дена, а вториот вид 
списоци за исплата на материјалното обезбедување на 
осигурениците што .изостанале од работа преку седум 
дена. Списокот за исплата на материјалното обезбеду-
вање на осигурениците што изостанале од работа до 
седум дена не ја содржи рубриката „поради трудно-
та и пораѓај". 

Во образецот Е-5 (месечен извештај за користење 
правото врз основа на социјалното осигурувале) прет-
пријатијата ќе ги искажуваат само случаевите, дните 
на отсутноста и исплатите што одат на терет на соци-
јалното осигурување, т. е. преку седум дена, а на 
грбот од образецот Е-5 ќе ги искажуваат случаевите, 
дните на отсутноста и исплатите што паѓаат на терет 
на фондот на платите, т. е. до седум дена, и тоа по 
следните колони: 

а) поради несреќа 
во работата 

б) поради болест, 
болување и 
изолација 

в) поради нега на 
член на фами-
лијата" 
3) Ова напатствие влегува во сила со денот на 

објавувањето во „Службениот лист на Федеративна 
Народна Република Југославија", а ке се применува 
од 1 април 1952 година. 

Бр. 5035 
3 април 1952 година 

Белград 
Министер на Владата на ФНРЈ 

Претседател на Советот за народно здравје 
и социјална политика, 

др Павле Грегорио, е. р. 

223. 

Во врска со точ. 7 од Решението за снабдува! 
њето со огрев („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9/52)# 
Пропишувам 

Н А П А Т С Т В И Е 
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА НАПАТ« 
СТВИЕТО ЗА НАДОКНАДА (РЕГРЕС) НА РАЗЛИ* 
КИТЕ ВО ЦЕНАТА НА ОГРЕВОТ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА' 

НАСЕЛЕНИЕТО 
1) Точката 8 од Напатствието за надокнада (ре-

грее) на разликите во цената на огрев от за потребита 
на населението („Службен лист на ФНРЈ", бр. 9 6 2 ) 
се менува и гласи: 

„Регресот по ова напатствие можат претпријати-
јата од точ. 1 да го остваруваат само за набавките ка 
огрев за потребите на населението што се изврти- и 
по економските цени и превезени по стоковните та-
рифи што влегле во сила по 1 јануари 1952 година и 
тоа најдолго се' додека се снабдува населението со 
огрев по потрошувачите карти за домаќинство. 

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

Бр. 2698/1 
29 март 1952 година 

Белград 
Министер на финансиите на ФНРЈ. 

Милентије Поповиќ, е. р. 

224. 
Врз основа на чл. 41 од Основната уредба за зва-

њата и платите на службениците на државните органи 
(„Службен лист на ФНРЈ", бр. 14/52), Советот за за-
конодавство и изградба на народната власт на Вла-
дата на ФНРЈ донесува 

Р Е Ш Е Н И Е 
ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕ ПОЛОЖАИТЕ ВО ПЛАТНИ 

РАЗРЕДИ 
I. 

Во платните разреди од чл. 3 на Основната уредба 
за звањата и платите на службениците на државните 
органи се распоредуваат положаите, и тоа: 
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1) положајот заменик и помошник на министер на 
Владата на ФНРЈ, директор на управа и други соод-
ветни положам во сојузните надлештва — во Ш, П и 
I платен разред; 

2) положајот помошник на министер на влада на 
народната република, директор на управа и други со-
одветни положам во републички надлештва — во VI, 
V, IV и Ш платен разред. 

По исклучок, заменици и пооделни помошници на 
министер на влада на народната република можат да 
се распоредат и во П и I платен разрез 

II. 
Службениците на положаите што се распоредуваат 

во платни разреди - по ова решение примаат основна 
»лата според положајот. 

III. 
Комисијата на владата од чл. 42 на Основната 

уредба за звањата и платите на службениците на др-
жавните органи 'определува кои други положаи им 
одговараат на положасите споменати во ова решение. 
Исто така, комисијата на владата донесува и решение 
за поединечно определување на платниот разред, не-
зависно од годините на служба. 

IV. 
На службениците на положаи кои не се опфатени 

со ова решение им се определува звањето и се распо-
редуваат во платните разреди според новите прописи 

•еа звањата и платите. 
Бр. 922 

10 април 1952 година 
Белград 

Претседател на Советот за законодавство 
и изградба на народната власт 

на Владата на ФНРЈ, 
Едвард Кардељ, е. р. 

225. 

Врз основа на чл. 29 ст. 4 од Уредбата за основите 
да работењето на стопанските претпријатија („Слу-
жбен лист на ФНРЈ", бр. 10/52) и чл. 19 од Законот за 
државната арбитража, Пленумот на Главната државна 
арбитража при Владата на ФНРЈ, во согласност со Ми-
нистерот на финансиите на ФНРЈ и со Гувернерот на 
Народната банка на ФНРЈ донесува 

О Д Л У К А 

ЗА АРБИТРАЖНАТА ПОСТАПКА ЗА УТВРДУВАЊЕ 
ИЗНОСОТ НА ПОТРЕБНИТЕ ОБРТНИ СРЕДСТВА НА 

СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА 

I 
Споровите помеѓу Народната банка на ФНРЈ и 

стопанските претпријатија за утврдување износот на 
потребните обртни средства на претпријатијата (чл. 29 
ст. 1 од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија) ги решава по тужба од претпри-
јатието, Сојузната државна арбитража ако претприја-
тието го основал сојузен орган односно ако правата 
на оснивачот на претпријатијата се пренесени на со-
јузен орган, а во другите случаи републичката др-
жавна арбитража на чие подрачје се наоѓа седиштето 
на претпријатието. 

II 
По тужбата за утврдување износот на потребните 

обртни средства одлучува арбитражно веќе составено 
'.од еден постојанен арбитер, како претседател на Бе-

бето, и двајца повремени арбитри. 
По еден повремен арбитер определуваат финанси-

скиот орган и стопанско-управниот орган на претпри-
јатието. 

Повремените арбитри можат да бидат од местото 
кај што се наоѓа седиштето на надлежната државна ар-
битража, како и од друго место. 

Претпријатието што обвинува ги преду јмува тро-
шковите на повремениот арбитер што го определува 
стопанско-управниот орган, а обвинетиот т р о ш к о в н е 
на повремениот арбитер што го определува финанси-
скиот орган. 

Ако финансискиот орган односно стопанско-управ-
нпот орган во оставениот срок не определи повремен 
арбитер, или ако определениот повремен арбитер не 
дојде на расправата, повремениот арбитер ќе го опре-
дели претседателот на државната арбитража што е 
надлежна за решавање по тужбата. 

III 
Тужбата за утврдување износот на потребните 

обртни средства претпријатието ја поднесува во срок 
од 15 дена по приемот на актот од банката за доделу-
вање на обртните средства. 

Тужбата содржи и назив на финансискиот орган 
и на стопанеко-управниот орган на претпријатието што 
обвинува, како и назив на работната единица на На-
родната банка на ФНРЈ што го донела актот за доде-
лување износот на потребните обртни средства. 

Со тужбата се приложува документација со која 
се образложува тужбеното барање. 

Тужбата се поднесува во четири примерка. 

IV 
Претседателот на веќето ја испраќа тужбата до 

онаа работна единица на Народната банка на ФНРЈ 
што го донела актот за доделување на обртните сред-
ства на обвинителот, со налог во определен срок да 
поднесе одговор на тужбата во четири примерка. 

Заедно со тужбата на обвинетиот му се испраќа и 
покана за расправа. 

Истовремено претседателот на веќето го повикува 
финансискиот орган и стопаиско-управниот орган од 
претпријатието што обвинува во определениот срок да 
определат повремени арбитри. 

По поднесувањето на одговорот на тужбата, од-
носно по истекот на срокот за неговото поднесување, 
претседателот на веќето им испраќа на повремените 
арбитри по еден примерок од тужбата како и одговор 
на тужбата, ако е поднесен истиот, заедно со поканата 
на расправа. 

V 
Одлуката по тужбата се донесува, по .правило, врз 

основа на усна расправа. 
Арбитражно^ веќе може да заклучи одлуката да 

се донесе и без усна расправа, ако е во прашање по-
едноставен предмет и ако одржувањето на расправата 
не би придонела подобро да се разјаснат стварите. 

Арбитражно™ веќе може, по потреба, да определи 
вештачење на самото место. 

VI 
Ако тужбата е поднесена по истекот на срокот што 

е назначен во ст. 1 точ. III од оваа одлука, а обвине-
тиот во одговорот на тужбата ставил приговор, на не-
навременост на тужбата, претседателот на веќето ќе 
ја отфрли тужбата со заклучок без одржување на усна 
расправа. 

VII 
Одлуката за утврдување износот на потребните-

обртни средства арбитражно™ веќе ја донесува зе-
мајќи ги во обзир прописите за утврдување износот 
на потребните обртни средства на претпријатијата и 
прописите за кредитирањето, како и обврските што 
произлегуваат за обвинителот од општествениот план. 
4 . Одлуката на државната арбитража е конечна. ч 
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УШ 

Странките можат пред државната арбитража да 
склучат поравнање за предметот на спорот. 

IX 
Како вредност на спорот по тужбата за утврдува-

ње износот на потребните обртни средства се смета 
разликата помеѓу износот на потребните обртни сред-
ства што ги бара обвинителот во тужбата и износот на 
потребните обртних средства што му ги доделила На-
родната банка на ФНРЈ на обвинителот. 

X 

Веќето на Главната државна арбитража може, по 
иницијатива од Претседателот на Стопанскиот совет 
на Владата на ФНРЈ, од Министерот на финансиите на 
ФНРЈ или од Претседателот на Главната државна ар-
битража да земе во повторно разгледување секој спор 
за утврдување износот на потребните обртни средства 
по кој е веќе донесена одлука на државната арбитража, 
и тоа во срок од 60 дена по донесената одлука. 

Во случајот од претходниов став веќето на Глав-
ната државна арбитража се состои од пет членови на 
Главната државна арбитража, од кои претседтелот и 
два члена ги определува Претседателот на Главната 
државна арбитража, а по еден член на веќето опре-
делува Министерот на финансиите на ФНРЈ и Претсе-
дател на надлежниот совет на Владата на ФНРЈ од 
редот на членовите на Главната државна арбитража. 

XI 
Арбитражната постапка за утврдување износот на 

потребните обртни средства на стопанските претприја-
тија е итна. 

XII 
Доколку со оваа одлука не е инаку определено, 

во арбитражната постапка по тужбите за утврдување 
износот на потребните обртни средства на стопанските 
претпријатија аналогно има да се применуваат прав-
ните прописи и правните правила што се применуваат 

> во редовната арбитражна постапка. 

XIII 
Оваа одлука влегува во сила со денот на објаву-

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

Бр. 1138 
25 март 1952, година 

Белград 

Претседател на Главната државна 
арбитража при Владата на ФНРЈ, 

др Александар Голдштајн, е. p. 

Согласни: 
Министер на финансиите на ФНРЈ, 

Милентије Поповиќ, е. р. 

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

226. 

С О О П Ш Т Е Н И Е 
НА СТОПАНСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА ЗА ПРИМЕНА 

НА ПРОПОРЦИИТЕ ОД ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН 

За да можат претпријатијата да добијат решенија 
од комисиите по чл. 23 од Уредбата за основите на 
работењето на стопанските претпријатија, потребно е 
најдоцна до 15 април 1952 година да им поднесат на 
надлежните комисии формирани врз основа на Наред-
бата од Стопанскиот совет на Владата на ФНРЈ од 4 
април 1952 година заклучок на својот работнички со-
вет за обврските на прет триј ати ето по општествениот 
план. 

Заклучокот на работничкиот совет треба да ги со-
држи сите потребни елементи! во смисла на чл. 20 од 
Уредбата за основите на работењето на стопанските 
претпријатија и во смисла на точ. 1 о д Напатствие™ за 
примена на оваа уредба како и Напатствие^ од Сто-
панскиот совет на Владата на ФНРЈ од 5 април 1952 
година за утврдување износот на акумулацијата к 
фондовите на единицата на мерка на капацитетот и тоа 
за секоја погонска група одделно: 

1) Полниот капацитет на погонската група изра«» 
зен во соодветни единици на мерка на капацитетот. 

Во врска со тоа, треба да се поднесе документа* 
ција од која се гледа деталната пресметка и начинов 
на утврдувањето на тој капацитет. 

2) Степенот на користење капацитетот според со-
ј у з н и о т општествен план со искажување вкупната 
количина изразена во единици на мерка која одговара 
на тој степан на користењето капацитетот. 

3) Стопата на акумулацијата и фондовите и вкуп-
ниот износ на акумулацијата и фондовите .пресметаа 
на начинот што е даден во Напатствие™ за примена; 
на Уредбата за основите на работењето на стопанските 
претпријатија како и во Напатствие™ од Стопанскиот* 
совет на Владата на ФНРЈ од 4 април 1952 година за 
утврдување износот на акумулацијата и фондовите на 
единицата на мерка на капацитетот. 

4) Планираниот фонд на платите што одговара на 
степенот на користењето на капацитетот кој е зададе« 
со општествениот план, пресметан на начинот што е 
определен со споменатите прописи. 

5) Вкупниот доход, кој се добива со збирот на 
износите под 3) и 4), 

Доколку претпријатието во смисла на чл. 11 и 12 
од Уредбата за основите на работењето на стопан-
ските претпријатија предвидува отстапувања во кори-
стењето на капацитетот кај одделни погонски групи, 
треба да ги поднесе сите напред споменати елементи 
како за степенот на користењето на капацитетот кој е 
зададен со општествениот план, така и за степенот на 
користењето на капацитетот што го предвидува прет-
пријатието со својот самостоен план. 

Искажувањето на овие елементи треба да се свр-
ста по погонските групи и по гранки, а потоа да се 
даде за претпријатието во целина со назначување 
единствената стопа на акумулацијата и фондовите на 
претпријатијата која произлегува од односот на вкуп-
ната акумулација и фондови и платниот фонд на прет-
пријатието 

Напред споменатите елементи претпријатијата ги 
поднесуваат на следниот образец: 
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П Р Е Г Л Е Д 
НА ОБВРСКИТЕ СПРЕМА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН ЗА 1952 ГОДИНА 

Претпријатие 

Погонски групации 
сврстани по гранките 

Един. 
на 

мерка 
на ка-
паци-
тетот 

(q) 

Спрема општествениот план Спрема предлогот од претпријатието 

Погонски групации 
сврстани по гранките 

Един. 
на 

мерка 
на ка-
паци-
тетот 

(q) 

Полн 
капа-
цитет 

капацитет А. Ф. 

доход 
(7+8) 

капацитет А. Ф. | 

доход 
(13+14) 

Погонски групации 
сврстани по гранките 

Един. 
на 

мерка 
на ка-
паци-
тетот 
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Од Централната -комисија на Стопанскиот совет на 'Владата на ФНРЈ, 8 април 1952 година. 

(претседател Дт а управниот 
одбор) 

О Л СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ 
НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ 

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ 

Во бројот 11 од 22 март 1952 година објавува: 
Уредба за согласување прописите за прекршоците 

во уредбите и во други прописи на Владата на КР 
Србија и -на најсините органи со одредбите од Основ-
ниот закон за прекршоците; 

Уредба за надлежноста на органите на автономните 
единици во спроведувањето на Општата уредба за вод-
ните заедници; 

Уредба за изземање Институтот за градежништво 
на НР Србија од надлежноста на Советот за градежни 
и комунални работи и за предавање на Српската ака-
демија на науките; 

Уредба за оснивање ветеринарно-дијагностички 
станици; 

Уредба за реонските лозно-овошни и овошно-ло-
зни расадници; 

Уредба за оснивање ергелиња; 
Уредба за оснивање хиподром во Белград. 

С О Д Р Ж А Т : 
Страна 

208. Закон за прогласување петнаесетти мај за 
народен празник 373 

'209. .Уредба за постапката за откажување на ра-
. ,- 'ботниот однос на работниците и службени-

ците на стопанските организации 37' 
210. Уредба За звањата ,и платите на службе-

ниците на гроштенско-телеграфско-телефон-
ската служба — — 375 

211. Уредба за работните односи и платите на 
уметниците и на помошниот уметнички 
персонал — — — 384 

212. Уредба за звањата и платите на службе-
^ ниците на Народната банка на ФНРЈ 388 
ЈШЗ. '^Уредба за платите на работниците и слу-

жбениците во задруги! е и задружните ор-
ганизации — 394 

395 

Страна 
214. Наредба за откупните државни цени на 

волна во календарската 1952 година 394' 
215. Решение за овластување Министерот на 

финансиите на ФНРЈ да може да пропишу-
ва мерки за ограничување извозот и увозот 
.на стоките — — — 395 

216. Решение за укинување на Главната ди-
рекција на Југословенскиот аеро-транспорт 
и за, оснивање Главна управа -на цивилното 
воздухопловство на ФНРЈ — 

217. Наредба за формирањето и работењето на 
комисиите за примена на основните пропор-
ции од општествениот план во стопанските 
претпријатија — — 

218. Наредба за продажба на конзервираното 
овоштие и зарзават на индустриски бонови 397 

219. Напатствие за утврдување износот на аку-
мулацијата и фондовите на единицата на 
мерка на капацитетот во стопанските прет-
пријатија — — — 

220. Напатствие за преводење на службениците 
во просветно-научната служба на нови зва-
ња и плати — — — 

'-221. Напатствие за плаќање на материјалното 
обезбедување (хранарина) од средствата 
на~"фондот на" платите, — —'—"'-ѓ- 400 

222. Напатствие за дополнување на Напатствк-
ето за евиденциите за спроведување на 
социјалното осигурување — 

223. Напатствие за изменување и дополнување 
на Напатствието за надокнада (регрес) на 
разликите во цените на огревот за потре-
бите на населението — — 401 

224. Решение за распоредување положаре во 
платни разреди — — 

225. Одлука за арбитражната постапка за утвр-
дување износот на потребните обртни 
средства на стопанските претпријатија — 402 

226. Соопштение на стопанските претпријатија 
за примена на пропорциите од општестве-
ниот план — 403 

396 

397 

398 

401 

401 
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